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BÀI MỘT 

 

LUẬT PHÁP LÀ GÌ? 

Tác giả: Lý Ba 

 

ần đây có rất nhiều thảo luận về việc thiết lập nền móng pháp trị tại 

Trung Hoa. Muốn xây dựng pháp trị ở Trung Hoa, theo tôi, thì cải 

cách tòa án không thôi cũng chưa đủ mà còn phải cải cách cả cách thức 

làm luật. Để tìm hiểu lập luận này, chúng ta cần phải hiểu bản chất của 

luật pháp là gì. 

Trong hai mươi năm vừa qua, Trung Quốc đã ban hành hàng nghìn 

điều luật. Trong nhiều lãnh vực, đã có khuynh hướng “quá tải lập pháp” 

(over-legislate). Ví dụ, trong luật hành chính, một số bộ luật vô hiệu quả 

với tầm nhìn hạn hẹp đã được, hoặc nhanh chóng sẽ được, ban hành. 

Những luật này gồm có: Luật tố tụng hành chính (1989), Luật quốc gia 

về bồi thường (1993), Luật trừng phạt-xử lý hành chính (1996), Luật bồi 

thường hành chính (1999), Luật hành pháp (lập pháp) (2000), Luật cưỡng 

chế hành chính (đang được thảo), Luật cấp giấy phép, Luật thủ tục hành 

chính (đang được xem xét), Luật về mua của nhà nước (đang được xem 

G 
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xét) v.v…Tệ hại hơn nữa, những luật chung chung-phổ thông này đan xen 

với hàng trăm sắc lệnh hành chính và nghị định ở trung ương, tỉnh và địa 

phương, thường gây ra sự rối rắm và bất định, và một số những luật này 

dùng ngôn ngữ được viết với ý nghĩa rất hạn hẹp và có thể bị luồn lách dễ 

dàng. Một số lớn những luật này không được soạn thảo kỹ càng và có 

phẩm chất kém, và rất nhiều luật không được (áp chế) thi hành; do đó, cả 

công chức lẫn thường dân đều không thèm đếm xỉa đến. Sự việc này góp 

phần vào việc thiếu tôn trọng luật pháp nói chung ở Trung Quốc. Rất 

nhiều những luật như vậy là kết quả của nếp suy nghĩ “đau đâu chữa đấy.” 

Cách thức làm luật “quá tải” “hạn hẹp”này cần phải được thay đổi nếu 

chúng ta muốn thiết lập pháp trị ở Trung Quốc. Ban hành hàng nghìn 

đạo luật (sắc lệnh) chưa hẳn là thiết lập được pháp trị. Điều chúng ta cần 

không phải là bất cứ khi nào tiện lợi thì ra luật, mà là ban hành pháp luật 

trong khuôn khổ của pháp trị. 

Về cơ bản, sự “quá tải-lập pháp” bắt nguồn từ sự nhận thức sai lầm về 

bản chất của luật pháp. Luật pháp là gì? Để trả lời câu hỏi này, cần phải 

tiến hành một cuộc thí nghiệm trong tư tưởng. Hãy thử tưởng tượng ra 

một trạng thái nguyên thủy theo như mô hình của Locke [nhà triết học 

Anh], trong đó không có nhà nước, không có chính quyền, và không có 

cả xã hội con người. Điều đó có nghĩa là không có luật pháp trong trạng 
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thái nguyên thuỷ không? Câu trả lời là không. Vẫn có luật trong trạng 

thái nguyên thuỷ chứ; người ta vẫn phân biệt được cái gì sai và cái gì đúng. 

Chúng ta có thể gọi những luật này là quy luật thiên nhiên hoặc những 

quy luật luân lý. Vấn đề là, trước hết, không có tòa án công bằng để bắt 

người ta tuân theo luật pháp, thứ nhì là, người ta có thể hiểu về luật rất 

khác nhau (mặc dù sau những sự bàn cãi và tranh luận công khai một cách 

cẩn thận và hợp lý người ta có thể đồng ý về một số luật cơ bản). Hai vấn 

đề này lại sản sinh ra nhiều vấn đề trực tiếp hơn cho đời sống con người. 

Thứ nhất, không có trật tự mà là sự rối rắm. Thứ nhì, không có công lý vì 

những kẻ mạnh về thể lực và quyền hành đàn áp những người yếu đuối và 

không có quyền hành gì. Thứ ba, “không có công lý,” còn được hiểu theo 

nghĩa: những việc tố tụng giống nhau không được xử như nhau. Cuối 

cùng, không có hiệu quả kinh tế vì có quá nhiều sự bất định cho nên 

không thể có hoạt động kinh tế hiệu quả. 

Để giải quyết những vấn đề này, một nhà nước dựa trên khế ước xã hội, 

và một trật tự luật pháp được ban hành gồm có luật thành văn (lập pháp) 

và tòa án công bình, cần được lập ra. Vì nhà nước và đặc biệt là trật tự luật 

pháp do con người đặt ra là để giải quyết những vấn đề của tình trạng 

nguyên thuỷ, cần phải có những đặc tính sau đây. Thứ nhất, lập pháp phải 

được dựa trên luật thiên nhiên hoặc luật luân lý, nghĩa là lập pháp chỉ có 
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thể bắt nguồn từ luật thiên nhiên/luật luân lý hoặc không được mâu 

thuẫn với luật thiên nhiên/luật luân lý. Thứ nhì, luật ban hành, cũng như 

những sự diễn giải pháp lý cho những luật này cần phải thật giản dị để 

người ta hiểu được luật pháp là gì và tuân theo như thế nào. Thứ ba, luật 

pháp không thể bị thay đổi liên tục, nếu không thì sẽ có quá nhiều sự bất 

định và những vấn nạn gây ra do sự bất định trong tình trạng nguyên thuỷ 

lại sẽ được thay thế bằng những sự bất định khác. Thứ tư, vì mục đích của 

việc tạo ra một nhà nước và một trật tự luật pháp do con người đặt ra 

nhằm để ngăn ngừa sự áp bức, trật tự luật pháp do con người đặt ra phải 

kiềm chế được quyền lực của nhà nước để có thể ngăn ngừa việc đàn áp 

của nhà nước và sự lạm dụng quyền lực nhà nước. Thứ năm, trật tự luật 

pháp do con người đặt ra cần phải hợp lý, nghĩa là những việc tố tụng 

giống nhau phải được xử lý giống nhau, để ít ra công lý cũng có vẻ hiện 

diện. Khi tất cả năm đặc tính này đều đã có, chúng ta có thể nói trật tự 

luật pháp do con người đặt ra là “công chính.” Năm đặc tính này cùng bao 

hàm ba nguyên tắc của pháp trị đã được bàn đến trước đây trong bài viết 

của tôi: pháp trị là sự kiềm chế quyền lực của chính quyền, pháp trị là sự 

bình đẳng trước pháp luật, và pháp trị là một hệ thống công lý có tính thủ 

tục và đúng luật lệ (Đọc Lý Ba, “Pháp trị là gì,” tạp chí Perspectives, bộ I, 

số 5). 
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Cuộc thí nghiệm trong tư tưởng nói trên nêu ra một nguyên tắc quan 

trọng: luật pháp, trong ý nghĩa nguyên thủy của nó, không phải là lập 

pháp. Luật pháp hiện hữu trong thiên nhiên, trong khi lập pháp (lập ra 

luật pháp) chỉ hiện hữu trong một trật tự luật pháp do con người đặt ra. 

Luật pháp không hẳn phải cần được viết ra. Trong ý nghĩa nguyên thủy, 

luật pháp “là câu chuyện về sự vận hành của các sự kiện…Con người có thể 

biết được [câu chuyện này] qua suy luận, cái gì thích hợp với bản tính 

mình và do đó là cái tốt” (Rice, 1999, trang 30). Chữ “ius” (luật) và 

“iustum” (công lý) trong tiếng Latin có quan hệ mật thiết với nhau. Luật, 

do đó, là hiện thân của công lý, vốn bắt rễ từ thiên nhiên và có thể nhận 

thức được bằng lý trí. Như Aristotle đã viết, “có một nguyên tắc chung về 

cái đúng và cái sai trong thiên nhiên mà mọi người đều có cách phân biệt 

được, dù họ không liên kết hay giao thiệp gì với nhau” (Aristotle, 1991, 

trang 102). Triết gia Ý cổ đại Marcus Tullius Cicero (c. 106-43 B.C) định 

nghĩa “Luật” như là “lẽ phải cao nhất, tiềm ẩn trong Thiên nhiên, chỉ cho 

ta biết cái gì nên làm và ngăn cấm cái không nên làm… Lẽ phải luôn luôn 

bất diệt chẳng hề bắt đầu hay kết thúc bằng những luật lệ do con người 

tạo ra…Do đó, hiển nhiên rằng ngay trong định nghĩa của từ “Luật” đã 

mang theo tư tưởng và nguyên tắc chọn lựa sự công chính và cái thật” 

(Cicero, 1959, trang 44-51). Tóm lại, những luật lệ chúng ta muốn có để 

quản trị xã hội là những luật lệ dựa trên bản chất và nhận thức về công lý 
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của con người. Những luật này là luật thiên nhiên hay luật luân lý. Nói 

một cách khác, trong ý nghĩa nguyên thủy, “luật” nghĩa là luật thiên nhiên 

hay luật luân lý, phù hợp với nhận thức căn bản về công lý của chúng ta. 

Ngược lại, lập pháp (luật được soạn thảo và ban hành) là luật do con người 

làm ra, có thể công bằng hoặc bất công. 

Sự khác biệt giữa luật (thiên nhiên/luân lý) và pháp luật (luật do con 

người đặt ra) không có gì đáng ngạc nhiên đối với những người tin vào 

những nguyên tắc tự do dân chủ. Có hai nguyên tắc đã được thiết lập từ 

lâu của tự do dân chủ trên nguyên tắc pháp trị. Nguyên tắc thứ nhất, luật 

pháp là tối thượng. Nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc lập pháp phải có giới 

hạn. Cả hai nguyên tắc này hàm ý rằng trong một nền dân chủ tự do có 

những luật không phải do lập pháp viết ra. Mà một số luật do quan 

toà/chánh án “tìm” ra. Lý do cho sự sắp xếp này là không có gì đảm bảo 

cơ quan lập pháp sẽ tìm ra được những luật thiên nhiên hay luật luân lý 

cần để quản lý xã hội con người. Thực ra, chưa kể đến những điểm khác, 

thẩm phán là những người được đào tạo đặc biệt và có học vấn cao sẽ dễ 

tìm ra luật thiên nhiên /luật luân lý hơn các thành phần khác. Đó là lý do 

tại sao có sự giám sát pháp lý trong một xã hội dân chủ tự do. 

Thẩm phán tìm luật dựa trên những tiền lệ, lịch sử, tục lệ và lương tri, 

mà nguồn gốc tối thượng chính là luật thiên nhiên/luân lý. Đúng ra, lý 
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luận về luật thiên nhiên/luật đạo đức có lẽ là lý luận tốt nhất để chứng tỏ 

giám sát pháp lý rất cần thiết. Thẩm phán Tối cao Pháp viện Mỹ Clarence 

Thomas đã nói: “quyền tự nhiên và những thuyết về một nền luật pháp 

cao hơn (higher law) là công cụ bảo vệ tốt nhất cho tự do và một nhà 

nước với quyền lực giới hạn. Hơn nữa, nếu không nhờ đến nền luật pháp 

cao hơn, chúng ta từ bỏ công cụ bảo vệ tốt nhất cho việc giám sát pháp lý 

(judicial review) – một bộ máy tư pháp tích cực trong việc bảo vệ Hiến 

pháp, nhưng rất thận trọng trong sự tự chủ và tiết chế. Thay vì dùng để 

biện minh cho thuyết tư pháp tích cực[1] tệ hại nhất, luật pháp cao hơn là 

con đường duy nhất có thể thay thế được tính ngoan cố của đa số hỗn 

loạn và những ông tòa lộn xộn”. (Thomas, 1989, trang 63-64) 

Sự khác biệt giữa luật (thiên nhiên/luân lý) và lập pháp (luật do con 

người đặt ra) rất quan trọng. Thuyết thực chứng luật pháp (legal 

positivism), lập luận rằng luật thành văn, hay lập pháp là nguồn gốc tuyệt 

đối và tối thượng của công lý, hay nói một cách khác ý chí của những nhà 

lập pháp được xem như chính là luật pháp hay công lý. Lập luận này có 

thể rất tai hại hoặc mang tới đại họa. Một thí dụ của thuyết thực chứng 

luật pháp là vào thời nước Đức quốc xã, nơi mà người ta đã phạm nhiều 

sai lầm dưới cái lốt văn bản luật pháp [2]. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, 

những thẩm phán người Đức đã bác bỏ thực chứng luật pháp, nhìn nhận 
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“sự cần thiết phải có những tiêu chuẩn cao có tính toàn cầu cho những 

nguyên tắc đúng đắn và khách quan cho người làm luật,” và đã dựa vào 

luật thiên nhiên/luật luân lý để trừng phạt những việc làm “đúng luật” 

dưới chế độ Đức quốc xã (Rice, 1999, trang 26). Qua việc bác bỏ sự biện 

hộ cho những bác sĩ bị truy tố về tội giết tù nhân trong những thí nghiệm 

y khoa được cho phép thời nhà nước Đức đệ tam (Đức quốc xã), một 

thẩm phán Đức đã kết luận “luật pháp phải được định nghĩa như một sắc 

lệnh hoặc mệnh lệnh được đặt ra để phục vụ công lý. Khi mà sự mâu 

thuẫn giữa một sắc luật được ban hành và công lý thực thụ trở nên bất cân 

xứng, sắc luật được ban hành cần phải chịu khuất phục trước công lý, và 

sẽ được xem là “luật bất hợp pháp.” Bị cáo không thể biện hộ cho cách cư 

xử của mình bằng cách dùng đến luật hiện hành nếu đạo luật này vi phạm 

những nguyên tắc rõ ràng của luật pháp thiên nhiên” (Rice, 1999, trang 

27). 

Thí dụ của nước Đức thời Quốc xã là một bằng chứng hùng hồn. Khi 

luật pháp bị đồng hóa với lập pháp, quan niệm “thuần túy ý chí” của luật 

sẽ dần dần thay thế quan niệm “những giới hạn” của luật, và sự cai trị của 

con người cuối cùng sẽ thay thế pháp trị. Câu nói sau đây của Sartori 

(1987) soi sáng thêm: “Dường như chúng ta xem việc đồng nhất hoá luật 

với lập pháp như chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng vào thời Savigny 
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xuất bản tác phẩm đồ sộ Hệ thống Luật La Mã Hiện thời (1840-49), sự 

đồng nhất hóa này vẫn không được người dẫn đầu trường phái Luật lịch 

sử [Savigny] chấp nhận. Và ngày nay chúng ta có thể đánh giá đúng 

những ảnh hưởng sâu rộng của suy luận này nhiều hơn một thế kỷ trước. 

Khi mà luật pháp chỉ giới hạn trong việc nhà nước làm luật, quan điểm “ý 

chí” hoặc thuyết “mệnh lệnh” sẽ dần dần thay thế khái niệm luật tập tục 

(common law) của luật, tức là khái niệm về một quá trình làm luật tiệm 

tiến phát xuất từ phong tục (lex terrae) và được định hình bằng các quyết 

định tư pháp của quá trình tìm luật” (Sartori, 1987, trang 324). 

Có một điểm thú vị là quan điểm lập pháp của luật không phải chỉ có ở 

những nước đang muốn thiết lập nhà nước pháp trị. Khi Sartori viết đoạn 

văn trên, ông cũng nhắc đến vấn đề quá tải lập pháp ở Hoa Kỳ và những 

nước phát triển khác đã có nhà nước pháp trị. Tương tự, giáo sư Harold 

Berman viết: 

“Chỉ trong hai thế hệ vừa qua, trong đời tôi, triết lý sống của công 

chúng Hoa kỳ đã thay đổi tận gốc rễ từ quan điểm luật pháp thần quyền 

sang quan điểm luật pháp thế tục, từ quan điểm đạo đức sang quan điểm 

chính trị hoặc sang tính phương tiện, và từ quan điểm lịch sử sang quan 

điểm thực dụng…Sự thắng lợi của quan điểm luật ban hành (thành văn) – 

có nghĩa luật là ý muốn của nhà làm luật và sự suy sụp của những quan 
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điểm đối địch – quan điểm đạo đức cho luật là lẽ phải và lương tâm, và 

quan điểm lịch sử cho luật là một truyền thống tiếp nối – đã góp phần vào 

sự bối rối hoang mang trong việc dạy luật. Chủ nghĩa hoài nghi và thuyết 

tương đối xuất hiện khắp nơi.” (Berman, 1985, trang 348). 

Sartori (1987) nhận diện vài vấn nạn cụ thể trong quan điểm lập pháp 

của luật. Thứ nhất, quan điểm lập pháp của luật dẫn đến việc “quá tải lập 

pháp” hoặc việc “lạm phát đáng sợ của luật,” vốn “không cần thiết” và 

“phản tác dụng.” Trên thực tế, “sự lạm phát luật tự bản thân nó làm mất 

tín nhiệm nơi luật pháp,” và nó “cũng nhầm lẫn cai trị với làm luật, và do 

đó là một nhận thức sai lầm về cả hai.” Thứ nhì, “quá tải lập pháp” làm 

giảm thiểu chất lượng của luật. Đó là do “những cơ quan lập pháp thường 

không quan tâm đến hoặc thậm chí không biết gì về những hình thái căn 

bản và tính nhất quán của mô hình luật pháp. Những cơ quan này áp đặt ý 

chí của họ qua những luật lệ lộn xộn lung tung không thể áp dụng được 

bằng những điều khoản tổng quát; họ tìm kiếm những mối lợi vụn vặt 

trong những luật lệ đặc biệt phá hoại chính bản chất của luật pháp” 

(Adam, 1956, trang 176). Thứ ba, “quá tải lập pháp” dẫn đến việc thường 

xuyên thay đổi luật và do đó tạo ra sự bất ổn định vốn rất trái ngược với 

tinh thần của một nhà nước pháp trị. Cuối cùng, “lý thuyết và sự thực 

hành “luật lập pháp”… làm cho chúng ta quen dần với việc chấp nhận bất 
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cứ và tất cả mệnh lệnh của nhà nước, nghĩa là chấp nhận xem bất cứ mệnh 

lệnh nào (iussum) cũng như luật (ius)” (Sartori, 1987, trang 326). Những 

vấn đề này, cùng với ký ức đẫm máu của Đức quốc xã, cho thấy sự cần 

thiết phải gìn giữ nguyên tắc giám sát pháp lý và việc quyết định luật do 

những thẩm phán được huấn luyện đặc biệt; những vấn đề này cũng cho 

thấy quan điểm tự nhiên và đạo đức của luật pháp nhằm công nhận những 

nguyên tắc có tính toàn cầu là đáng mong muốn đến mức nào. 

Một cách lý tưởng, thông luật hay luật luân lý, là một thứ luật cao hơn 

luật do con người đặt ra, cần phải được làm căn bản cho tất cả những hoạt 

động chính trị và luật pháp của bất cứ một nhà nước nghiêm minh nào. 

Tuy nhiên có vấn đề là thông luật và luật luân lý không được viết thành 

văn và người ta có thể có những diễn dịch về chúng khác nhau. Vì vậy, ba 

câu hỏi nảy sinh. Thứ nhất, ai quyết định cái gì là thông luật và luật luân 

lý? Nếu có những bất đồng ý kiến thì sao? Thứ nhì, làm sao chúng ta được 

biết về thông luật và luân lý đòi hỏi mọi người phải tuân theo? Thứ ba, 

làm sao để thông luật và luân lý được thi hành? Trong hai câu hỏi đầu, 

một số người sẽ nói rằng thông luật sẽ không có ý nghĩa gì nếu không có 

Thượng đế là tác giả, và sự mặc khải đầy uy quyền nhất của thông luật là 

Mười Điều Răn. Nhưng thông luật và luân lý có phải là một khái niệm 

thuần túy thẩn học hay không? Câu trả lời là không. “Thông luật đã ra 
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đời từ lâu. Không phải là một giáo điều Công giáo hay là một phát minh 

của Thiên chúa giáo (Rice, 1999, trang 33). Nói cho cùng thì không phải 

Aristotle hay là Cicero đã xây dựng lý thuyết của họ dựa trên những 

nguyên tắc tôn giáo. Nguyên tắc của thông luật và luân lý có gốc rễ từ 

trong thiên nhiên và được nhận thức qua lý trí. Nói cho rõ hơn nữa, tôn 

giáo là một trợ huấn cụ tốt cho luật học về luật thiên nhiên, nhưng trong 

xã hội ngày nay, việc tách rời tôn giáo và nhà nước có nghĩa là chúng ta 

không thể trông chờ vào thần học để quyết định chính quyền phải được 

tổ chức như thế nào và hoạt động ra sao. 

Nhưng nếu Thượng đế không quyết định, ai sẽ quyết định nội dung 

của thông luật và luân lý? Nội dung của thông luật và luân lý phải được 

định hình, trong khuôn khổ hiến pháp tự do, qua một quá trình tương 

tác của hai bộ phận: một bên là giữa giới lập pháp với cử tri [có ý thức 

trách nhiệm], và một bên là giới thẩm phán độc lập được đào tạo chuyên 

môn. Nói một cách khác, thông luật và luật luân lý cần phải được xác 

minh, trong khuôn khổ hiến pháp tự do, qua quá trình tương tác từng 

phần và sinh động giữa những sắc lệnh được giới lập pháp ban hành và 

luật theo phong tục (common law) do những thẩm phán độc lập–có trình 

độ cao và được huấn luyện chuyên môn–khai triển. Một khuôn khổ hiến 

pháp tự do (trong đó phán quyết độc lập của tòa án được tách rời ra khỏi 
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quyền lực của nhà nước), là chìa khóa thành công cho việc thông luật và 

luân lý được ngự trị trong xã hội. 

Nói một cách cụ thể hơn, để cho nhà nước có thể hành động theo 

thông luật và luật luân lý, và do đó sẽ hành động đúng, cần phải có một 

Hiến pháp thỏa mãn được những điều kiện sau. Thứ nhất, Hiến pháp 

phải phù hợp với thông luật và luân lý, bao gồm khái niệm là luật được 

ban hành theo Hiến pháp cần phải phù hợp, hoặc ít ra không mâu thuẫn, 

với thông luật và luân lý. Thứ hai, sau một thời gian dài, Hiến pháp cần 

được sự ủng hộ của phần lớn người dân. Thứ ba, Hiến pháp không nên bị 

thường xuyên hoặc dễ dàng bị một người hay một nhóm người thay đổi. 

Những điều kiện có tính thủ tục rất nghiêm ngặt và khó khăn cần phải 

hội đủ trước khi Hiến pháp có thể được thay đổi. Cơ chế dùng để thực 

hiện việc này gồm có sự phân ngăn giữa ba quyền lập pháp, hành pháp và 

tư pháp, sự độc lập tư pháp của những thẩm phán được huấn luyện đặc 

biệt và thẩm quyền giám sát pháp lý căn cứ trên Hiến pháp như là nguồn 

quyền lực tối thượng. Cuối cùng, Hiến pháp cần phải tiên liệu đến, và cần 

phải thỏa mãn cho được, sự thiết lập hoặc gìn giữ một số yếu tố của chủ 

thuyết hiến pháp trị tự do (xem thêm “Chủ thuyết hiến pháp trị tự do”, 

của Lý Ba, Tạp chí Perspectives, Tập 1, Số 6). 
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Cần biết rằng, trong một nhà nước hiến định tự do, Hiến pháp, tự bản 

thân nó, là sản phẩm của sự tương tác giữa một bên là giới cử tri nói 

chung với giới làm luật, và một bên là các thẩm phán độc lập. Thí dụ, ở 

Hoa kỳ, Hiến pháp gồm có không chỉ văn bản ; nó còn bao gồm rất nhiều 

trường hợp tố tụng hiến pháp đã được các thẩm phán quyết nghị. Những 

trường hợp này tạo thành luật hiến pháp như đã được các thẩm phán khai 

triển. Ví dụ, ở Vương quốc Anh, không có Hiến pháp viết thành văn. 

Hiến pháp của người Anh gồm có một số ít những sắc luật viết thành văn 

được nghị viện ban hành và cũng một số lớn những trường hợp tố tụng 

hiến pháp đã được thẩm phán quyết định. 

Trong một nhà nước lập hiến tự do như Hoa kỳ hoặc Vương quốc Anh, 

Hiến pháp được dùng như “luật pháp cao hơn” [3] và là cơ sở thiết yếu để 

duy trì một trật tự luật pháp đúng đắn (nghĩa là một trật tự luật pháp do 

con người đặt ra có thể thỏa mãn được năm tính chất mà chúng ta đã thảo 

luận trong thử nghiệm tư tưởng đã kể trên). Về bản chất, Hiến pháp thế 

chỗ cho luật thiên nhiên/luật luân lý trong một nhà nước lập hiến tự do. 

Với tư cách là “luật pháp cao hơn,” Hiến pháp giới hạn những gì mà cử tri 

nói chung và giới lập pháp có thể làm. Hiến pháp giao cho những thẩm 

phán độc lập và được đào tạo chuyên môn cao quyền lực, sự đãi ngộ xứng 

đáng và dũng cảm để quyết định luật dựa trên những nguyên tắc căn bản 
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đã được viết thành văn trong Hiến pháp, những nguyên tắc luật theo 

phong tục (common law) và các tiền lệ, lịch sử, luận lý và lương tri. 

Người đọc có thể hỏi: như vậy những nước theo luật dân sự ở lục địa 

Âu châu thì sao? Những nước này dường như không có hệ thống công lý 

theo thông luật (common law), nhưng họ vẫn có một nhà nước lập hiến. 

Theo sự quan sát ngẫu nhiên, cần thấy rằng, nếu giả sử mọi thứ đều giống 

nhau, thì về lâu về dài, nếu tính về mặt đúng đắn hơn, hệ thống thông 

luật (cùng với một nhà nước lập hiến) thường hoạt động tốt hơn hệ thống 

luật dân sự (cùng với một nhà nước lập hiến), và do đó, thành công hơn 

về mặt kinh tế và chính trị. Một sự so sánh ngẫu nhiên giữa những nước 

theo thông luật với một nhà nước lập hiến (như Hoa kỳ và Vương quốc 

Anh) và những nước theo luật dân sự với một nhà nước lập hiến (như 

Đức, Pháp và Tây ban Nha) có thể cho chúng ta gợi ý sau đây. Trong hệ 

thống luật dân sự, những đạo luật đã viết thành văn được nhấn mạnh và 

các thẩm phán không có nhiệm vụ tìm ra luật [4]. Như vậy, quan điểm lập 

pháp của luật thường hiện hữu trong những nước có hệ thống luật dân sự, 

và những sự sai trái đã xảy ra trong cuộc cách mạng Pháp và gần đây hơn 

là ở nước Đức quốc xã (cả Pháp và Đức là những nước theo hệ thống luật 

dân sự) là những thí dụ sinh động của những thảm họa mà một khái niệm 

luật như vậy có thể gây ra. Do đó, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi 
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thấy rằng trong những năm gần đây một số nước theo hệ thống luật dân 

sự đang bắt đầu bắt chước theo một số yếu tố của hệ thống thông luật. 

Một thí dụ của sự làm theo này là sự thiết lập những tòa án hiến pháp 

trong nhiều nước theo hệ thống luật dân sự. 

Theo truyền thống, tìm luật là một đặc điểm riêng của hệ thống thông 

luật. Trong hệ thống thông luật, quan tòa tìm luật qua việc nghị án. Một 

hệ thống luật pháp trong đó quan tòa tìm luật có rất nhiều đặc tính mà 

khái niệm luật thiên nhiên và luật đạo đức đòi hỏi. Trước hết, quan tòa là 

những người được đào tạo và có học vấn cao, và họ rất thông hiểu các 

hình thức và tính nhất quán của luật. Do đó những luật do quan tòa quyết 

định thường có chất lượng cao và được mọi người coi trọng. Tiếp đến, 

trong hệ thống thông luật, quan tòa từng bước một tìm luật theo một quá 

trình tiệm tiến bởi vì họ cần phải theo tiền lệ và những nguyên tắc chặt 

chẽ trong việc diễn giải luật, và họ phải đợi các vụ tố tụng được đưa ra tòa. 

Những luật do quan tòa quyết định, do đó, không phải được làm ra hoặc 

thay đổi thường xuyên, và không thể có sự lạm phát luật, hoặc có quá 

nhiều điều không rõ về luật pháp. Sau chót, hệ thống thông luật về việc 

tìm luật gạt bỏ các lý thuyết luật “duy ý chí” hoặc “ra lệnh” và chấp nhận 

sự hiện hữu của một số luật cao hơn. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên 
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khi thấy rằng, giả sử mọi sự khác đều như nhau, hệ thống thông luật 

dường như thi hành tốt hơn so với hệ thống luật dân sự. 

Cần phải cảnh giác. Có thể hơi nguy hiểm nếu dùng câu “luật thiên 

nhiên” trong thời đại ngày nay vì người ta thường liên kết câu này với 

những luật đã từng hiện hữu, những sự thật tuyệt đối và cứng nhắc và 

mong muốn áp đặt những tư tưởng này lên người khác. Những tư tưởng 

này, theo tôi, có thể được gọi là “luật thiên nhiên cổ điển.” Theo như 

Thẩm phán Oliver Wendell Holmes Jr., một trong những người phê bình 

kịch liệt nhất “luật thiên nhiên cổ điển”, đã nói, những luật gia theo phái 

luật thiên nhiên cổ điển mặc nhiên thừa nhận sự hiện hữu của những 

quyền “có trước” và đòi hỏi sự “tuyệt đối” (Đọc Holmes, 1918). Nhưng từ 

“luật thiên nhiên” được dùng một cách khác ở trong bài này. Luật thiên 

nhiên được xem như tấm khiên chứ không phải là cây kiếm. Luật thiên 

nhiên/thông luật được nhìn nhận một cách đúng đắn như là một hạn chế 

cần thiết đối với “chủ thuyết thực chứng luật,” và trong thực hành nó rất 

sinh động và mang tính tương đối. Chúng ta cần đồng ý rằng luật không 

phải là văn bản lập pháp, và có những luật cao hơn rất năng động mà chỉ 

có thể tìm ra dần dần qua một quá trình tăng tiến, và tương tác. Không ai 

có thể có kiến thức, hoặc là có động cơ đúng đắn để tuân thủ, tất cả 

những luật cao hơn. Do đó, sự phân chia quyền làm luật trong một hệ 
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thống “kiểm tra và cân bằng,” cộng với các nhà làm luật là những quan tòa 

được đào tạo đúng chuyên môn, bảo đảm rằng, trong khả năng đó, chúng 

ta có thể đạt tới gần với luật “cao hơn.” 

Ở Trung Quốc, có nhiều bài học đáng giá có thể rút ra từ cuộc thảo 

luận trên đây về một quan điểm đúng đắn về luật. Thứ nhất, quốc hội 

nhân dân (QHND) cần phải tự chế về việc quá tải viết các văn bản luật. 

Như một số học giả đã chỉ ra, một trong những vấn nạn lớn nhất của luật 

về lập pháp mới là nó không có giới hạn trong việc ban hành các sắc luật. 

Để giải quyết vấn nạn này, QHND cần phải được khuyến khích tự hạn 

chế việc viết luật. Ví dụ, QHND chỉ nên ban hành luật trong khuôn khổ 

của hiến pháp. Không có luật nào được vi phạm những quyền hiến định 

của người dân. Ngoài ra, khi ra luật, QHND cần phải chú ý đến tầm quan 

trọng của chất lượng cao, tính chắc chắn, tính có thể dự đoán và sự tôn 

trọng luật pháp của người dân. Cũng nên tìm hiểu phong tục tập quán và 

những thủ tục thường được chấp nhận trước khi ra các văn bản luật. 

Bài học thứ hai cho Trung Quốc là các quan tòa cần phải được huấn 

luyện và được cho quyền tìm luật. Hệ thống nhà nước pháp trị, và nói 

chung là hệ thống chủ nghĩa hợp hiến, không phải “dành cho việc những 

nhà làm luật thay thế luật gia và khoa luật học” (Sartori, 1987, trang 325). 

Như đã thảo luận ở trên, khi so sánh với các nhà viết luật, các quan tòa 
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cần được đào tạo tốt hơn và có khả năng phán quyết luật qua những quyết 

định tư pháp qua một quá trình nghiên cứu có tính tăng tiến, tính nhất 

định và tính có thể dự đoán, cùng với sự tôn trọng luật pháp và đạt tới 

chất lượng cao của luật pháp. Thêm vào đó, chỉ có các quan tòa mới có 

thể ngăn được việc lẩn tránh pháp luật một cách khôn ngoan bằng cách áp 

dụng những nguyên tắc chung của luật pháp thay vì phải phí công tìm tòi 

qua hàng ngàn sắc luật được viết rất hạn hẹp. Vai trò nguyên thuỷ của lập 

pháp phải là “cô đọng lại những luật không ban hành” (bao gồm những 

tiền lệ pháp lý, truyền thống, và phong tục đã được chấp nhận một cách 

rộng rãi từ lâu) và hợp pháp hoá những nguyên tắc chung của luật pháp 

thay vì chú trọng đến những tình huống luật pháp đặc biệt hoặc những 

tình trạng cụ thể. Đối với những lĩnh vực chưa có tiền lệ hoặc truyền 

thống, giới lập pháp cần biết mượn những nguyên tắc chung từ những 

lĩnh vực khác và từ những luật tương tự ở những nước khác và để cho 

quan tòa được áp dụng những nguyên tắc luật pháp chung vào những tình 

huống luật pháp đặc biệt và những tình trạng cụ thể để phán quyết luật. 

Đương nhiên, quan tòa phải được đào tạo chuyên môn đúng, có sự dũng 

cảm chịu đựng và sự tự chế để có thể làm được tốt công việc phán quyết 

luật pháp. Điều này, dĩ nhiên cũng yêu cầu cải cách hệ thống đào tạo, 

tuyển chọn, bổ nhiệm và kiềm chế (quyền lực) của quan tòa. 
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Cuối cùng, để có một trật tự luật pháp đúng đắn, Trung Quốc cần phải 

chấp nhận một quan điểm đúng đắn về luật pháp và thiết lập một nhà 

nước hiến định. Quan điểm lập pháp của luật, như đã thảo luận trên đây, 

rất nguy hiểm và có thể nói là thảm khốc. Chúng ta cần phải rút ra được 

bài học từ những thảm kịch trong quá khứ trong lịch sử nhân loại và tự 

đặt cho chúng ta trách nhiệm phải tránh cho những thảm kịch tương tự 

không xảy ra nữa. Để đạt được điều này, một trong những việc mà chúng 

ta cần làm là chấp nhận một quan điểm về luật bao gồm luật cao hơn (luật 

thiên nhiên và luật đạo đức). Một việc khác mà Trung Quốc sẽ cần phải 

làm là thiết lập một nhà nước hiến định, dẫn dắt đến ổn định, quyền lực 

nhà nước được hạn chế đúng mức, một quá trình tìm luật có tính tăng 

tiến và sáng suốt, và công nhận tính tối cao của những tiêu chuẩn cao hơn 

có giá trị phổ cập toàn cầu. 

----------------- 

Lý Ba là một luật sư của văn phòng luật Davis Polk & Wardwell, New York. 
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Ghi Chú 

[1] Thuyết tư pháp tích cực (judiciary activism) là thuật ngữ dùng trong 

luật học và áp dụng cho các thẩm phán tại Mỹ. Thuật ngữ này, có lẽ đầu 

tiên, do Arthur Schlesinger sử dụng năm 1947 về vai trò của thẩm phán, 

nhưng không định nghĩa rõ ràng là gì; cho nên gây ra rất nhiều tranh cãi. 
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Theo Keenan Kmiec thì thuyết tư pháp tích cực có thể được hệ thống hóa 

thành 5 điểm sau: (1) tòa án tuyên bố hành vi của một ngành khác là vô 

hiệu lực; (2) không tuân theo tiền lệ; (3) lập pháp qua phán quyết của tòa; 

(4) diễn dịch chệch hướng khỏi các tiền lệ đã được công nhận; và (5) có 

sẵn định kiến trước khi nghị án. Trong 5 điểm này, điểm 3 là điểm bị chỉ 

trích gay gắt nhất – Xem thêm giải thích của John Dean tại 

http://writ.news.findlaw.com/dean/20050617.html 

[2] Thuyết thực chứng luật pháp (legal positivism) là một triết thuyết cho 

rằng luật pháp thành văn chỉ là cách phô diễn ý chí của nhà cầm quyền 

(bất kể độc tài hay dân chủ). Lý thuyết này tương phản với lý thuyết cho 

rằng có một loại luật cao hơn các luật thành văn. 

[3] Trong thuật ngữ của luật pháp, “Luật cao hơn” (higher law), tức hiến 

pháp, là các luật và nguyên tắc căn bản để lập pháp. Mọi đạo luật do cơ 

quan lập pháp ban hành không thể mâu thuẫn và đi ngược lại hiến pháp. 

Khi sử dụng thuật ngữ này, các luật gia còn hàm ý là ngay cả hiến pháp 

còn nằm dưới luật thiên nhiên và luật luân lý. Thí dụ quyền sống, hưởng 

tự do và mưu cầu hạnh phúc là những quyền căn bản (tự nhiên) có trước 

hiến pháp. 

[4] Theo lý thuyết về luật thiên nhiên thì các luật công chính đã hiện hữu 

sẵn trong thiên nhiên, và người ta chỉ có thể khám phá ra hay “tìm ra” 
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chúng, chứ không “làm ra” chúng như chúng ta vẫn hiểu trong tiến trình 

“làm luật.” 

 

Nguồn: Lý Ba. Luật pháp là gì?. Truy cập ngày 01.08.2016. 

<http://www.icevn.org/vi/LuatPhapLaGi> 
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BÀI HAI 

 

PHÁP TRỊ LÀ GÌ? 

Tác giả: Lý Ba 

“Chúng ta được tự do vì chúng ta sống với dân luật” 

–Charles de Secondat Montesquieu– 

 

háp trị” là một trong những khái niệm luôn được nói tới nhưng 

hiểu biết rất ít trong truyền thông đại chúng và đối thoại hàng 

ngày ở Trung Quốc hiện nay. Vậy pháp trị là gì? Tầm mức quan trọng của 

nó ra sao? Phải chăng có pháp trị là không có “nhân trị”? Pháp trị có 

những điều kiện thể chế và hàm lượng văn hóa gì? Làm sao để chúng ta 

đạt được nền pháp trị? Tôi dự định giải đáp những thắc mắc vừa nêu với 

một loạt bài tiểu luận. Trong bài này, tôi sẽ chú trọng đến ý nghĩa và giá 

trị của pháp trị. Trong tiểu luận kế (phát hành số tháng 6 của 

Perspectives), tôi sẽ bàn tới vấn đề thực thi pháp trị. 

Khởi đầu, tôi muốn lưu ý rằng ngày nay khi nói đến “pháp trị”, chúng 

ta nói đến một vấn đề hoàn toàn khác hẳn với quan niệm “pháp trị” như 

“P 
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một phương tiện của các pháp gia thời thượng cổ trong lịch sử Trung 

Hoa. Ngày nay khi nói tới “pháp trị”, chúng ta muốn mô tả bộ phận chủ 

yếu của nền trật tự xã hội và chính trị tìm thấy tại Hoa Kỳ và các nước tự 

do dân chủ thời đại hiện tại. Nói cách khác, bàn tới “pháp trị”, chúng ta 

muốn nói tới một truyền thống Tây phương phát xuất từ cộng hòa La Mã 

và đã được phát triển toàn vẹn bởi thuyết hiến pháp trị tự do, mà đặc điểm 

của nó, qua lời của Max Weber, là “ưu thế của luật pháp”. 

Khác biệt giữa “dụng pháp trị” [*] và “pháp trị” thật quan trọng. Sống 

dưới “dụng pháp trị,” luật pháp là một công cụ của chính quyền, và nhà 

cầm quyền ở trên pháp luật. Trái hẳn lại, sống dưới “pháp trị,” không một 

ai vượt qua luật pháp, kể cả chính quyền. Cốt lõi của “pháp trị” là một cơ 

chế luật pháp độc lập. Theo pháp trị, quyền hạn của luật pháp không lệ 

thuộc quá nhiều vào tính chất phương tiện của luật, mà vào mức độ độc 

lập của luật, tức là tùy vào mức độ khác biệt và biệt lập giữa pháp luật với 

những cơ cấu tiêu chuẩn khác như chính trị và tôn giáo. Là một trật tự 

luật pháp độc lập, pháp trị có ít nhất ba ý nghĩa. Thứ nhất, pháp trị là 

công cụ điều chỉnh quyền lực của chính phủ. Thứ hai, pháp trị là sự bình 

đẳng trước pháp luật. Thứ ba, pháp trị là thẩm quyền tài phán phải tuân 

theo thủ tục tố tụng đã được ấn định trước. Chúng ta sẽ bàn về từng ý 

nghĩa này của pháp trị. 
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Thứ nhất, là công cụ điều chỉnh quyền lực, pháp trị có hai nhiệm vụ: 

giới hạn sự chuyên quyền và lạm quyền của chính phủ, đồng thời khiến 

cho chính phủ trở nên sáng suốt và chính sách của nhà nước khôn ngoan 

hơn. 

Đối lập của pháp trị là nhân trị. Có hai loại nhân trị. Loại thứ nhất là 

“thiểu số trị”, chẳng hạn như độc tài chuyên chế và tập đoàn chuyên chế. 

Loại thứ hai là “đa số trị”, thí dụ tiêu biểu là nền dân chủ Hy Lạp thượng 

cổ. Yếu tố chung của nhân trị là đặc trưng cho rằng “lãnh đạo thích gì thì 

đó là luật”. Thế nên, dưới nhân trị, không có hạn chế về sự việc lẫn 

phương cách nhà lãnh đạo (chính quyền) có thể làm. 

Trái lại, khía cạnh chính yếu của pháp trị là “giới hạn”, nghĩa là pháp trị 

hạn chế quyền tùy nghi của chính phủ, kể cả quyền thay đổi luật lệ. Đây 

là lý do mà truyền thống pháp lý của Tây phương theo La Mã, chứ không 

theo Hy Lạp. Một trong những khó khăn lớn của nền dân chủ Hy Lạp 

thượng cổ là quan niệm về luật pháp của họ không bao gồm khái niệm 

giới hạn. Từ “eleutharia” trong tiếng Hy Lạp, thường được dịch là “tự do”, 

bao hàm sự tự do gồm cả nguyên tắc ý dân là luật. Nói cách khác, trong 

thời thượng cổ Hy Lạp, chính quyền (dân chủ) hoàn toàn không có một 

giới hạn nào, và dân ý thường trở thành luật nếu quần chúng muốn thế, 

cho dù đó là cảm xúc nhất thời hay lý tính lâu dài. “Một khi luật pháp 
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mất đi tính chất thiêng liêng của nó, thì chính việc đặt dân ý lên trên luật 

pháp, khiến cho cai trị bằng luật pháp một lần nữa lại bị kết hợp và lẫn 

lộn với cai trị bằng con người” (Sartori, 1987, trang 307). 

Khác với hệ thống Hy Lạp, hệ thống luật pháp La Mã giới hạn khả 

năng thay đổi luật lệ của người cầm quyền, và điểm này ảnh hưởng lớn lao 

đến nền pháp trị của người Anglo-Saxon. Cốt lõi của quan niệm pháp trị 

của người Anglo-Saxon là khái niệm quyền tùy nghi của chính phủ phải 

được giới hạn. “Hễ có tùy nghi là có chuyên quyền, và … trong một nền 

cộng hòa cũng vậy, chứ đừng nói đến quân chủ, quyền hạn tùy nghi của 

phía chính phủ có nghĩa là tình trạng bấp bênh về tự do pháp lý của phía 

nhân dân” (Dicey, 1982, trang 110). Theo các chính khách dân chủ tự do, 

giải pháp cho vấn đề này chính là pháp trị. 

Ở Trung Quốc có hai quan niệm sai lầm thông thường. Thứ nhất, khi 

một số tác giả mô tả “nhân trị”, họ chỉ muốn nói tới “thiểu số trị”. Những 

tác giả này cho rằng một khi có dân chủ (“đa số trị”) là chúng ta có công 

lý và pháp trị. Họ quên rằng dân ý vẫn có thể cai trị cho dù có hay không 

có giới hạn hợp hiến hoặc hợp pháp. Không có giới hạn hợp hiến và hợp 

pháp, dân ý có thể hủy hoại y hệt, hoặc còn hơn sự tùy nghi hành động 

của “thiểu số”. Thí dụ tiêu biểu có thể liệt kê như những bất công trong 

thời dân chủ Hy Lạp cổ đại, hoặc sự khủng bố của cuộc Cách Mạng Pháp 
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và những tội ác đối với nhân loại thực thi trong suốt cuộc Cách Mạng Văn 

Hóa tại Trung Quốc. Thứ hai, một số tác giả tại Trung Quốc cho rằng 

miễn là luật lệ trải qua các thủ tục dân chủ thì nó đại diện cho dân ý 

(general will) (nói theo kiểu Rousseau) và thế là có luật pháp công bằng. 

Các tác giả này quên rằng “ý kiến phổ thông” không hoàn toàn có nghĩa là 

“dân ý” (như Rousseau đã từng cảnh báo với chúng ta hơn hai trăm năm 

trước). Ý kiến phổ thông không những sai lạc với quan niệm dân ý của 

Rousseau mà còn chống đối và hủy hoại dân ý nữa. 

Nói cho rõ hơn, làm sao có thể chế ngự sự chuyên quyền của chính 

phủ? Câu trả lời nằm trong những nguyên lý hệ trọng của pháp trị. Thứ 

nhất, nếu chúng ta muốn giới hạn tính bất nhất của nhà cầm quyền, thì 

pháp trị đòi hỏi phải thượng tôn luật pháp thay vì thượng tôn chính phủ 

hay bất kỳ đảng phái nào. Theo luật gia danh tiếng người Anh, A. V. 

Dicey, “Pháp trị, trước hết, có nghĩa là sự tuyệt đối thượng tôn luật pháp 

chứ không phải là ảnh hưởng của quyền lực chuyên chế, và loại bỏ hẳn 

tính độc đoán, các đặc quyền, và sự tùy tiện của nhà cầm quyền.”(Dicey, 

1982, trang 120). 

Thứ hai, nếu chính phủ bị hạn chế về sử dụng quyền tùy nghi, họ phải 

đi theo những thủ tục luật pháp đã định và đã thông báo. Theo như F. A. 

Hayek nói, pháp trị “nghĩa là chính quyền với tất cả việc làm của họ phải 
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nằm trong phạm vi của luật lệ đã định và thông báo trước – luật lệ khiến 

cho chúng ta có thể tiên đoán khá chắc chắn phương pháp nhà cầm quyền 

sử dụng quyền bắt buộc của họ trong bất cứ tình huống nào, và dựa vào 

đó mà chúng ta hoạch định những công việc cá nhân” (Hayek, 1994, trang 

80). Thí dụ, trong hiến pháp và hình luật, có điều khoản ngăn cấm luật 

“hồi tố”, nghĩa là không ai phải thụ hình cho một tội danh không được 

định nghĩa từ trước trong luật pháp. Nói cách khác, chính phủ không thể 

tự nhiên định ra một tội danh nào đó và áp dụng hiệu lực của nó để xử lý 

những vi phạm trước đó. Lý do căn bản của nguyên tắc này là, thứ nhất, 

chính phủ không được phép lạm quyền bằng cách trị tội người dân vì 

chính trị hoặc những lý do mà nhà nước thấy tiện lợi cho mình; thứ hai, 

thật vô cùng bất công và áp chế khi chính phủ truy tố người dân mà hành 

vi đó đã không bị xem là trái luật trong thời điểm thực hiện; thứ ba, nếu 

cứ truy tố dân chúng theo cách đó thì sẽ có quá nhiều biến đổi và làm cho 

luật pháp bị mất hiệu năng. 

Việc pháp trị được xem là phương cách câu thúc quyền lực của chính 

phủ luôn được thừa nhận, nhưng giá trị nhận thức của nó trong việc nâng 

cao tính hợp lý của chính quyền thường ít được thông hiểu. Pháp trị 

không những hạn chế sự chuyên quyền của chính phủ, mà còn khiến cho 

chính phủ sáng suốt và rõ ràng hơn trong lúc quyết nghị. Thí dụ như 
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Giáo sư Stephen Holmes viết, “chỉ có hiến pháp nào mà hạn chế được khả 

năng bịt miệng đối lập của chính quyền thì … mới có thể gia tăng mức độ 

khôn ngoan và hợp pháp của những chính sách đã được quyết định” 

(Holmes, 1995, trang 8). Một thí dụ khác, lý do chính mà các chính 

khách dân chủ tự do không tin tưởng vào thuyết dân ý của pháp luật, khi 

không có pháp trị làm giới hạn, là ý kiến quần chúng dễ dàng bị sai lạc bởi 

sự si mê, cảm xúc và phi lý nhất thời. Do đó, các chính khách dân chủ tự 

do đòi hỏi phải có pháp trị chính vì nó giúp chúng ta xử sự theo lương tri 

và quyền lợi lâu dài. 

Cần có một chú thích về liên hệ giữa pháp trị và thuyết tự do [hiến 

định] ở đây. Thuyết tự do đòi hỏi phải có một chính quyền có giới hạn , 

và tự nó nhận thức được rằng pháp trị (hiểu như công cụ điều chỉnh 

quyền lực của chính phủ) là một định chế cần thiết. Chúng ta có thể nói 

thuyết tự do đòi hỏi phải có pháp trị, và pháp trị chính là sự thể hiện 

thành định chế các tư tưởng tự do. Về phương diện lịch sử, pháp trị đã có 

trước thuyết tự do. Theo Dicey, pháp trị hay thượng tôn luật pháp đã 

được thiết lập vững chắc ở Anh Quốc từ trước cuối thế kỷ 16, khi thuyết 

tự do như một triết lý chính trị và xã hội còn chưa hoàn toàn được hình 

thành – John Locke (đại biểu của tư tưởng này) sinh năm 1632 và Đệ Nhị 

Luận Thuyết về Chính Quyền của ông được phát hành lần đầu vào năm 
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1690. Tuy nhiên, pháp trị, hiểu như một khí cụ hạn chế sự chuyên quyền 

của chính phủ có lẽ đã tạo nên một nền móng vững chắc về văn hóa và 

định chế cho sự ra đời của thuyết tự do ở Anh Quốc, mà điều giảng nòng 

cốt của thuyết này là chính quyền giới hạn và quyền làm cách mạng của 

người dân. 

Ý nghĩa thứ hai của pháp trị, theo Dicey, là sự bình đẳng trước pháp 

luật. “Không những là … không một ai vượt trên được luật pháp, mà (đây 

là điểm khác biệt) … mỗi một người, ở bất cứ cấp bậc hay địa vị nào, đều 

phải tuân theo luật pháp thông thường của quốc gia và phải phục tùng 

quyền tài phán của các tòa án thông thường … Cho dù một quân nhân 

hay giáo sĩ, từ địa vị của mình, nhận lãnh những nghĩa vụ pháp lý mà 

người khác được miễn, (nói chung) họ vẫn không thể trốn tránh những 

nghĩa vụ của một công dân bình thường” (Dicey, 1982, trang 114-115). 

Theo Dicey, ngay cả vào năm 1915, nguyên tắc pháp trị này cũng không 

hoàn toàn đúng tại các nước tự do dân chủ ở Âu Châu. Tại Anh Quốc, 

đến năm 1915, lý thuyết bình đẳng pháp luật đã được “đẩy đến giới hạn 

tột bực”, nhưng ở Pháp, viên chức chính quyền vẫn được “tới một mức 

nào đó, miễn theo luật pháp thông thường của tổ quốc, được bảo vệ ngoài 

phạm vi quyền hạn của tòa án thông thường, và trên vài lãnh vực chỉ phải 

phục tùng luật lệ chính thức được quản lý bởi cơ quan chính phủ” (Dicey, 
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1982, trang 115). Tuy nhiên, đến nay, bình đẳng trước pháp luật đã là lý 

thuyết được công nhận rộng rãi tại tất cả các nước tự do dân chủ, mặc dù, 

ở phạm vi bên lề, mỗi quốc gia khác nhau có thể có giải thích khác nhau 

về di sản của sự bình đẳng đó. 

Ý nghĩa thứ ba của pháp trị là luật pháp theo một hình thức hoặc thủ 

tục đã được ấn định trước. Luật pháp có hình thức hoặc thủ tục là gì? 

Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phải trả lời một câu hỏi sơ 

khởi trước đã: hình thức chủ nghĩa là gì? Max Weber phân loại các hệ 

thống pháp lý thành bốn thứ: có hình thức không hợp lý, có bản thể 

không hợp lý, có hình thức có hợp lý, và có bản thể có hợp lý. Lý nói về 

tính đại cương và phổ biến của luật pháp. Hình thức nói về đặc tính mà 

tiêu chuẩn tạo luật và tìm luật tự nó là nội hàm của hệ thống pháp lý; 

nghĩa là, toàn bộ luật lệ, trình tự, và quyết định đều có thể được suy diễn 

từ chính hệ thống pháp lý. Ngược hẳn lại, một hệ thống pháp lý nhấn 

mạnh vào phẩm chất bản thể của việc tạo luật và tìm luật chỉ sử dụng các 

yếu tố bên ngoài luật pháp, như đạo đức, cảm xúc, tôn giáo hoặc chính trị, 

để thẩm định các trường hợp. Theo Weber, chỉ có hệ thống pháp lý có 

hình thức và hợp lý mới có thể đạt được “ưu thế luật pháp” (pháp trị) qua 

việc áp dụng một cách nhất quán luật lệ phổ thông, bởi vì chỉ có hệ thống 
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pháp lý có hình thức và hợp lý mới có thể giữ vững một “hệ thống luật lệ 

trừu tượng bất biến” cần thiết cho pháp trị. 

Một hệ thống pháp lý có hình thức và hợp lý, theo truyền thống luật 

pháp Tây phương, cũng mang lại công lý mà chúng ta ao ước. Loại công lý 

này được gọi là tư pháp theo thủ tục, “có nghĩa là, để đạt tới công lý, phải 

áp dụng một cách nhất quán các luật lệ và thủ tục đã tạo nên hệ thống tư 

pháp theo định chế (Shen, 2000, trang 31). Đặc biệt hơn, công lý theo 

thủ tục bao gồm nhiều nguyên tắc. Thứ nhất, hệ thống pháp lý bắt buộc 

phải có một bộ luật toàn vẹn và công bằng về thể thức quyết nghị và thủ 

tục. Thứ nhì, những luật lệ công bằng về quyết nghị và thủ tục phải được 

định trước và thông báo trước. Thứ ba, những luật lệ công bằng về quyết 

nghị và thủ tục này phải được áp dụng một cách trong sáng. Thứ tư, 

những luật lệ về quyết nghị và thủ tục này phải được áp dụng một cách 

nhất quán. Khi cả bốn điều kiện này đều thỏa đáng, các thẩm phán và luật 

sư Tây phương nói họ đã đạt được công lý, gọi là công lý theo thủ tục. 

Xin lưu ý là ý niệm về công lý này liên quan tới quá trình và thủ tục nhiều 

hơn là kết quả. Theo như Selznick, “Sự hợp pháp của các chính sách và 

luật lệ liên hệ nhiều tới cách thức các chính sách và luật lệ này được tạo ra 

và áp dụng hơn là nội dung của chúng” (Selznick, 1969, được trích dẫn 

trong Shen, 2000, trang 30). Nói cách khác, miễn là quá trình được công 
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bằng, trong sáng và không thay đổi, thì công lý và sự hợp pháp được thực 

thi. 

Một thí dụ có thể làm sáng tỏ điểm khác biệt giữa công lý theo thủ tục 

với công lý theo bản thể. Nếu thực sự có người đã giết hại một người 

khác, công lý theo bản thể đòi hỏi kẻ sát nhân bị trừng phạt theo đúng 

luật. Tuy nhiên, nếu kẻ sát nhân bị cảnh sát tra tấn bất hợp pháp đến độ 

thú tội, và nhờ vào bản thú tội này, cảnh sát tìm được chứng cớ thuyết 

phục (bằng cớ chứng minh tội trạng vượt ngoài nghi ngờ hợp lý), như vũ 

khí gây án, xác nạn nhân v.v… để tòa kết án kẻ sát nhân (dẫn đến kết quả 

là lập được công lý theo bản thể), nhưng lại không đạt được công lý có 

thủ tục, vì quá trình tìm ra tội đã vi phạm quyền căn bản của kẻ sát nhân, 

một công dân, trước khi bị kết án, vẫn được hưởng trọn vẹn sự bảo vệ của 

các đạo luật bảo vệ dân quyền.. 

Trong trường hợp này, dựa theo thủ tục của hình luật đã thiết lập, một 

chánh án Hoa Kỳ sẽ không cho phép bản thú tội (lấy được nhờ tra tấn) và 

bất cứ thứ gì tìm được trực tiếp từ bản thú tội (như vũ khí gây án hay xác 

chết) trở thành chứng cớ tại tòa. Do đó, bồi thẩm đoàn sẽ không dược coi 

những thứ này là chứng vật, và nếu công tố viên không có bằng chứng tốt 

nào khác, kẻ sát nhân rất có thể được trắng án, cho dù công lý có tính 

cách bản thể đòi hỏi kẻ sát nhân phải bị trừng phạt (chẳng hạn vũ khí gây 



39 | 615 

 

án và xác chết đã có thể chứng thực tội trạng vượt hẳn sự nghi ngờ hợp lý 

vì kẻ sát nhân biết án khí và xác chết ở đâu, và án khí có mang dấu tay của 

kẻ sát nhân). Theo lối này và trong trường hợp này, ở Hoa Kỳ, công lý 

theo thủ tục thắng công lý theo bản thể. Cuối cùng, vị chánh án Hoa Kỳ 

sẽ tuyên bố đã đạt được công lý, đơn giản chỉ vì luật lệ về thủ tục đã định 

sẵn (thí dụ, chứng cớ thu thập bất hợp pháp không được trình tại tòa) 

được áp dụng một cách trong sáng và không thay đổi. 

Một nhà ngoại giao nổi tiếng người Trung Hoa tại Mỹ có lần than 

phiền với các người bạn Mỹ rằng Hoa Kỳ không nên trách cứ Trung Quốc 

vi phạm nhân quyền. Chính nước Mỹ, nhà ngoại giao này nhận xét, không 

phải là xã hội công bằng. Ông ta dùng vụ án O.J. Simpson làm thí dụ cho 

sự thiếu sót công lý trong xã hội Mỹ. Với tất cả chứng cớ, nhà ngoại giao 

này nói, hiển nhiên là ông Simpson có tội, và đại đa số dân Mỹ cũng nghĩ 

rằng ông ta có tội, nhưng tòa án đã tha bổng ông ta trong phiên tòa đại 

hình. Nhà ngoại giao này đã rất kinh ngạc khi nêu lên câu hỏi: “Thế là 

công lý à?” Rõ ràng là ông ta không hiểu được khái niệm về công lý theo 

thủ thủ tục. Trong vụ O.J. Simpson, vị chánh án đã mạnh dạn kết luận 

rằng công lý đã được thực thi vì phiên tòa đã diễn ra theo đúng những thủ 

tục đã định và thông báo trước một cách ngay thẳng, trong sáng và không 

thay đổi. Nếu chính quyền không thể chứng minh tội của ông Simpson 
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vượt ngoài sự nghi ngờ hợp lý, ông Simpson phải được tha bổng. Luật lệ 

thủ tục này (chứng minh có tội vượt ngoài sự nghi ngờ hợp lý trong một 

phiên tòa bình thường) đã là một luật lệ pháp lý thiết lập từ trước khi 

phiên tòa bắt đầu, và đã được áp dụng một cách ngay thẳng, trong sáng và 

không thay đổi trong phiên tòa của ông Simpson. 

Có lẽ quý vị nêu câu hỏi: chú trọng vào công lý-theo-thủ tục có hợp lý 

hay không? Câu trả lời chung là có. Trong một hệ thống mà công lý theo 

thủ tục bị hy sinh cho công lý theo bản thể, thì sự nguy hiểm của việc 

chính phủ chuyên quyền và sự đe dọa đến tự do cá nhân sẽ quá lớn. Dần 

dần, hệ thống đó cũng sẽ dẫn tới bất công có tính cách bản thể. Trái lại, 

trong một hệ thống chú trọng vào công lý theo thủ tục, sự chuyên quyền 

của chính phủ sẽ được kiểm soát, tự do sẽ được bảo vệ, và công lý có tính 

cách bản thể sẽ được bảo tồn lâu dài (nếu chúng ta tin tưởng rằng sự thật 

tốt nhất là được thu thập qua tranh đấu và tranh luận giữa các phe bình 

đẳng). 

Nói rõ hơn, công lý theo thủ tục có ít nhất ba giá trị. Thứ nhất, nếu 

không có thủ tục công bình và hợp pháp, không thể bảo đảm là kết quả sẽ 

hợp pháp (nghĩa là không thể bảo đảm được công lý theo bản thể). Như 

vậy, công lý có thủ tục được xem là điều kiện cần thiết cho công lý theo 

bản thể. Đây là lý do tại sao truyền thống luật pháp Tây phương coi trọng 
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công lý có nghi thức hoặc thủ tục hơn là bên Đông Á, nơi chú trọng vào 

công lý có tính cách bản thể. Thật ra, một số luật gia Tây phương xem 

công lý có thủ tục là phương pháp hữu hiệu duy nhất để đạt được công lý 

có tính cách bản thể, và theo các vị này công lý theo thủ tục phải là mối 

quan tâm duy nhất cho các phe trong một hệ thống pháp lý có hình thức 

và hợp lý. 

Thứ nhì, công lý theo thủ tục là một điều kiện dùng để hạn chế sự 

chuyên quyền của chính phủ và bảo vệ tự do cá nhân. Khi chính phủ bắt 

buộc phải tuân theo những thủ tục trong sáng, ngay thẳng và được quy 

định trước, trước khi họ có thể tước đoạt mạng sống, tự do hay tài sản của 

người nào, thì mức nguy hiểm của sự chuyên quyền sẽ được giảm thiểu và 

viễn cảnh các quyền cá nhân bị tước đoạt một cách sai lầm cũng sẽ được 

giảm bớt nhiều. 

Thứ ba, như Max Weber đề ra, công lý theo thủ tục đem đến tính nhất 

quán, khả tri và khả tính là những điều chúng ta mong muốn trong cuộc 

sống kinh tế và xã hội. Giá trị thứ hai này của công lý theo thủ tục hoàn 

toàn độc lập với bất cứ giá trị nào của công lý theo bản thể, và củng cố lập 

luận tôn trọng công lý theo thủ tục của truyền thống Tây phương. 

Cần nêu lên một chú thích về hình thức chủ nghĩa ở đây. Các tác giả 

Marxist thường chỉ trích nền pháp trị tư bản là lừa bịp. Trong ngôn ngữ 
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của các tác giả này, “hình thức” thường đồng nghĩa với “nông cạn” và “giả 

dối”, và sự khác biệt giữa công lý có hình thức và công lý có tính cách bản 

thể trở thành khác biệt giữa công lý bề ngoài và công lý có thật. Sự phân 

loại về pháp trị này là một kiểu phân loại cực kỳ sai lầm. Trong luật pháp 

Tây phương, có hình thức hoàn toàn chẳng dính líu gì đến nông cạn và 

giả dối. “Ở tâm điểm của từ ‘hình thức chủ nghĩa’ … tồn tại một khái 

niệm về thể thức quyết nghị theo luật lệ” (Schauer, 1988, trang 510). Hơn 

thế nữa, có hình thức có lẽ là cách duy nhất mà một hệ thống pháp lý có 

thể đạt được sự hợp lý nào đó. Giáo sư Giovanni Sartori đặt điểm này 

trong những từ mạnh hơn: “Khi nói đến ‘hình thức pháp lý’, chúng ta đơn 

cử một điều kiện tất yếu của hệ thống luật pháp. Hình thái của luật pháp 

và bản chất luật pháp-theo-thủ tục tạo thành … những đặc tính mà nhờ 

đó luật pháp là luật pháp … Hình thức là phương pháp, không phải kết 

quả”. 

Chúng ta đã bàn đến ba ý nghĩa chính yếu của quan niệm Tây phương 

về pháp trị. Có nhiều điều cần lưu ý ở đây. Thứ nhất, tới nay chúng ta đã 

bỏ qua một câu hỏi cơ bản. Những điều luật hạn chế sự chuyên quyền của 

chính phủ và thiết lập công lý có hình thức không thể là bất cứ loại luật 

nào. Chúng còn phải “có tính cách dân sự” (nói theo kiểu Montesquieu) 

hoặc những luật lệ công bằng mang tính cách bản thể. Tới giờ chúng ta 
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đã bỏ qua không trả lời câu hỏi, “luật nào là dân sự và công bằng?” Nói 

cách khác, chúng ta đã hoàn toàn chỉ chú trọng vào hình thức của luật 

pháp, không phải nội dung của luật pháp. Sự chú trọng này không phải là 

ngẫu nhiên, bởi vì nó đã là điểm trọng tâm của luật khoa Tây phương 

trong vòng cả trăm năm nay. Trong hệ thống tự do dân chủ Tây phương, 

công lý có tính cách bản thể (công bằng về nội dung), nói theo tiếng 

Latin là từ “iustum”, đã được bảo đảm bởi thể chế hợp hiến. “Một số lớn 

các công cụ hiến định được tạo ra để giúp cho trong tiến trình lập pháp 

ius (luật trong tiếng Latin) luôn gắn liền với iustum (công lý) hầu giúp 

cho luật pháp luôn luôn là những luật lệ đúng đắn.Vì lẽ này cơ quan lập 

pháp được giao cho các dân biểu và họ sẽ phải trả lời với cử tri theo định 

kỳ. Cũng vì lý do này mà chúng ta không khoán trắng cho những người 

được bầu lên, mà chúng ta xem họ là những người tạm cầm quyền bị kiềm 

chế và ràng buộc trong vai trò đại diện” (Sartori, 1987, trang 322-323). 

Chính nhờ vậy, luật khoa Tây phương mới có thể chú trọng hoàn toàn 

vào hình thức của luật pháp. 

Tuy nhiên, chỉ chú trọng hoàn toàn vào hình thức của luật pháp cũng 

đáng lo lắm. Sở dĩ các nhà luật học tây phương có thể chuyên chú vào 

định nghĩa thuần túy có tính hình thức của luật pháp là nhờ họ có sẵn 

bảo đảm của hiến pháp về công lý-theo-bản chất. Nhưng như Sartori nói: 
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“Rủi thay…trường phái luật học hình thức đã hoàn toàn bỏ sót…một thực 

tế là chính định nghĩa về luật học hình thức đã giả thiết sự hiện hữu của 

một nhà nước hợp hiến trước đó rồi. Cho nên, nếu không xây dựng một 

nhà nước hiến định trước, mà chỉ chú trọng vào việc trau chuốt tính hình 

thức của luật pháp, thì sẽ không cứu vãn được nguy cơ sụp đổ của tòa nhà 

luật pháp” (Sartori, 1987, trang 323). Do đó, khi chúng ta nghiên cứu về 

quan niệm pháp trị của Tây phương, chúng ta không nên quên rằng các 

học giả luật khoa Tây phương đã sống trong quốc gia hợp hiến quá lâu, 

nên thường lãng quên tầm mức quan trọng của đặc tính tự do hiến định 

trong việc bảo đảm nội dung công bằng của luật pháp. Người Trung Quốc 

chúng ta không có được sự xa xỉ này – chúng ta chưa có một nhà nước 

hợp hiến. Khi nói về phạm vi luật pháp tại Trung Quốc, chúng ta không 

nên chỉ chú trọng vào hình thức của luật pháp, mà chúng ta cũng nên đặc 

biệt để ý đến nội dung của luật pháp. Thật ra, khi đọc những tiểu luận kế 

tiếp chúng ta sẽ thấy, khi không có một nhà nước hợp hiến, hầu như 

chúng ta không thể đảm bảo bất cứ chuyện gì: từ nội dung đến hình thức 

của luật pháp đều không thể bảo đảm là công bằng. Nói cách khác, không 

có một nhà nước hợp hiến, công lý theo bản thể hay công lý theo thủ tục, 

trong việc lập pháp lẫn hành pháp, đều không được bảo đảm. Vì thế trong 

bài luận kế, chúng ta sẽ dành nhiều thời giờ cho chủ nghĩa hợp hiến tự 

do. 
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Thứ nhì, đề cao pháp trị không có nghĩa là chúng ta nên, hoặc có thể, 

loại bỏ nhân trị. Nghĩa đen của pháp trị cũng có giá phải trả (chẳng hạn 

như sự cứng ngắc của nó) và trong vài trường hợp nó cũng mâu thuẫn với 

ý thức về công lý của chúng ta. Thêm vào đó, hoàn toàn loại bỏ nhân trị 

có lẽ là việc bất khả. Nói cho cùng, luật pháp không tự nhiên mà có; nó 

phải được một số người nào đó tạo ra. Việc hành pháp không phải tự 

động; nó phải được thi hành bởi một số người nào đó. Ngay cả trong các 

quốc gia dân chủ tự do tiến bộ nhất của thời đại chúng ta – những quốc 

gia được xem là có hệ thống pháp trị hoàn chỉnh nhất – yếu tố con người 

đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo nên truyền thống, phong tục, 

và văn hóa về tổ chức, những thành phần trọng yếu trong guồng máy dân 

chủ tự do. Câu hỏi thực sự không phải là chúng ta nên loại bỏ hay gìn giữ 

nhân trị. Câu hỏi thực sự là làm sao để quân bình giữa pháp trị và nhân trị 

khiến chúng ta đạt được tự do, bình đẳng và công lý. Về khía cạnh này, 

chỉ có chủ nghĩa hợp hiến tự do là hệ thống thành công. “Chủ nghĩa hợp 

hiến tự do chính là kỹ xảo để vừa duy trì những lợi điểm của [cả pháp trị 

lẫn nhân trị] vừa giảm thiểu những nhược điểm riêng của chúng” (Sartori, 

1987, trang 308). Chúng ta sẽ bàn đến vấn đề này trong tiểu luận sau. 
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Trong bài này chúng ta đã bàn về ý nghĩa và những lý tưởng của pháp 

trị. Trong bài kế tiếp, chúng ta sẽ quay sang việc thi hành pháp trị, đặc 

biệt là chủ nghĩa hợp hiến tự do. 

Tiểu luận “Pháp trị là gì?”, nguyên tác bằng Anh ngữ của Lý Ba, một 

luật sư Trung Hoa làm việc tại công ty Luật Davis Polk & Wardwell tại 

New York, viết cho Perspectives, tạp chí trực tuyến của tổ chức Overseas 

Young Chinese Forum (www.oycf.org). Ông cũng là đồng-chủ biên của 

tạp chí trực tuyến này. Tiểu luận này được đăng trên tạp chí Perspectives, 

bộ I, số 5, ngày 30/04/2000, tại What Is Rule of Law? 

 

Ghi Chú: 

[*] Dụng pháp trị (Rule by law) tức dùng pháp luật để cai trị. Thuật ngữ 

này đã bị hiểu sai và dịch thành pháp quyền. 

 

Nguồn: Lý Ba. Pháp trị là gì?. Truy cập ngày 01.08.2016. 

<http://www.icevn.org/vi/phaptrilagi> 
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BÀI BA 

 

HIẾN PHÁP TRỊ LÀ GÌ? 

Tác giả: Lý Ba 

 

rong bài luận trước, tôi đã bàn về ý nghĩa của pháp trị. Bắt đầu từ 

bài này, tôi sẽ phác họa những định chế khiến cho pháp trị khả thi. 

Đặc biệt, trong tiểu luận này, tôi sẽ thảo luận về khái niệm quan trọng 

trong việc nghiên cứu pháp trị, đó là lý thuyết hợp hiến tự do. Trong bài 

kế (sẽ phát hành trên số tháng 8 của Perspectives), tôi sẽ phân tích quan 

hệ giữa lý thuyết hiến pháp trị và pháp trị. 

Lý thuyết hợp hiến tự do là gì? Để trả lời câu hỏi này, trước hết chúng 

ta phải trả lời một câu hỏi cơ bản: hiến pháp là gì? Hiến pháp là “một hợp 

đồng giữa chính quyền và người dân theo đó quyền cai trị của chính quyền 

do người dân trao cho” (theo Tự Điển Luật Pháp của Black). Hiến pháp 

đề ra hình thể của chính quyền. Nó chỉ định mục đích của chính quyền, 

quyền hạn của mỗi nha, bộ trong chính quyền, quan hệ chính quyền và xã 

hội, quan hệ giữa các cơ quan trong chính quyền, và những giới hạn của 

chính quyền. Lý thuyết tự do cổ điển cho rằng quan hệ giữa chính quyền 

T 
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là khế ước xã hội to lớn. Theo lý thuyết này thì, trong một đất nước dân 

chủ tự do, hiến pháp là bộ phận chủ yếu của khế ước xã hội này; nó chính 

là khế ước cơ bản giữa chính quyền và xã hội dân sự. 

Chúng ta còn có thể xem hiến pháp như bảng liệt kê công tác. Trong 

quốc gia dân chủ tự do, toàn thể nhân dân thuê một số viên chức để điều 

hành chính quyền lo cho các lợi ích công cộng, và hiến pháp chính là hợp 

đồng công việc và bảng liệt kê công tác. Dĩ nhiên, các luật lệ khác cũng là 

bảng liệt kê công tác cho chính quyền, nhưng hiến pháp là tối cao. Hiến 

pháp chính là bản hướng dẫn cho công việc lập pháp và cho việc diễn giải 

pháp luật. 

Trong hệ thống hiến pháp tự do, còn một điểm khác biệt quan trọng 

giữa hiến pháp và luật pháp thông thường. Luật pháp thông thường có 

thể được cơ quan lập pháp quốc gia sửa đổi hoặc hủy bỏ, hay bị cơ quan tư 

pháp tuyên bố là bất hợp pháp hoặc bất hợp hiến, nhưng cơ quan lập pháp 

quốc gia không có quyền đơn phương sửa đổi hoặc hủy bỏ hiến pháp, và 

cơ quan tư pháp không có quyền để tuyên bố hiến pháp là bất hợp pháp. 

Thí dụ như tại Hoa Kỳ, Bản Hiến Pháp chỉ có thể được sửa đổi sau khi ba 

phần tư cơ quan lập pháp của các tiểu bang chấp thuận, hoặc sau khi các 

hội nghị hiến định tại ba phần tư các tiểu bang chấp thuận. Cơ quan lập 

pháp liên bang không thể đơn độc thay đổi Bản Hiến Pháp Hoa Kỳ. 
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Trong những hệ thống hiến pháp khác, đôi khi cần phải có các cuộc trưng 

cầu dân ý toàn quốc để sửa đổi hiến pháp. 

Một cách khác để nhìn bản hiến pháp là xem nó như công cụ cam kết. 

Ở quốc gia dân chủ tự do, bản hiến pháp không những chỉ ràng buộc 

chính quyền, mà còn nhân dân nữa. Thông qua hiến pháp, tập thể dân 

chúng cam kết tuân theo một thủ tục tổ chức nhất định về cách thức 

quản trị công việc chung và giải quyết xung đột xã hội. Bản hiến pháp 

không chỉ hạn chế sự chuyên quyền của chính quyền, mà còn ngăn ngừa 

đối với việc quản trị chính quyền bị đầu độc bởi tính khí và cảm xúc ngắn 

hạn của dân chúng. Qua bản hiến pháp, toàn thể nhân dân cam kết tuân 

theo những sự kiểm soát đã được quy định hầu có thể ngăn ngừa các cảm 

xúc thất thường của công chúng. 

Trong quá trình thiết lập hiến pháp theo thể thức dân chủ có một điều 

đặc biệt. Trong quá trình này, thật khó phân biệt đâu là đa số và đâu là 

thiểu số vì người dân bị “bức màn vô minh” che mắt (cho dù không hoàn 

toàn như thế) khi họ hoạch định hiến pháp. Nghĩa là tại thời điểm thiết 

lập hiến pháp, không ai có thể nào tiên đoán được vào lúc nào và bằng 

cách nào một người sẽ thuộc về phe thiểu số hay đa số đối với những vấn 

đề của tương lai. Do đó, mức nguy hiểm của “đa số chuyên chế” được 

giảm thiểu một cách đáng kể trong quá trình thiết lập hiến pháp. Đây là 
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lý do khiến quá trình thiết lập hiến pháp dân chủ đưa tới hình thức dân 

chủ đặc biệt và cao cấp hơn (xin tham khảo lý thuyết về “lập pháp cao 

đẳng” của Bruce Ackerman). 

Bây giờ chúng ta có thể trở lại với công việc định nghĩa thuyết hiến 

pháp trị. Tương tự như tự do hay dân chủ, “thuyết hiến pháp trị” cũng là 

một từ ngữ lờ mờ, và mỗi người khác nhau lại có ý niệm khác nhau về ý 

nghĩa của lý thuyết này. Giovanni Sartori định nghĩa thuyết hiến pháp trị 

tự do phải được cấu tạo bởi những yếu tố sau đây: (1) có một bộ luật cao 

đẳng, hoặc có văn bản hoặc không, gọi là hiến pháp; (2) có sự giám sát 

pháp lý; (3) có cơ quan tư pháp độc lập gồm các chánh án độc lập chuyên 

về lý luận luật pháp; (4) nếu có thể, có thủ tục tố tụng nhất định; và căn 

bản nhất, (5) có thủ tục liên kết để thiết lập phương pháp tạo luật và nó 

được xem như cái hãm phanh hiệu quả trong việc hình thành luật pháp 

chỉ bằng lý trí (Sartori, 1987, trang 309). Định nghĩa của Sartori nhấn 

mạnh mặt pháp trị của thuyết hiến pháp trị tự do. 

Trong phạm vi bài này, thuyết hiến pháp trị (được hiểu theo khái niệm 

miêu tả) là hệ thống có những định chế chính trị với bộ luật tối cao 

(thường được gọi là “hiến pháp”), trong đó tất cả (đặc biệt là toàn bộ hệ 

thống chính quyền) được cai quản bởi bộ luật tối cao này, mà chỉ có dân ý 

(được định nghĩa qua thủ tục định chế đã được ấn định trước, thường là 
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qua cơ cấu bầu cử tuyệt đại đa số) mới có thể thay thế và sửa đổi bộ luật 

tối cao; bộ luật tối cao này cũng khó thay đổi vì không dễ gì thu thập đủ 

sự ủng hộ đa số cần thiết, và thêm vào đó có phân ngăn, kiểm soát và cân 

bằng quyền lực, và cơ quan tư pháp độc lập chuyên về lý luận luật pháp 

bảo tồn sự tối cao của hiến pháp. Một số tác giả, vì nghĩ rằng có nhiều lý 

thuyết về hiến pháp và định nghĩa thuyết hiến pháp trị một cách lỏng lẻo 

là bất cứ hệ thống chính trị nào có hiến pháp (đủ loại), sẽ gọi định nghĩa 

về thuyết hiến pháp trị của chúng ta là “thuyết hiến pháp trị tự do”. 

Trong tiểu luận này, tôi sẽ dùng “thuyết hiến pháp trị” và “thuyết hiến 

pháp trị tự do” có cùng nghĩa như nhau, bởi vì “các hệ thống hợp hiến, cả 

trong quá khứ lẫn hiện tại, đều … chính là các chế độ tự do” (Sartori, 

1987, trang 309). 

Chúng ta có thể rút ra nhiều hàm ý từ định nghĩa trên của thuyết hiến 

pháp trị. Thứ nhất, thuyết hiến pháp trị là chủ nghĩa tự do được thể hiện 

thành định chế. Qua việc chế ngự và kiểm soát quyền lực của chính quyền 

bằng hiến pháp tối cao, và qua việc bảo tồn quyền tối thượng của nhân 

dân, thuyết hiến pháp trị bảo đảm rằng quyền lực của chính quyền bị hạn 

chế. Thứ nhì, thuyết hiến pháp trị không thừa nhận quyền tối thượng của 

cơ quan lập pháp. Thay vào đó, nó chỉ thừa nhận quyền tối thượng của 

nhân dân. Dưới thuyết hiến pháp trị tự do, không cơ quan lập pháp nào 
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cao cấp hơn bản hiến pháp. Cơ quan lập pháp do hiến pháp tạo ra và được 

cai quản bởi bản hiến pháp. Thứ ba, thuyết hiến pháp trị tự do dựa vào 

quan điểm đặc thù của chủ nghĩa tự do về bản chất con người, đó là 

khuynh hướng lo tư lợi của tất cả mọi người. Tiền đề căn bản của thuyết 

hiến pháp trị tự do, như Stephen Holmes viết, là sự thật sau đây: “là người 

bình thường, kẻ cầm quyền cũng cần phải được cai trị” (Holmes, 1995, 

trang 5). Có nghĩa là, vì quyền lợi cá nhân là điều phổ thông, cho nên 

người cầm quyền cũng không là ngoại lệ. Bởi vì người cầm quyền, cũng 

như mọi người thường, luôn có quyền lợi cá nhân, người cầm quyền cũng 

cần phải được khép vào khuôn khổ của pháp trị. 

Ngoài ra, đoạn văn sau đây, trích dẫn từ quyển sách độc đáo về chủ 

nghĩa tự do của Holmes, giúp cho chúng ta hiểu thêm về khái niệm 

thuyết hiến pháp trị tự do: 

“Bất cứ cơ quan nào sử dụng đủ quyền lực để bảo vệ tôi khỏi bị hàng 

xóm cướp bóc, tất có thể sử dụng đủ quyền lực để phá hủy hoặc nô lệ hóa 

tôi. Nghịch lý này nằm trong gốc rễ của lý thuyết hiện đại về tình trạng 

thiên nhiên: Làm sao chúng ta thoát khỏi tình trạng vô chính phủ mà 

không sa vào chính thể chuyên chế? Làm cách nào chúng ta ấn định đủ 

quyền lực cho người cầm quyền để điều khiển người bị trị, mà vẫn có thể 

ngăn ngừa quyền hành tích lũy này không bị lạm dụng?… Giải pháp dân 



53 | 615 

 

chủ tự do cho vấn nạn này là thuyết hiến pháp trị. Ngày nay, vẫn còn một 

số chính thể dân chủ tự do [chẳng hạn Anh Quốc] hoạt động với bộ luật 

cơ bản bất thành văn và hợp pháp. Tuy nhiên, họ vẫn tổ chức chính quyền 

theo cách hợp hiến rộng rãi, đặt dân chúng dưới chức trách của chính 

quyền và cùng một lúc đặt chính quyền dưới chức trách của nhân dân. Lý 

do này khiến chính quyền tự do là sáng kiến xuất sắc, bởi vì mục đích của 

nó là giải quyết vấn đề vô chính phủ và vấn đề chuyên chế trong một hệ 

thống luật pháp duy nhất và chặt chẽ” (Holmes, 1995, trang 270-271). 

Cần có hai điều lưu ý tại đây. Thứ nhất, một quốc gia với bản hiến 

pháp thành văn không hẳn sẽ thực thi thuyết hiến pháp trị. Chính quyền 

hợp hiến là chính quyền bị hạn chế, trong khi đa số các hiến pháp xã hội, 

mặc dù thành văn, lại không đặt giới hạn cho những gì chính quyền có 

thể làm. Thứ hai, một quốc gia với hiến pháp bất thành văn, mặt khác, có 

thể thực sự hoạt động dưới thuyết hiến pháp trị. Vương quốc Anh không 

có văn kiện mang tên “Bản Hiến Pháp Hoàng Gia,” nhưng chẳng ai nghi 

ngờ rằng chính quyền Anh không phải là chính quyền theo hiến pháp trị. 

Tuy Anh Quốc không có bản hiến pháp thành văn nào, họ lại có một số 

văn kiện với sức mạnh của hiến pháp. Những văn kiện này gồm có Đại 

Hiến Chương (1215), Đạo Luật Dân Quyền (1689), Đạo Luật Định Cư 

(1701), và một số các đạo luật đặc biệt của Quốc Hội Anh. Các văn kiện 



54 | 615 

 

này, cùng với truyền thống chính trị và pháp lý của Anh Quốc, tạo thành 

nền móng cho chính quyền hợp hiến. Trái lại, Hoa Kỳ có văn kiện độc 

nhất gọi là Bản Hiến Pháp. Bản Hiến Pháp thành văn của nước Mỹ, cùng 

với diễn giải và khai triển tiếp theo của cơ quan tư pháp, tạo thành nền 

móng cho chính quyền hợp hiến. Câu trích dẫn sau đây từ quyển Chính 

trị Đối chiếu của Gregory Mahler làm sáng tỏ hơn: 

“Khi thảo luận về chính quyền hợp hiến, kỳ thực chúng ta không nói 

tới có văn kiện độc nhất và cụ thể hay không, mà chúng ta chú ý đến một 

loại thái độ chính trị, văn hóa chính trị, truyền thống chính trị, hoặc lịch 

sử chính trị … Hình thức có thể biến đổi, nhưng kết quả về cung cách 

luôn giống nhau: chính quyền chỉ có thể làm những gì trong giới hạn 

được cho phép.” (Mahler, 2000, trang 28). 

Thuyết hiến pháp trị nói về mức độ tối cao của bản hiến pháp. Làm 

cách nào để bảo đảm quyền tối thượng của hiến pháp? Chúng ta đã thấy 

quyền tối thượng của Bản Hiến Pháp Hoa Kỳ một phần được duy trì nhờ 

một nguyên tắc ấn định rằng cơ quan lập pháp liên bang (hay bất cứ cơ 

quan nào thuộc về chính quyền liên bang) là sản phẩm của Bản Hiến Pháp 

liên bang, và không có quyền đơn phương sửa đổi Hiến Pháp (mặc dù 

chính quyền liên bang có thể đề nghị các điều khoản sửa đổi). Nói một 

cách khác, các cơ quan chính quyền không được đơn phương thay đổi các 
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giới hạn quyền lực do hiến pháp đặt ra. Nếu không, hiến pháp không còn 

gì là thượng tôn nữa. 

Tuy vậy, giới hạn thành văn của hiến pháp không tự trói buộc chính 

nó. Bạo chúa sẽ không trở thành người cầm quyền rộng lượng chỉ vì hiến 

pháp bảo họ phải làm như vậy. Hầu để đề phòng vi phạm lên ngôn từ lẫn 

tinh thần của hiến pháp, cần phải có một số định chế. Louis Henkin định 

nghĩa thuyết hiến pháp trị gồm có những yếu tố sau đây: (1) chính quyền 

phù hợp với hiến pháp; (2) phân ngăn quyền lực; (3) chủ quyền của nhân 

dân và chính quyền dân chủ; (4) giám sát pháp lý; (5) cơ quan tư pháp độc 

lập; (6) chính quyền hạn chế bởi đạo luật dân quyền; (7) kiểm soát cảnh 

sát; (8) quân đội nằm dưới sự điều khiển của dân sự; và (9) không quyền 

lực nào của nhà nước, hoặc quyền lực nào của nhà nước dù rất hạn chế có 

thể đình chỉ hoạt động của một phần hoặc toàn thể hiến pháp (xin xem 

Henkin, 2000). 

Nói một cách tổng quát, chín yếu tố trong thuyết hiến pháp trị của 

Henkin có thể chia thành hai nhóm, tương ứng với hai chức năng cơ bản 

của hiến pháp tự do: một chức năng liên quan tới xây dựng quyền lực và 

cung cấp quyền lực; còn chức năng kia liên hệ đến bảo vệ dân quyền. Hai 

nhóm trong định chế này hỗ tương để bảo đảm mức tối cao của hiến 
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pháp, sự hiện hữu của một chính quyền có giới hạn nhưng vững mạnh, và 

sự bảo vệ quyền tự do căn bản. 

Chức năng thứ nhất của hiến pháp tự do là xây dựng quyền lực và cung 

cấp quyền lực. Dưới thuyết hiến pháp trị tự do, toàn bộ hệ thống chính 

quyền được tạo dựng bởi hiến pháp. Bản hiến pháp định nghĩa, phân phối 

và chỉnh đốn quyền hạn chính quyền. Trong hệ thống hợp hiến, thường 

có các cuộc bầu cử định kỳ để duy trì chủ quyền của quần chúng. Đồng 

thời cũng hiện hữu nguyên tắc phân ngăn cùng kiểm soát và cân bằng 

quyền lực. Thuyết hiến pháp trị tự do cũng đề nghị pháp trị là quy tắc 

tiêu chuẩn trong việc thực thi quyền lực của chính quyền. Cuối cùng, hiến 

pháp tự do đặt giới hạn lên quyền tùy nghi và khẩn cấp của nhà nước. 

Yếu tố thứ nhì của thuyết hiến pháp trị tự do là bảo vệ [dân] quyền. 

Dưới thuyết hiến pháp trị tự do, phải có quyền tự do hiến định về ngôn 

luận, nhân thân, và tài sản. Thêm vào đó còn có cơ quan tư pháp độc lập 

hoặc các cơ quan độc lập có thẩm quyền tư pháp làm nhiệm vụ giám sát 

pháp lý nhằm xem xét tính hợp hiến của các đạo luật của lập pháp và nghị 

định của hành pháp. Việc tái xét tính hợp hiến của các cơ quan độc lập, 

thường ở dưới dạng giám sát pháp lý, thật cần thiết cho việc bảo vệ quyền 

của cá nhân, và nó cũng là yếu tố quan trọng cho việc duy trì nguyên tắc 
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phân ngăn quyền lực cùng kiểm soát và cân bằng quyền lực đã được hiến 

pháp ủy thác. 

Chúng ta có thể dùng Bản Hiến Pháp Hoa Kỳ để minh họa hai thành 

tố của thuyết hiến pháp trị. Bản Hiến Pháp đầu tiên năm 1787 đặc biệt 

quan tâm tới việc xây dựng quyền lực và cung cấp quyền lực. Quyền lực 

của chính quyền Mỹ đã được phân phối theo hai chiều: một là chiều 

ngang, và một là chiều dọc. Đi theo chiều ngang, quyền lực chính quyền 

được phân phối giữa ba nhánh của chính quyền: lập pháp, hành pháp và tư 

pháp. Đi theo chiều dọc, quyền lực của chính quyền được phân phối giữa 

chính quyền liên bang và tiểu bang. 

Hiến Pháp Hoa Kỳ đã được bổ sung vào năm 1791 với Đạo Luật Dân 

Quyền, nhờ đó tăng cường cho Hiến pháp chức năng bảo vệ dân quyền. 

Đạo Luật Dân Quyền đầu tiên bao gồm 10 Tu chính án. Trong vòng hai 

trăm năm qua đã có các Tu Chính Án khác được bổ sung vào hầu để cung 

cấp thêm việc bảo vệ dân quyền và cải thiện cơ cấu quyền lực của chính 

quyền. 

Dùng Hiến Pháp Hoa Kỳ làm thí dụ, nay ta hãy phân tích mỗi thành 

phần của hiến pháp tự do kỹ lưỡng hơn. Căn cứ trên nguyên tắc xây dựng 

và cung cấp quyền lực, ta có hai khái niệm chính yếu là “phân ngăn quyền 

lực” và “kiểm soát và cân bằng.” Một số tác giả Trung Quốc đã hiểu lầm và 
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tin rằng phân ngăn quyền lực nghĩa là hoàn toàn tách riêng quyền hạn lập 

pháp, hành pháp và tư pháp. Một học giả Trung Quốc đã từng hỏi tôi tại 

sao Tổng thống Hoa Kỳ lại có quyền hạn phủ quyết các đạo luật của cơ 

quan lập pháp? Không phải quyền phủ quyết của bên hành pháp đã vi 

phạm chân lý căn bản của nguyên tắc phân ly quyền lực sao? Một học giả 

khác hỏi tại sao Thượng Nghị Viện lại điều khiển phiên tòa xét xử tổng 

thống Hoa Kỳ? Không phải việc này đã xâm phạm vào quyền tư pháp của 

Tòa án hay sao? Những câu hỏi này đã được đưa ra chỉ vì sự hiểu lầm về 

nguyên tắc phân ngăn quyền lực nói trên. Thật ra sự hiểu lầm này đã là 

nền móng cho một phản đối trọng đại đối với Bản Hiến Pháp Hoa Kỳ 

1787. “Trong cơ cấu tổ chức của chính quyền liên bang, [nhóm phản đối 

chủ trương Liên bang đã nói]1 hình như không hề có quan tâm nào đến 

sự đề phòng cần thiết để bảo vệ tự do, [nghĩa là cơ quan lập pháp, hành 

pháp và tư pháp cần phải được cách ly và khác biệt]. [Nhóm này lập luận 

rằng] nhiều cơ quan thẩm quyền được phân phối và hòa nhập khiến cho 

cùng một lúc chúng phá hủy tất cả tính cách đối xứng và đẹp đẽ về hình 

thức, đồng thời tạo nguy cơ cho một số phần tử quan trọng của cấu trúc 

[chính trị] bị đè bẹp bởi sức nặng không cân bằng của các phần tử khác” 

(Luận cương Liên bang (LCLB), số 47). Những nhà phê bình của Bản 

Hiến Pháp 1787 hình như đã hiểu lầm Montesquieu khi cho rằng cách ly 
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quyền lực có ngụ ý là phân cách hoàn toàn các quyền lập pháp, hành pháp 

và tư pháp. 

Tuy nhiên, các thành viên Nhóm Liên bang, đặc biệt là James Madison, 

đã có hiểu biết khác biệt về phân ngăn quyền lực. Theo Madison, nhóm 

phản đối Hiến Pháp 1787 đã diễn giải sai lý thuyết về cách ly quyền lực 

của Montesquieu. Ý nghĩa thật sự của lý thuyết Montesquieu là “khi 

quyền lực toàn bộ của một cơ quan được thi hành bởi cùng bàn tay đang 

nắm giữ quyền lực toàn bộ của một cơ quan khác, nguyên tắc cơ bản của 

hiến pháp tự do đã bị lật đổ … Nếu chúng ta nhìn vào hiến pháp của 

nhiều quốc gia, chúng ta sẽ thấy rằng … không có tình huống nào mà 

quyền lực của nhiều cơ quan lại được giữ cho cách biệt và khác biệt một 

cách tuyệt đối” (Luận cương Liên bang (LCLB), số 47). 

Theo các thành viên của Nhóm Liên bang, khái niệm phân ngăn quyền 

lực không thể hiểu riêng biệt với khái niệm kiểm soát và cân bằng quyền 

lực. Phân ngăn quyền lực không có nghĩa là cách ly toàn bộ và phân chia 

giới tuyến tuyệt đối giữa các nhánh của chính quyền. Cách ly toàn bộ sẽ 

khiến cho chính quyền hỗn loạn, không hoạt động và có thể trở thành 

nguy hiểm. Đây là lý do khiến phân ngăn quyền lực phải được kết hợp với 

kiểm soát và cân bằng quyền lực. Qua việc giao phó cho mỗi nhánh của 

chính quyền một số quyền hạn trên những nhánh khác, hay theo Madison 
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nói, “một phần chức năng” của các nhánh khác, hệ thống hợp hiến về 

kiểm soát và cân bằng quyền lực được tạo nên để đề phòng một nhánh của 

chính quyền trở thành quá hùng mạnh và vì thế nguy hiểm. Tức là, 

nguyên tắc kiểm soát và cân bằng quyền lực làm việc để phòng ngừa sự tập 

trung quyền lực chuyên chế. Chẳng hạn như, Nhóm Liên bang lập luận 

rằng nếu không có quyền phủ quyết của bên hành pháp, thì bên lập pháp 

sẽ dần dần chiếm hết quyền hành của chính quyền. Theo Madison, “chỉ 

phân chia giới tuyến trên giấy về giới hạn hợp hiến của các cơ quan không 

đủ để đề phòng những xâm phạm dẫn đến sự tập trung chuyên chế toàn 

bộ quyền lực chính quyền vào cùng bàn tay.” Đối với Madison, “trừ khi 

các cơ quan này có sự liên hệ và hòa nhập đến độ mỗi bên đều có quyền 

kiểm soát hợp hiến đối với bên kia, thì mức độ cách ly, mà nguyên tắc 

(phân ngăn quyền lực) đòi hỏi, và cũng là điều cần thiết cho một chính 

quyền tự do, sẽ không thể giữ vững được trong lúc thi hành” (LCLB, số 

48). 

Ngoài chuyện đề phòng chuyên chế, nguyên tắc kiểm soát và cân bằng 

quyền lực giữa các nhánh, chẳng hạn như quyền phủ quyết của bên hành 

pháp, quyền phủ quyết của bên lập pháp đối với một số bổ nhiệm của 

Tổng thống, và quyền luận tội các thẩm phán của bên lập pháp, cũng 

được thiết lập để cho chính quyền như một cơ cấu toàn bộ được khôn 
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ngoan hơn và phải chịu trách nhiệm cho quyền lợi lâu dài của quần 

chúng. Thí dụ, quyền phủ quyết của bên hành pháp khiến cho các đạo 

luật của bên lập pháp phải chịu giám sát của cả bên lập pháp lẫn Tổng 

thống trước khi chúng trở thành luật thực thụ, như vậy xác suất của một 

đạo luật xấu được ban hành sẽ giảm thiểu. Việc áp đặt quyền phủ quyết 

hành pháp không dựa trên giả thuyết vu vơ rằng Tổng thống thông minh 

hơn cơ quan lập pháp; thay vì vậy, nó dựa trên điểm cơ quan lập pháp có 

thể sai lầm. 

Nói tóm lại, “ý nghĩa thật sự của nguyên tắc [phân ngăn quyền lực] … 

hoàn toàn thích hợp với một “hỗn hợp cục bộ” [tức là một hỗn hợp bao 

gồm một phần chức năng của những cơ quan khác nhau] được tạo thành 

cho những mục đích đặc biệt, và bảo toàn cho chúng, một cách tổng 

quát,vẫn được riêng rẽ và khác biệt. Trong vài trường hợp, hỗn hợp này 

không những thích đáng, mà còn cần thiết cho việc phòng thủ lẫn nhau 

giữa của các thành viên trong chính quyền” (LCLB, số 66). 

Có lẽ nhiều người nhận thấy phiên tòa luận tội cựu tổng thống Bill 

Clinton đã được điều khiển bởi Thượng Nghị Viện Hoa Kỳ, chứ không 

phải Tối Cao Pháp Viện.2 Sao lại như thế? Tại sao cơ quan lập pháp lại có 

quyền tư pháp? Có phải sự sắp xếp này đã vi phạm nguyên tắc cách ly 

quyền lực? Đối với câu hỏi cuối, câu trả lời do thành viên Nhóm Liên 
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bang đưa ra là không. Các thành viên Nhóm Liên bang đưa ra nhiều lý do 

tại sao Thương Nghị Viện thay vì Tối Cao Pháp Viện lại hợp lệ khi tố 

tụng tổng thống. Thứ nhất, việc luận tội và cách chức một vị Tổng thống 

về bản chất là một vấn đề chính trị. Vấn đề chính trị cần phải được giải 

quyết bằng quá trình chính trị trong chiều hướng có trách nhiệm một 

cách dân chủ. Luận tội [một viên chức dân cử] bằng thẩm phán, vốn 

không được dân bầu lên, không phải là một giải pháp dân chủ . Thứ nhì, 

Tổng thống do dân bầu lên, nhưng quan tòa lại không phải vậy. Đối diện 

với vấn đề cực kỳ khác thường này là có nên cách chức một tổng thống 

được tuyển cử dân chủ, các quan tòa không được dân bầu sẽ thiếu hẳn sự 

vững mạnh, uy tín và có phong thái quyền lực để ra quyết nghị. Thứ ba, 

với vấn đề có tầm quan trọng như thế, có được sự ủng hộ của quần chúng 

rất quan trọng. Để thu thập sự ủng hộ của quần chúng, cần phải ảnh 

hưởng được dư luận quần chúng. Tòa án, gồm các thẩm phán không do 

dân bầu ra, không được trang bị để gây ảnh hưởng tới quần chúng. Thật 

ra, thẩm phán trên nguyên tắc phải cách ly khỏi các xúc cảm của quần 

chúng. Trái lại, các Thượng Nghị Sĩ, vốn là đại biểu cho nhân dân tại các 

tiểu bang, rất thích hợp để gây ảnh hưởng tới ý kiến quần chúng. Thứ tư, 

cần phải vô cùng thận trọng khi quyết định xem có nên cách chức Tổng 

thống không. Đối với vấn đề nguy kịch như thế và với quá nhiều thận 

trọng, tốt nhất là nên làm cho quá trình tạo quyết định càng an toàn càng 
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hay. Càng có nhiều người tham gia vào quá trình tạo quyết nghị càng an 

toàn hơn. Tối Cao Pháp Viện, theo Hamilton, có quá ít thành viên (tổng 

cộng chỉ có chín vị chánh án). Thứ năm, phiên tòa tố tụng điều khiển bởi 

Thượng Nghị Viện ngăn ngừa tình trạng bất khả trùng tố.3 Nói cách 

khác, Tổng thống sẽ không bị xét xử hai lần bởi Tòa Án. Nếu Tổng 

thống bị cách chức, ông ta vẫn “có khả năng bị khởi tố và trừng phạt theo 

tiến trình luật pháp thông thường.” Nếu Tòa Án được phép xử cả tội 

danh phản bội lẫn tội danh pháp lý thông thường, theo Hamilton, thì 

“thành kiến mạnh mẽ của một quyết định sẽ có khuynh hướng bác bỏ ảnh 

hưởng của bất kỳ ánh sáng mới nào” có thể lộ ra sau phiên tòa tội phản 

bội nhưng trước khi các tội danh thông thường được xét xử (LCLB, số 65 

và 66). 

Có ít nhất hai bài học mà chúng ta có thể rút tỉa từ phương thức luận 

tội tổng thống tại nước Mỹ. Thứ nhất, nguyên tắc phân ngăn quyền lực 

không bao hàm phân ngăn toàn bộ và tuyệt đối của các chức năng trong 

chính quyền. “Hỗn hợp cục bộ” trong quyền lực đôi khi được mong ước 

và ngay cả thật cần thiết để phục vụ cho một số mục đích đặc biệt. Thứ 

nhì, có một số suy xét xác đáng cho hình thức hợp hiến của chính quyền, 

và bản hiến pháp cũng phục vụ một số mục đích khác nhau. Quá trình tạo 
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dựng hiến pháp thực sự chính là sự cân bằng giữa những yêu cầu đối 

kháng trong một chính quyền có trách nhiệm và hữu hiệu. 

Bức tường quan trọng bảo vệ cơ cấu hợp hiến tự do chính là ở cơ chế 

độc lập có thẩm quyền duyệt xét tính hợp hiến của một đạo luật hợp hiến, 

và thường ở dưới dạng giám sát pháp lý độc lập. Giám sát pháp lý là gì? 

Giám sát pháp lý là “quyền hạn của tòa án để duyệt xét lại quyết nghị của 

cơ quan khác hoặc các cấp chính quyền khác [xem có hợp hiến hay 

không]” (theo Tự Điển Luật Pháp của Black). Một cách cụ thể, giám sát 

pháp lý là quyền hạn của tòa án để xem lại đạo luật cơ quan lập pháp và 

nghị định (quy định chung hoặc các đạo luật đặc trưng) của bên hành 

pháp. Trong hệ thống liên bang như tại Hoa Kỳ, giám sát pháp lý còn bao 

gồm quyền hạn của tòa án liên bang trong việc duyệt xét các đạo luật của 

chính quyền tiểu bang (kể cả lập pháp lẫn hành pháp) xem có khả năng vi 

phạm vào Hiến Pháp của liên bang và các đạo luật khác của liên bang 

không. Tất nhiên, muốn có giám sát pháp lý, trước hết một cá nhân hay 

thực thể phải tiến hành việc tố tụng ra tòa vì không thừa nhận một đạo 

luật của lập pháp hay một quyết định hành chính nào đó. 

Ở Hoa Kỳ, một trong những thẩm quyền chính và thẩm quyền tối 

thượng mà tòa án dựa vào để điều khiển việc giám sát pháp lý chính là Bản 

Hiến Pháp Hoa Kỳ. Tòa án Hoa Kỳ có quyền vô hiệu hóa các đạo luật lập 
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pháp hay hành chính của các cơ quan khác vì nó vi phạm vào Hiến Pháp. 

Tòa án Hoa Kỳ cũng được hưởng độc quyền diễn giải Hiến Pháp. Nói 

chung đây là sự thật tại cả hai cấp liên bang và tiểu bang. Tức là, tương tự 

như tòa án liên bang, tòa án tiểu bang thường có quyền diễn giải hiến 

pháp tiểu bang và tái xét các đạo luật của cơ quan lập pháp tiểu bang và 

những nhánh khác trong chính quyền tiểu bang. Nhờ vào quyền giám sát 

pháp lý độc lập, tòa án Hoa kỳ, gồm những chánh án độc lập chuyên vào 

việc suy luận luật pháp, trở thành bức tường che chắn cho những xâm 

phạm lập pháp hoặc hành chính trên ngôn từ và tinh thần của Bản Hiến 

Pháp Hoa Kỳ. Do đó, mức tối thượng của Hiến Pháp được bảo vệ. 

Tất nhiên có câu hỏi nổi lên tại đây. Làm thế nào để kiềm chế các quan 

tòa? Làm cách nào ngăn ngừa các xâm phạm tư pháp lên ngôn từ và tinh 

thần của hiến pháp? Trong Bản Hiến Pháp Hoa Kỳ, có rất nhiều điều hạn 

chế thẩm quyền của các quan tòa. Thứ nhất, chánh án liên bang có thể bị 

Quốc Hội luận tội và bị Thượng Viện cách chức bởi vì lạm quyền. Thứ 

nhì, sự tự chế tư pháp và tuân theo các tiền lệ là nền văn hóa luật pháp 

của Mỹ và cũng chính là tiêu chuẩn hành xử tư pháp trong hệ thống 

thông luật của Hoa Kỳ. Thứ ba, các điều lệ về diễn giải luật pháp áp đặt 

một hạn chế tư pháp khác lên quyền hạn của quan tòa [chứ không phải 

quan tòa muốn diễn giải thế nào cũng được]. Thứ tư, sự phê bình sắc bén 
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và đúng lúc của các học giả và các luật gia về các quyết định và lý luận của 

các thẩm phán, cộng với sự theo dõi rộng rãi của giới truyền thông, cũng 

khiến cho việc kỷ luật quan tòa được hữu hiệu. Cuối cùng, các tổ chức 

chuyên môn của các thẩm phán và luật sư cũng thường có các biện pháp 

chế tài nghề nghiệp đối với các hội viên phạm kỷ luật. 

Có lẽ so sánh hệ thống hiến pháp Trung Quốc với hệ thống hiến pháp 

Hoa Kỳ sẽ làm vấn đề sáng tỏ hơn. Ở Trung Quốc, cơ quan lập pháp quốc 

gia (Quốc Hội Nhân Dân) có quyền viết, sửa đổi và thêm thắt vào Hiến 

Pháp. Nói cách khác, Hiến Pháp Trung Quốc là sản phẩm của Quốc Hội 

Nhân Dân, lẽ ra phải ngược lại mới đúng. Quốc Hội Nhân Dân cũng có 

độc quyền diễn giải Hiến Pháp. Quốc Hội Nhân Dân, bộ phận tối cao của 

quốc gia, nằm trên cơ quan hành pháp (Hội Đồng Quốc Gia) và tư pháp 

(Tòa Án Nhân Dân). Không có nguyên tắc cách ly quyền lực hay kiểm 

soát và cân bằng quyền lực bởi vì Quốc Hội Nhân Dân nằm trên tất cả và 

trên lý thuyết là tuyệt đối. Cơ quan tư pháp không đứng độc lập ngoài ý 

muốn của Quốc Hội Nhân Dân, và hầu như không hề có giám sát pháp lý 

(ngoại trừ Đạo Luật Tố Tụng Hành Chính chỉ cho phép tòa án duyệt xét 

lại một số luật hành chính cụ thể của các cơ quan hành pháp trong chính 

quyền). Cuối cùng, cơ quan giám sát pháp lý hiện hành, [hoạt động] 

trong phạm vi rất giới hạn, lại không được dùng hiến pháp để phán xét 
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các điều tranh tụng có hợp hiến hay không. Nói cách khác, Trung Quốc 

không có nền luật học về hiến pháp. 

Chúng ta hãy quay sang thành tố thứ nhì của thuyết hiến pháp trị tự 

do, đó là bảo vệ dân quyền. Bản Hiến Pháp Hoa Kỳ năm 1787 không có 

Đạo Luật Dân Quyền. Thật ra, sự vắng mặt của Đạo Luật Dân Quyền 

chính là điều mà những nhà đối lập với Hiến Pháp 1787 phản đối. Nhóm 

Liên bang, khi bảo vệ cho Hiến Pháp 1787, đã lập luận rằng vào năm 1787 

không cần có Đạo Luật Dân Quyền trong Hiến Pháp. Một trong những 

lý do Nhóm Liên bang nêu ra là một đạo luật liệt kê dân quyền thật ra có 

thể bị một chính quyền độc tài lợi dụng để làm lý do bào chữa cho sự xâm 

phạm những quyền không nằm trong bảng liệt kê các quyền được bảo vệ. 

Nhóm Liên bang thắng thế năm 1787, nhưng đến năm 1791, quan điểm 

này không còn được chấp nhận nữa và Hiến Pháp Hoa Kỳ được sửa đổi để 

thêm vào Đạo Luật Dân Quyền, với mười tu chính án tiên khởi. 

Nhân tố chính yếu trong hệ thống hợp hiến về quyền dân sự và quyền 

chính trị là các quan tòa. Độc lập tư pháp và giám sát pháp lý không 

những quan trọng cho việc bảo tồn mức tối thượng của Hiến Pháp và hệ 

thống kiểm soát và cân bằng quyền lực hợp hiến, mà còn quan trọng 

trong việc bảo vệ các quyền cá nhân. Chánh án Hoa Kỳ không nằm dưới 

sự kiểm soát của bất kỳ cơ quan chính quyền nào, và họ cũng không bị 
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hạn chế bởi ý muốn tạm thời của quần chúng vì họ không phải là viên 

chức được tuyển cử và họ có nhiệm kỳ suốt đời. Họ có thể bảo vệ quyền 

lợi dân chúng và duy trì công lý, đôi khi có thể đi ngược lại ý muốn của 

quần chúng, chính vì họ không phải lo âu đến chuyện tái tuyển cử hay cắt 

giảm lương bổng – lương bổng của chánh án chỉ gia tăng trong suốt 

nhiệm kỳ của họ – và họ không bị tùy nghi quản chế bởi các cơ quan khác 

trong chính quyền. Độc lập tư pháp và giám sát pháp lý là phần tử chính 

yếu trong hệ thống bảo vệ dân quyền tại Hoa kỳ. 

Làm thế nào để toà án bảo vệ các quyền hiến định? Một thí dụ có thể 

giúp chúng ta. Tu Chính Án Thứ Năm trong Bản Hiến Pháp Hoa Kỳ nói 

rằng “không cá nhân nào bị … tước đoạt mạng sống, tự do, hay tài sản mà 

không theo đúng thủ tục tố tụng.” Tu Chính Án Thứ Mười Bốn nói 

“không chính quyền nào được … tước đoạt mạng sống, tự do, tài sản của 

bất cứ ai mà không theo đúng thủ tục tố tụng.” Vậy thủ tục tố tụng là gì? 

Nói tóm tắt, thủ tục tố tụng nghĩa là các quyền [của người dân] được ghi 

trong một thủ tục nhất định, như quyền được thông báo, quyền được hầu 

tòa, quyền được hội thảo với luật sư, quyền được có quan tòa chính trực 

vô tư, v.v…, mà mỗi công dân đều có khi mạng sống, tự do hay tài sản của 

người đó phải trực diện với việc bị tước đoạt bởi chính quyền theo các 

điều luật nào đó. (Còn một khái niệm gọi là “thủ tục tố tụng bản thể” 
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trong luật học hiến pháp ở Mỹ, nhưng học thuyết này phần lớn đã mai 

một). Thủ tục tố tụng còn có những bảo vệ bằng thủ tục khác nhau trong 

phạm vi khác nhau, nhưng ý nghĩa cốt lõi của nó vẫn tương tự. Khái niệm 

căn bản là mỗi cá nhân thừa hưởng sự bảo vệ theo một thủ tục nhất định 

khi người đó phải đối diện với quyền lực cưỡng chế của chính quyền. Trên 

cơ bản, khái niệm này rất phóng khoáng. Chánh án Hoa Kỳ, độc lập với 

các nhánh khác trong chính quyền cũng như không bị ý kiến quần chúng 

ảnh hưởng, có toàn quyền để bảo đảm cho mỗi cá nhân đều được hưởng 

những bảo vệ theo thủ tục trước khi mạng sống, tự do hay tài sản của họ 

bị chính quyền tước đoạt. 

Thủ tục tố tụng là một khái niệm nằm dưới một khoản lớn hơn, đó là 

công-lý-theo-thủ-tục. Như chúng ta đã bàn thảo trong tiểu luận trước, có 

hai loại công lý. Một là công-lý-theo-thủ-tục, và một là công-lý-theo-

bản-thể. Công-lý-theo-thủ-tục nghĩa là chỉ có thủ tục và tiến trình, 

công-lý-theo-bản-thể nghĩa là chỉ có kết quả và đáp số. Thí dụ, nếu quả 

thật đã có kẻ sát hại người khác, công-lý-theo-bản-thể đòi hỏi kẻ sát 

nhân phải bị trừng phạt bởi luật pháp. Tuy nhiên, nếu kẻ sát nhân bị cảnh 

sát tra tấn bất hợp pháp khiến hắn thú tội và, nhờ vào lời tự thú này, cảnh 

sát tìm ra chứng cớ thuyết phục (chẳng hạn như án khí, xác chết nạn 

nhân, v.v…) khiến tòa án buộc tội kẻ sát nhân (kết quả là có công-lý-
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theo-bản-thể), nhưng không có công-lý-theo-thủ-tục vì quá trình tìm ra 

tội trạng đã vi phạm quyền căn bản của kẻ sát nhân, một công dân, trước 

khi bị kết án, vẫn thừa hưởng trọn vẹn sự bảo vệ của Đạo Luật Dân 

Quyền. 

Như thế, một kết quả có thể xảy ra trong thí dụ sát nhân của chúng ta 

là bồi thẩm đoàn sẽ không có đủ chứng cớ để buộc tội kẻ sát nhân. Dưới 

bộ luật hoàn chỉnh về tiến trình hình luật tại Hoa Kỳ, lời tự thú của kẻ sát 

nhân cũng như các chứng vật tìm được nhờ vào lời tự thú đó sẽ không 

được chấp nhận là bằng chứng tại tòa, vì chúng đều là hậu quả trực tiếp 

của vi phạm to lớn vào các quyền cá nhân căn bản. Nói cách khác, quan 

tòa sẽ “loại trừ” lời tự thú cũng như các chứng vật ra khỏi chứng cớ hầu 

để, thứ nhất, bảo đảm quá trình luận tội công bằng và đúng đắn; thứ hai, 

để bảo vệ quyền lợi cá nhân hợp hiến. Điều luật cho phép quan tòa loại bỏ 

các chứng cớ thu thập không đúng luật chính là sự bảo vệ mạnh mẽ cho 

dân quyền tại Hoa Kỳ. 

Xin có lời bình luận tại đây. Muốn cho việc bảo vệ nhân quyền hợp 

hiến được hoạt động và hữu hiệu, cần phải có một số các định chế căn 

bản. Thí dụ, điều khoản hiến pháp đòi hỏi thực thi lập pháp và diễn giải 

tư pháp. Luật pháp, hoặc được tạo ra bởi cơ quan lập pháp hay tìm được 

bởi quan tòa, bắt buộc phải nêu rõ trách nhiệm luật pháp khi vi phạm 
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quyền lợi cũng như việc bồi thường và thủ tục cho nạn nhân. Tại Trung 

Quốc, có hai vấn đề khó khăn ở việc bảo vệ quyền cá nhân và thành quả 

công lý trong phạm vi điều tra hình sự, khởi tố và tuyên án. Thứ nhất, tuy 

là có tuyên bố chung về quyền cá nhân trong Hiến Pháp Trung Quốc, 

nhưng trong luật thành văn có rất ít luật lệ đề cập đến hậu quả luật pháp 

của việc vi phạm dân quyền (thí dụ như sự lạm quyền của công an trong 

điều tra hình sự). Vì thế, nạn công an lạm quyền trong điều tra hình sự và 

khởi tố lan tràn, thủ tục và luật lệ đã thiết lập thường bị vặn vẹo và vi 

phạm, dân quyền không được bảo vệ hữu hiệu, và kết quả thường là sự bất 

công. Thứ nhì, vì không có điều khoản rõ rệt nào về uy tín của chứng cớ 

tìm được bất hợp pháp (chẳng hạn như tra khảo) trong việc khởi tố hình 

sự, các quan tòa hưởng quyền tùy nghi một cách rộng rãi. Quyền tùy nghi 

không giới hạn của quan tòa Trung Quốc đã góp phần vào những quyết 

định mâu thuẫn và độc đoán cùng sự hư hoại của tư pháp. Tôi sẽ thảo 

luận về những định chế cụ thể cần thiết cho và bảo vệ một cách hữu hiệu 

hiến pháp trị và dân quyền ở tiểu luận trong tương lai. 

Trong bài này tôi đã giải thích ý nghĩa của thuyết hiến pháp trị tự do. 

Trong bài kế (phát hành vào tháng 8), tôi sẽ thảo luận tới liên hệ giữa 

thuyết hiến pháp trị và pháp trị. Luận đề của tôi sẽ về, thứ nhất, thuyết 

hiến pháp trị là nền móng cần thiết cho pháp trị; thứ nhì, thuyết hiến 
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pháp trị tự do bảo đảm công lý trên cả nội dung lẫn hình thức của luật 

pháp; thứ ba, thuyết hiến pháp trị tự do tạo ra cân bằng thích đáng giữa 

pháp trị và nhân trị; và cuối cùng, thuyết hiến pháp trị được bảo vệ bởi 

pháp trị. 

----------------- 

Lý Ba là một luật sư hiện đang làm việc tại Tổ hợp luật Davis Polk & 

Wardwell tại New York. 
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Ghi chú 

[1] Khi hiến pháp của Mỹ được soạn thảo năm 1787, chính giới Hoa Kỳ 

chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm những người chủ trương thành 

lập một chính quyền liên bang mạnh gồm rất nhiều quyền lực. Đại biểu 

cho nhóm này, còn gọi là nhóm Federalists, là James Madison, Alexander 

Hamilton và John Jay. Nhóm thứ hai gồm những người chủ trương bảo vệ 

quyền của tiểu bang, bỗng trở thành những người chống chủ trương 

thành lập chính quyền liên bang, dù cũng nhận thức được nhu cầu phải 

thành lập một chính quyền liên bang mạnh. Đại biểu cho nhóm này, còn 

gọi là nhóm anti-Federalists, là Patrick Henry và George Mason. Khi bản 

hiến pháp được trình cho các tiểu bang phê chuẩn, phe anti-Fedralists cho 

in trên báo chí các luận cương chống lại chủ trương liên bang, các tác giả 

đồng ký một tên chung là Brutus. Phe ủng hộ liên bang bèn cho ấn hành 

các luận cương trên báo chí để phản bác lập luận của phe anti-Federalist, 

và cùng ký một tên là Publius. Tất cả các tiểu luận của cả hai phe đều 

được ấn hành thành sách sau này. Luận cương về Chính quyền Liên bang 

(the Federalist Papers) được xem là một lý thuyết chính trị về Hiến Pháp 

Trị. [HVCD]. 
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[2] Theo hiến pháp Mỹ, các viên chức chính quyền tiểu bang cũng như 

liên bang đều có thể bị ưa ra luận tội (impeachment), tức là trả lời cáo 

buộc về phản quốc hay có hành vi hạnh kiểm xấu. Hạ viện là cơ quan do 

Hiến pháp chỉ định làm nhiệm vụ này. Sau khi Hạ viện luận tội và kết 

luận là có tội, Thượng viện sẽ xử vụ án này. Các trường hợp phạm pháp 

khác (hình sự và dân sự) đều do tòa án thường thụ lý. 

[3] Bất khả trùng tố (double jeopardy) là quy luật một người không bị xử 

hai lần về một tội. 

 

Nguồn: Lý Ba. Hiến pháp trị là gì?. Truy cập ngày 01.08.2016. 

<http://www.icevn.org/vi/HienPhapTriLaGi> 
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BÀI BỐN 

 

HIẾN PHÁP LÀ GÌ? 

Tác giả: Cao Huy Thuần 

 

Trước hết, tôi xin bày tỏ tình cảm đặc biệt của tôi đối với các trí thức, nhân sĩ, 

bạn bè đang bàn luận sôi nổi về hiến pháp ở trong nước và ngoài nước. Trong 

tình cảm liên đới đó, và ý thức rằng đây là vấn đề có liên quan đến sự tồn vong 

của đất nước, tôi xin có đôi lời góp ý vào quan tâm chung, với tư cách của một 

người làm nghề dạy học, không biết gì nhiều hơn là chút kiến thức trường ốc phổ 

thông. Tôi cố tránh mọi lý thuyết rườm rà, duy nhất hạn chế vào một câu hỏi 

thôi, câu hỏi đầu tiên của mọi câu hỏi khác: hiến pháp là gì? 

 

ôi biết: trong thế giới ngày nay, hầu như nước nào cũng có hiến 

pháp, càng độc tài hiến pháp của họ lại càng hay, càng đầy mơ ước, 

càng đậm triết lý, càng rộng mở ra nhiều lĩnh vực "hiện đại" - xã hội, môi 

trường, sinh thái... Chính vì vậy mà tôi phải lấy lập trường trước khi đi 

vào đề: tôi đứng ở đâu mà nói chuyện, đứng trong thế giới văn minh hay 

lạc hậu hằng mấy thế kỷ? Chẳng lẽ tôi đi ngược lại khẩu hiệu của nước ta 

T 



76 | 615 

 

là một nước "văn minh"? Bởi vậy, tôi quyết định đứng trong thế đứng của 

một người dân trong một nước văn minh để gạt ra khỏi đề tài mọi chuyện 

hoa lá cành chẳng có liên quan gì đến việc định nghĩa hiến pháp trong 

bước đi đầu tiên của lịch sử đã hình thành ra khái niệm văn minh này. Từ 

đó, mỗi nước có thể hiểu theo cách hiểu của họ về hiến pháp, tùy hoàn 

cảnh lịch sử riêng biệt. Nhưng đã gọi là "hiến pháp" thì đương nhiên 

không thể không biết nguồn gốc của nó, ý nghĩa nguyên thủy của nó, 

tinh túy của nó. Nhân loại học văn minh của nhau là chuyện bình thường 

của mọi xã hội văn minh. 

Vậy thì, ý nghĩa nguyên thủy của hiến pháp là gì? Ai cũng biết câu trả 

lời: nguồn gốc của nó nằm trong hai Cách Mạng, của nước Pháp và nước 

Mỹ. 

Trước hết là nước Pháp. Thật ra, danh từ "constitution" - mà ta dịch là 

hiến pháp - đã có từ lâu, ngay dưới thời Trung cổ, nhưng không mang ý 

nghĩa như sẽ có về sau. Cho đến Cách Mạng 1789, nước Pháp sống dưới 

chế độ quân chủ, với ông vua có toàn quyền, nhưng ngay từ trong lý 

thuyết, quyền của ông gặp phải một hạn chế: ông phải tuân theo 

những "luật căn bản của vương quốc". Các luật này rất hiếm, và hồi đó chưa 

có phương thức gì cụ thể để buộc ông phải tuân theo, nhưng trên thực tế, 

chế độ quân chủ ở Pháp không đến nổi "tuyệt đối" như ta nghĩ, và ngay cả 
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ông vua đã từng tuyên bố "Quốc Gia là Trẫm" - Louis 14 - so với các nhà 

độc tài ngày nay hãy còn nhẹ ký lắm. Ngoài những "luật căn bản của 

vương quốc" mà quan trọng nhất là sự thỏa thuận của dân chúng về thuế 

má, quyền hành "tuyệt đối" của ông vua còn gặp phải một vài giới hạn 

khác do sự hiện diện của một vài định chế phong kiến nằm trung gian 

giữa vua và dân: các hội đoàn, đoàn thể nghề nghiệp, các thành phố... mà 

tập tục cổ truyền đã trao cho những đặc quyền, và những đặc quyền ấy 

được sử dụng một cách bền bỉ, dai dẳng, đối kháng với quyền của vua. 

Hơn nữa, các Tòa Án cũng có một quyền đặc biệt, từ đó mà dần dần phát 

triển lên thành quyền chính trị: đó là quyền đăng bạ những sắc dụ của 

ông vua; sắc dụ chiếu chỉ chỉ được thi hành sau khi được đăng bạ. Các ông 

Tòa không do vua bổ nhiệm nên vua không áp đảo được họ; cái chức vị ấy 

là họ mua. Đồng tiền ban chức tước, nhưng đồng tiền cũng ban độc lập 

mà họ cực lực bảo vệ để trở thành một quyền thực sự. Cuối cùng, tập tục 

buộc ông vua phải được sự thỏa thuận của một cơ quan thực sự đại diện 

của dân, một Đại Hội đại biểu tập hợp ba giai tầng xã hội: tăng lữ, quý 

tộc, bình dân. Dù cho Đại Hội này không được triệu tập từ 1614 đến 

1789, trên lý thuyết, sự thỏa thuận vẫn là nguyên tắc mà quân quyền 

không chối bỏ. 



78 | 615 

 

Vậy thì, trong thời gian tiền Cách Mạng, nước Pháp ở trong cái thế 

tranh chấp dai dẳng, tuy chẳng quân bình, giữa ông vua và các cơ quan đối 

trọng mà quan trọng nhất là các Tòa Án. Ông vua xác quyết chủ quyền 

tuyệt đối của mình; các nhà luật học tiến bộ nhấn mạnh trên sự thỏa 

thuận để cai trị. Họ nói: thỏa thuận có nghĩa là ông vua không được đứng 

trên luật pháp, và do đó quyền của ông vua không phải tuyệt đối mà là có 

giới hạn. Nói một cách khác, nước Pháp ở trong cái thế tranh chấp giữa 

chủ thuyết quyền tuyệt đối của vua và chủ thuyết hiến pháp, hiến định. 

Trong tranh chấp lý thuyết đó, bên nào cũng viện dẫn "hiến pháp quân 

chủ", nhưng một bên nhấn mạnh quân chủ, một bên nhấn mạnh hiến 

pháp, chính sự dằng co giữa hai quyền lực, của vua và của Tòa Án, diễn tả 

bản chất của hiến pháp lúc đó. Ngã hẳn về phía vua chăng? Vua sẽ thành 

chuyên chế. Ngã hẳn về phía các Tòa Án chăng? Ông vua sẽ không hơn gì 

vua nước Anh, có tiếng mà không có miếng. Trên thực tế, mặc dầu cố 

gắng của các nhà luật học, nước Pháp đã không đi vào được con đường 

hạn chế quyền lực thực sự như ở Anh hồi thế kỷ 17. Các Tòa Án, cũng 

như Đại Hội đại biểu ba thành phần, không đủ sức để vượt qua quyền của 

vua. Nhưng đặc tính dằng co vẫn được duy trì kể cả trong lý thuyết, ngay 

cả về phía các lý thuyết gia chính thống của quân quyền. Jean Bodin, cực 

lực thuyết minh chủ quyền của vua là thế, mà cũng không diễn dịch "hiến 

pháp quân chủ" như là độc đoán, độc tài, cũng phân biệt "quân chủ vương 
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giả" khác với quân chủ "bạo ngược", cũng nói rõ "quyền lực tuyệt đối" 

không phải là "quyền lực tùy tiện". 

Chính trong bối cảnh chính trị của một nước Pháp quân chủ, hạn chế 

trên thực tế nhưng vẫn tuyệt đối trên lý thuyết, mà tác phẩm "Tinh yếu 

của luật pháp" ("Esprit des lois") của Montesquieu ra đời, đánh dấu một 

bước ngoặt quyết định trong lịch sử của khái niệm hiến pháp. Từ đây, từ 

năm 1748, danh từ "hiến pháp" mới thực sự có ý nghĩa hiện đại. Điểm đầu 

tiên phải lưu ý là Montesquieu xây dựng một lý thuyết tự do trong một 

không khí quyền lực tuyệt đối. Tự do là bà mẹ trong tác phẩm. Nhưng, 

như ông nói, tác phẩm không được sinh ra từ một bà mẹ tự do. Đó chính 

là điểm đặc sắc tuyệt cú của Montesquieu. Với Montesquieu, khái niệm 

"hiến pháp" gắn liền với ý tưởng tự do và phân quyền mà ông suy ra và 

sáng tạo thêm từ chế độ chính trị của nước Anh. Chương 11 của tác phẩm 

ghi rõ trong tiêu đề: "Về những luật tạo nên tự do trong mối tương quan giữa 

tự do và hiến pháp". Tương quan gì? Chỉ có tự do khi hiến pháp hạn chế 

quyền lực. Không ai không biết câu viết này, sáng chói như chân lý, ngọn 

hải đăng của thế kỷ 18: "Kinh nghiệm muôn thuở cho biết bất cứ ai có quyền 

lực đều có khuynh hướng lạm dụng quyền lực; lạm dụng cho đến mức gặp phải 

giới hạn". Vậy vấn đề là phải đặt ra giới hạn. Phân quyền nhắm mục đích 
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ấy, bởi vì, lại một chân lý nữa, "quyền lực ngăn chận quyền lực" để quyền lực 

không nằm trọn trong một nắm tay. 

Vậy, với Montesquieu, hiến pháp mang một ý nghĩa chính trị: hiến pháp 

tổ chức nhiều quyền lực trong nhà nước và tương quan giữa các quyền lực 

đó với nhau để quyền lực, một hiện tượng đáng sợ, trở thành ôn hòa. Một 

chính thể ôn hòa là một chính thể tốt nhất, như Aristote đã quan niệm từ 

thời cổ đại Hy Lạp. 

Tác phẩm của Montesquieu làm dấy lên cả một trào lưu trí thức nâng 

danh từ "hiến pháp", từ chỗ chưa có ý nghĩa rõ ràng, lên địa vị vinh quang 

của khái niệm, đề tài của mọi tranh luận, mục tiêu của mọi tranh đấu 

nhắm hạn chế quyền hành. Sau 1750, các Tòa Án ở Pháp tận dụng quyền 

phản biện (droit de remontrances) sẵn có để bày tỏ ý kiến về các sắc dụ 

chiếu chỉ của vua và để bảo vệ những quyền căn bản mà họ không còn 

xem như của vương quốc nữa mà là của cả dân tộc và chính họ là cơ quan 

nắm giữ. Trong một phản biện của Tòa Án Rennes năm 1757, quyền của 

vua và quyền của các Tòa Án được diễn tả trong ý nghĩa mới đó của "hiến 

pháp": "Do một quyền thiêng liêng có sẵn nơi địa vị của Hoàng Thượng, 

bất khả truyền, bất khả trao cho ai khác, Hoàng Thượng là nguồn gốc của 

mọi pháp chế. Nhưng do một hiến pháp căn bản của nền quân chủ, Tòa 

Án của Hoàng Thượng là hội đồng cần thiết để luật được kiểm tra, là cơ 
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quan để luật được ban hành, là người bảo đảm cho sự minh triết của luật, 

là nơi đăng bạ để duy trì và thi hành luật, bởi vì từ xưa đến nay Tòa Án là 

người cộng sự thiết yếu của Hoàng Thượng, nhờ đó việc cai trị được văn 

minh và gìn giữ". 

Cùng với quan niệm mới về hiến pháp của Montesquieu, các Tòa Án 

nới rộng phạm vi của những "luật căn bản" và định nghĩa như là "những 

luật liên quan đến việc tổ chức các quyền trong chế độ quân chủ". Một tác 

giả quý tộc - marquis d'Argenson - dám so sánh ví von thế này: "Dân tộc 

ở trên các ông vua như Nhà Thờ công giáo ở trên giáo hoàng". "Luật căn 

bản", "hiến pháp", "quyền của Dân Tộc", các yếu tố đó trộn lẫn với nhau 

trong một luận thuyết nhằm chống lại luận thuyết quyền lực tập trung 

của vua. Từ "hiến pháp" càng ngày càng được dùng trong tranh luận, với ý 

nghĩa chính trị như đã nói ở trên, "như là một dụng cụ có khả năng giới 

hạn vương quyền để bảo vệ một trật tự siêu việt vương quyền".Tòa Án có 

mặt từ lâu trong lịch sử nhưng bây giờ mới cố gắng nâng mình lên trong 

thử thách để hiện diện như là đối trọng của vương quyền. Ý niệm đối 

trọng dần dần đi vào ý nghĩa của hiến pháp. 

Tuy vậy, tất cả những tranh luận lý thuyết và thử thách thực tế trên đây 

vẫn không làm lung lay được một vương quyền cứng rắn. Khái niệm hiến 

pháp thay đổi, nhưng vẫn mang ý nghĩa chính trị, chưa được diễn dịch cụ 
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thể ra thành ngôn ngữ luật pháp có khả năng tạo nền móng cho những 

quyết định pháp lý. Khác với nước Anh mà tập tục chính trị dần dần được 

thay đổi để chế độ quân chủ đổi mới trong ôn hòa, ở Pháp, cánh cửa 

không mở ra được vì vương quyền khóa chốt. Các Tòa Án nại quyền của 

Dân Tộc? Ông vua trả lời Ta đây, và chỉ Ta đây mới có quyền bảo vệ 

những "luật của lịch sử". Một bên là hiến pháp trong nghĩa tự do của 

Montesquieu, một bên là những "luật căn bản của vương quyền" diễn dịch 

theo điệp khúc cũ. Để ý nghĩa chính trị của hiến pháp có được nội 

dung pháp lý hữu hiệu, phải đợi 1789. Thế thôi, có ai bao giờ đoán trước 

được Cách Mạng sẽ đến đâu? Ai đoán trước được ông vua toàn quyền thế 

kia - Louis 16 - có ngày mất tiêu cái chỗ đội mũ - đội vương miện? 

Với Cách Mạng 1789, một lý thuyết gia lừng lẫy khác, Sieyès, giải quyết 

tranh chấp giữa "hiến pháp" và "những luật căn bản của vương quyền" một 

cách trọn vẹn và cách mạng. Ông giải quyết bằng cách từ bỏ luận cứ quyền 

lịch sử để lập luận trên quyền thiên nhiên. Từ đây, tranh luận lý thuyết 

không còn xoay quanh giữa quyền "tuyệt đối" và quyền "tùy tiện" nữa, mà 

tập trung trên "chính thể hiến pháp" và "quyền bính chuyên chế": một 

bên có giới hạn do hiến pháp định, một bên vô giới hạn. Từ đây, hiến 

pháp có thêm một nội dung luật phápđể cụ thể hóa ý nghĩa chính trị. Biến 

chuyển này xảy ra được một phần lớn là nhờ ảnh hưởng của Cách Mạng 
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Mỹ. Mười ba thuộc địa của Anh ở châu Mỹ nổi dậy giành độc lập, xây 

dựng một chế độ chính trị riêng, ghi nhận long trọng trong một văn bản 

được chấp thuận năm 1787 ở Đại Hội đại biểu Philadelphia. Đứng về 

phương diện khái niệm hiến pháp mà nói, họ nổi dậy chống lại cái gì cụ 

thể? Chống lại một số luật bất công, nhất là luật thuế má, của Quốc Hội 

Anh mà họ cho là trái với các hiến chương thuộc địa. Để chống lại các 

luật đó, họ nảy ra cái tư tưởng này: có các quyền không thể sửa đổi được, 

các quyền đó phải được ghi rõ trong một thứ luật khác cao hơn, tức là 

hiến pháp thành văn, có hiệu lực pháp lý, nghĩa là bắt buộc. Đừng quên 

rằng trong thời gian ấy, mẫu quốc của họ là nước Anh, và nước Anh chỉ 

có một thứ luật thôi là luật do Quốc Hội làm ra, không có hiến pháp 

thành văn. Làm luật được thì sửa đổi luật cũng được. Bởi vậy, cái ý nghĩ 

phải có một thứ luật cao hơn mọi luật khác, được ghi chép hẳn hoi thành 

văn bản, là ý nghĩ cách mạng, đưa khái niệm hiến pháp vào thời đại mới. 

Ý nghĩ đó bay ngược qua Đại Tây Dương, hạ cánh xuống Cách Mạng 

Pháp, giải quyết rốt ráo tranh chấp giữa "hiến pháp" và "những luật căn 

bản của lịch sử". Cả hai khái niệm được trộn lẫn với nhau thành một 

trong một văn bản, được soạn thảo và chấp nhận một cách đặc biệt, văn 

bản ấy luật hóa một khái niệm trước đây còn mang tính chính trị. 
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Ngày nay, ta khó thấy ý nghĩ đó là tuyệt tác vì đã quá quen với cái từ 

"hiến pháp". Lúc đó, từ "hiến pháp" hãy còn lẫn lộn với từ "chính phủ", 

"chính quyền", hai bên không khác nhau cho đến trước ngày Cách Mạng 

Mỹ. Một nhân vật quý tộc Pháp, trong một thư viết cho vua, đã thốt ra 

một câu tiêu biểu: "Làm sao người ta có thể đồng thời vừa là bạn của 

chính quyền vừa là kẻ thù của hiến pháp được?" Từ đây, gió lốc cách mạng 

thỗi bay từ "gouvernement" ra khỏi từ "constitution". Yêu vợ không phải 

là yêu bồ. Hai vợ không phải đều là vợ cả. Thomas Payne, lý thuyết gia 

nổi bật của Cách Mạng Mỹ, nói rõ: "Hiến pháp là một văn bản không 

phải của chính quyền mà là của dân chúng tạo ra một chính quyền, và 

một chính quyền không có hiến pháp là một chính quyền không có luật". 

Ông nhắc lại lần nữa: "Một hiến pháp là một điều có trước chính quyền, 

và một chính quyền chỉ là con đẻ của một hiến pháp. Hiến pháp của một 

nước không phải là văn bản của một chính quyền mà là của dân chúng tạo 

ra một chính quyền". 

Giữa hai bờ Đại Tây Dương, khái niệm hiện đại về hiến pháp thành 

hình nhờ ảnh hưởng qua lại giữa Montesquieu và Cách Mạng Mỹ. 

Montesquieu ngại quyền lực. Các thuộc địa ở Mỹ, ngay từ hồi nổi dậy, 

cũng đã nhìn quyền lực như thế qua ông vua George III, tuy rằng hồi đó 

vua đã bắt đầu mất thực quyền trong chế độ chính trị nước Anh. Cũng từ 
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Montesquieu, lý thuyết phân quyền được thực hiện tại Mỹ, và áp dụng 

chặt chẽ hơn cả ở châu Âu vì Quốc Hội không thể buộc Tổng Thống từ 

chức, Tổng Thống không thể giải tán Quốc Hội. Ngược lại, từ Mỹ, việc 

luật hóa lý thuyết chủ quyền thuộc về toàn dân ảnh hưởng trên tư tưởng 

của Sieyès. Chủ quyền đã thuộc về dân thì việc làm ra hiến pháp không 

phải là việc của một cơ quan nào mà là việc của toàn dân: từ đó lý thuyết 

về một "quyền lập hiến" được chế ra thành luật. Sieyès tóm tắt: 

"Hiến pháp bao gồm đồng thời: việc thành lập và tổ chức nội bộ các 

quyền lực khác nhau của nhà nước, mối tương quan tất yếu và sự độc lập 

giữa các quyền lực đó, và cuối cùng, những cảnh giác chính trị phải cẩn 

thận xây dựng chung quanh, để các quyền lực đó lúc nào cũng có ích lợi 

nhưng không bao giờ trở thành nguy hiểm. Đó là ý nghĩa chính xác của 

danh từ hiến pháp; ý nghĩa đó liên quan đến toàn thể quyền lực của nhà 

nước và sự phân chia những quyền lực đó". 

Từ đầu, ý tưởng của Montesquieu đã liên hệ rõ ràng khái niệm hiến 

pháp với khái niệm quyền lực hạn chế để chống lại quyền hành tuyệt đối, 

nghĩa là vô giới hạn và tùy tiện. Đến đây, việc phân quyền được xây dựng 

thành những nguyên tắc thành văn, tối thượng, mà mục đích là thiết lập 

những giới hạn minh bạch, ai cũng biết, về quyền lực của người cầm 

quyền. "Nếu quyền lực không có giới hạn, quyền lực tất yếu trở thành tùy 
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tiện, và không có gì trực tiếp đối chọi với một hiến pháp bằng bạo quyền", 

Mounier đã phát biểu như thế trong diễn văn đọc ngày 7-7-1789 trước 

Hội Đồng Lập Hiến. Ông là đại biểu lừng danh của giai cấp bình dân. Tư 

tưởng đó được viết chắc nịch như định đóng cột trong điều 16 của Tuyên 

ngôn nhân quyền và dân quyền: "Bất cứ xã hội nào trong đó các 

quyền không được bảo đảm và sự phân quyền không được 

tôn trọng, xã hội đó không có hiến pháp". 

Tác giả bài này muốn nói gì khi nhắc lại những kiến thức phổ thông 

trên đây? Duy nhất điều này thôi: lịch sử của khái niệm hiến pháp bắt đầu 

từ một khao khát: tự do; khao khát đó sẽ không bao giờ thực hiện được 

trước một quyền lực tuyệt đối; để quyền lực không phải là bạo lực, phải 

phân quyền; để sự phân quyền được rõ ràng, minh bạch, phải ghi thành 

luật, luật đó là tối thượng, là mẹ của mọi thứ luật khác. Nghĩa là: để định 

nghĩa hiến pháp là gì, đừng quên rằng bắt đầu quá trình là một ý 

tưởng chính trị và kết thúc là một văn bản luật pháp, từ đó mà quyết định 

cái gì là hợp pháp, cái gì là bất hợp pháp trong mọi hành động lập pháp và 

lập quy của các cơ quan nhà nước. Chỉ một ý đó thôi mà tác giả đã lặp đi 

lặp lại bao nhiêu lần: Hiến pháp là một ý tưởng chính trị được luật hóa vào 

một giai đoạn quan trọng nào đó của lịch sử để một trật tự chính trị trở 

thành chính đáng. Điều này bao gồm hai ý nghĩa: thứ nhất, trật tự chính 

trị nào cũng mượn danh nghĩa luật để trở thành một trật tự pháp lý; 
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nhưng thứ hai, không luật pháp nào ban tính chính đáng cho một trật tự 

chính trị nếu luật đó không xuất phát từ nguyện vọng đích thực của nhân 

dân. 

°°° 

Hơn một thế kỷ rưỡi sau Cách Mạng, nước Pháp có ông tổng thống De 

Gaulle làm một hiến pháp mới - hiến pháp hiện tại - để chấm dứt một 

trật tự chính trị cũ, lập một trật tự chính trị mới, mở đầu Đệ Ngũ Cộng 

Hòa. Trong một cuộc họp báo quan trọng ngày 31-1-1964, ông định 

nghĩa hiến pháp trong một câu nổi tiếng: "Hiến pháp là một tinh thần, 

những định chế, một thực tiễn". Quá đúng. Và bộc lộ ra được những gì tôi 

vừa trình bày ở trên. 

Một thực tiễn? Tất nhiên, vì hiến pháp phải được áp dụng để trở thành 

luật nói, nếu không thì là luật câm. Những định chế? Hiển nhiên, khỏi 

cần nói. Tôi chú trọng mấy chữ đầu:"một tinh thần". Vậy tinh thần này là 

gì trong bối cảnh lịch sử đã làm hình thành hiến pháp ở Pháp và ở Mỹ? 

Tự do! Tinh thần này quyết định tất cả. Quyết định việc thành lập các 

định chế. Quyết định thực tiễn của pháp luật, cả luật mẹ lẫn luật con. Bất 

cứ hiến pháp nào trên thế giới đều có thể được đặt dưới một câu hỏi: 

"hiến pháp này được làm ra để thể hiện cái tinh thần gì vậy?" Dân chúng 
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chỉ cần biết cái tinh thần ấy một cách tỏ tường và chân thật là đã có thể 

phát biểu ngay đó là hiến pháp của mình hay của ai.  

Vậy thì dân chúng Việt Nam chờ đợi cái tinh thần gì được luật hóa 

trong hiến pháp? Một tinh thần phù hợp với giai đoạn hòa bình của đất 

nước, sau nhiều năm chiến tranh đòi hỏi con người phải hy sinh nhiều 

thứ, kể cả thứ quý nhất trong đời là tự do. Chiến tranh là tình trạng bất 

thường, hòa bình là chấm dứt tình trạng bất thường, là phải trả lại cho 

con người cái khao khát bức thiết nhất của con người ở muôn thuở và 

muôn nơi, là phải trả lại cho con người Việt Nam cái giá đã mua bằng 

máu, là phải thực hiện lời cam kết chói lọi trong Tuyên ngôn độc lập vinh 

quang: ai cũng biết, đó là "quyền tự do". "Không có gì quý hơn độc lập, tự 

do": đó là tinh thần mà người dân chờ đợi luật hóa trong hiến pháp, một 

hiến pháp hoàn toàn mới, phù hợp với giai đoạn mới, giai đoạn hòa bình. 

Tinh thần là như vậy, định chế sẽ thế nào? Tất cả những gì tôi nói 

trong bài này có thể tóm gọn trong hai chữ:ôn hòa. Quyền lực phải biết ôn 

hòa. Chính thể ôn hòa là chính thể tốt nhất. Đó là văn minh mà Âu châu 

thừa hưởng từ tư tưởng của Hy Lạp cổ đại. Montesquieu cũng chỉ là tiếp 

nối tư tưởng Aristote. Nhưng đó cũng chính là văn minh của Việt Nam, 

của tư tưởng Việt Nam, không hề độc đoán. 
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Đảng Cộng sản đã nhiều lần nêu vấn đề định nghĩa lại lãnh đạo. Đúng 

vậy, nhưng thế này thì hợp với mong mỏi hơn: định nghĩa lại lãnh đạo là 

thế nào để phù hợp với thời bình, thế nào để thực hiện lời cam kết "quyền 

tự do". Đó là cứu cánh của chính trị. Đó là cứu cánh của quyền lực. Một 

quyền lực ôn hòa trong thời bình, khác với thời chiến tranh, khác với thời 

tranh đấu bí mật trước mùa Thu tháng Tám. Đó là tinh thần mới phải có 

trong hoàn cảnh mới của đất nước, cần thực sự đoàn kết toàn dân. Tinh 

thần đó sẽ quyết định tất cả mọi điều khác trong hiến pháp. Tinh thần 

đó, người dân khao khát chờ đợi từ lâu để được là tác giả của hiến pháp 

mới. 

Dưới ảnh hưởng đó của tư tưởng luật hóa hiến pháp đến từ Mỹ, từ ngữ 

"luật căn bản" của Pháp được ngôn ngữ luật đưa lên địa vị tối thượng: hiến 

pháp là luật tối thượng, nghĩa là, rất cụ thể, cao hơn tất cả các luật khác và 

làm vô hiệu tất cả luật nào trái lại. Đây cũng là một sáng tạo tuyệt tác bắt 

nguồn từ một sự việc bình thường trước Tòa Án Tối Cao của Mỹ. Ông 

Marburry, được bổ nhiệm thẩm phán nhưng chờ mãi đến đáo hạn mà vẫn 

không nhận được giấy tờ bổ nhiệm. Ông kiện tổng thống Adams (mà người đại 

diện là bộ trưởng Madison) đòi gửi công văn bổ nhiệm. Ông Tòa Marshall xử 

rằng: kiện là đúng, nhưng đạo luật được viện dẫn ra để kiện là không hợp với 

hiến pháp, là vi hiến. Chuyện bình thường ở Mỹ. Nhưng là chuyện động trời 
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trong lịch sử hiến pháp của Pháp vì Tòa Án dám xía vào lĩnh vực lập pháp để 

phán đúng hay sai. Cần nhấn mạnh vụ kiện danh tiếng Marburry chống 

Madison này ở đây để hiểu quá trình luật hóa hiến pháp và sức mạnh của tinh 

thần trọng pháp. Mười ba thuộc địa ở Mỹ phải nổi dậy để đòi truất bỏ những 

luật bất công. Khổng Mạnh ở ta ngày xưa cũng lao xao với sĩ tử rằng nước có 

thể lật thuyền... Suy diễn bài học từ ông Tòa Marshall, luật pháp có chức năng 

và khả năng giải quyết tranh chấp chính trị một cách hòa bình, khỏi cần gươm 

dáo, mà cũng khỏi phải lội nước lật thuyền. 
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BÀI NĂM 

 

NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN 

Tác giả: Cao Huy Thuần 

 

hà nước pháp quyền" đã được chính thức du nhập vào Việt Nam 

từ cuối năm 1991. Chính Tổng bí thư Đỗ Mười đã nêu lên khái 

niệm này trước tiên trong một bài nói tại hội nghị lần thứ hai Ban chấp 

hành trung ương khóa 7 ngày 29-11-1991. Mười sáu năm trôi qua, dư 

luận vẫn còn tự hỏi: "Nhà nước pháp quyền" là gì? Hỏi như vậy, khác gì 

xác nhận vấn đề hãy còn là thời sự? Mà lại là thời sự nóng hỗi! Trong 

nước, vi phạm luật là tin tức hàng ngày trên báo chí. Ngoài nước, các tổ 

chức quốc tế mà Việt Nam tham gia không ngớt đòi hỏi "Nhà nước pháp 

quyền" như một điều kiện phải thực hiện. Thực hiện thế nào trước mắt 

dân và trước mắt quốc tế, nếu trước hết không định nghĩa cho rõ khái 

niệm này? Đã đành Việt Nam không bắt buộc phải theo quan niệm của ai, 

nhưng mơ hồ về chính khái niệm mà mình đã thừa nhận là chuyện không 

ổn. 

“N 



92 | 615 

 

Bài viết này bắt đầu từ chỗ bắt đầu, nghĩa là từ lịch sử phát sinh ra khái 

niệm. Gạn lọc hết những phức tạp không cần thiết, tác giả tóm lược ba 

quan điểm đại diện cho ba hệ thống pháp lý lớn nhất tại châu Âu: Đức, 

Pháp và Anh. Mỗi quan điểm dính liền với hoàn cảnh chính trị của mỗi 

nước: nước Đức đang tìm cách thống nhất dưới uy quyền của một Nhà 

nước mạnh; nước Pháp vẫn còn giữ cuốn rốn của Cách Mạng 1789; nước 

Anh chung thủy với tập tục bất thành văn mà tòa án là người bảo vệ. 

Không ai giống ai, nhưng quan tâm không xa nhau mấy.  

 

1. Rechtsstaat của Đức 

Tiếng Đức, Recht là luật pháp, Staat là Nhà nước, Rechtsstaat là Nhà 

nước luật pháp, nhưng tôi đề nghị giữ nguyên không dịch, để phân biệt 

với cách gọi của Pháp (Etat de droit) và cách gọi của Anh (Rule of law). 

Học thuyết về Rechtsstaat xuất hiện từ giữa thế kỷ 19, trước khi Bismarck 

thống nhất nước Đức năm 1871, thành lập Đế chế. Nhà nước vững mạnh 

được xem như giải pháp cho nhu cầu thống nhất mà giới tư sản, giai cấp 

tiến bộ lúc đó, muốn thực hiện, nhưng đồng thời họ cũng muốn Nhà 

nước đó tôn trọng tự do của các tầng lớp đang lên: hai nhu cầu đưa đến 

quan niệm Nhà nước luật pháp. Nhà nước được đồng hóa với một người, 
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vua, và vua chỉ có thể thi hành nhiệm vụ của mình bằng phương tiện luật 

pháp và bằng cách tôn trọng luật pháp. 

Hiểu như vậy, mục đích của Rechtsstaat là hạn chế quyền lực của Nhà 

nước bằng luật pháp. Trong quan hệ giữa Nhà nước và người dân, cũng 

như đối với tất cả những gì liên quan đến đời sống riêng tư của mỗi cá 

nhân, Nhà nước phải hành động theo những quy tắc tổng quát, những 

nguyên tắc đã vạch ra từ trước. Đây là điểm khác biệt căn bản giữa Nhà 

nước luật pháp (Rechtsstaat) và Nhà nước cảnh sát (Polizeistaat). 

Nhà nước cảnh sát đã là một bước tiến so với Nhà nước chuyên chế 

hoặc tùy tiện, bởi vì đã biết công nhận và dành cho luật pháp một địa vị 

khá rộng. Thế nhưng luật pháp ở đây chỉ là một thứ luật có tính thuần 

túy phương tiện, luật mà chính quyền hoàn toàn làm chủ, luật được dùng 

để buộc dân thi hành nhiệm vụ chứ không ràng buộc chính quyền: luật 

pháp kiểu này biểu hiện quyền uy của người cầm quyền, khí cụ để đạt 

những mục đích mà chính quyền vạch ra. 

Nhà nước luật pháp Rechtsstaat vượt lên trên Nhà nước cảnh sát: luật 

pháp không phải chỉ là phương tiện hành động của Nhà nước, mà còn là 

cái khung giới hạn quyền lực của Nhà nước. Do đó, luật pháp có hai bộ 

mặt đối với các cơ quan hành chánh: vừa tạo khả năng cho bộ máy hành 

chánh hành động, vừa tạo ràng buộc trên cơ quan hành chánh. Chính 
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quyền không thể buộc ai làm điều gì mà luật đã không minh bạch cho 

phép, và người dân có thể viện dẫn trước một cơ quan tài phán luật đã làm 

ra để đòi hủy bỏ, tu chính, hoặc không áp dụng những quyết định hành 

chánh đã vi phạm luật. Trong thực tế, học thuyết Rechtsstaat nhằm xác 

nhận ưu thế của luật trên bộ máy hành chánh. Hành chánh không những 

không được hành động trái luật mà làm gì cũng phải được luật cho phép. 

Chỉ luật mới có thể tạo ra những nguyên tắc tổng quát, hành chánh chỉ có 

thể áp dụng những nguyên tắc tổng quát đó cho từng trường hợp cá biệt. 

Như vậy, phải nói thêm: Rechtsstaat không những chỉ có nghĩa là Nhà 

nước phải hành động theo luật pháp, mà Nhà nước còn phải được đặt dưới 

luật pháp. Vì vậy, vấn đế lý thuyết là phải cắt nghĩa tại sao Nhà nước đặt 

dưới pháp luật? Chẳng phải là trước đó, Nhà nước vẫn được hiểu như là 

quyền uy thống trị, dọc ngang nào biết trên đầu có ai hay sao? Trên đầu 

đã không có ai ngoài tóc, thì làm gì có những nguyên tắc có trước, ở 

ngoài, và ở trên Nhà nước? Mà ví thử những nguyên tắc ấy có chăng nữa, 

nếu không có Nhà nước thì lấy ai áp dụng, lấy ai chế tài, có cũng như 

không? Chẳng phải Nhà nước là điều kiện sinh tồn của nó, cho nó ra đời, 

làm ông tạo hóa của nó hay sao? Cho nên, trong quan niệm trước đó, chỉ 

những nguyên tắc nào được Nhà nước ban ra và chế tài mới có tính pháp 

lý. Làm sao dám nói Nhà nước nằm dưới luật pháp được? 
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Để bênh vực Rechtsstaat, học thuyết Đức sáng tạo ra thuyết "Nhà nước 

tự giới hạn". Một mặt, thuyết này thừa nhận truyền thống tư tưởng trước 

đây: Nhà nước là nguồn gốc của luật pháp, luật pháp không áp đặt trên 

Nhà nước một ràng buộc từ bên ngoài, một giới hạn khách quan. Một 

mặt, thuyết này nói thêm: điều đó không có nghĩa rằng quyền uy của Nhà 

nước là vô hạn, mà chỉ có nghĩa rằng Nhà nước có một đặc quyền - đặc 

quyền tự mình đặt ra cho mình những nguyên tắc tạo khung cho việc 

thực hiện quyền lực của mình. Vị thế đặc biệt đó của Nhà nước trong mối 

tương quan với luật pháp cắt nghĩa tại sao Nhà nước không bị chi phối bởi 

cùng những nguyên tắc như những cá nhân thông thường: Nhà nước được 

đặt dưới một luật pháp đặc biệt, luật hành chánh, bảo vệ Nhà nước hơn. 

Mặc dầu có châm chước như vậy, các lý thuyết gia của thuyết tự giới 

hạn vẫn xem luật pháp như thực sự ràng buộc Nhà nước: Nhà nước không 

những không thể tự mình hủy bỏ trật tự pháp lý mà không làm rạn nứt 

nền móng của chính mình, mà Nhà nước còn phải tôn trọng luật pháp 

một cách tự nhiên. Tại sao? Vì hai lẽ. Một, là vì Nhà nước có lợi để làm 

như thế: chính mình tôn trọng luật thì luật do mình làm ra càng tăng 

thêm giá trị, càng được mọi người tôn trọng. Hai, là vì áp lực của xã hội 

thúc đấy Nhà nước phải tôn trọng. Dù giải thích như vậy có vững hay 

không, trong lý thuyết tự hạn chế, ý chính là luật pháp không phải nằm ở 
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ngoài Nhà nước, không phải hạn chế từ bên ngoài, không phải ràng buộc 

từ bên ngoài, mà nằm ở bên trong Nhà nước, do chính ý muốn của Nhà 

nước. Quan niệm này phản ánh triết lý truyền thống của Đức về Nhà 

nước, đặc biệt là từ Kant, Fichte, Hegel, và phản ánh chế đô chính trị của 

Đức hồi đó, cần một Nhà nước để thống nhất. 

Do đó, học thuyết Rechtsstaat không được tiếp nhận trọng đãi ở Pháp. 

Một mặt, các tác giả Pháp xem đó như là cách biện minh cho chế độ 

chính trị của Đức; một mặt, lý thuyết tự hạn chế bị chê là lừng khừng, cố 

ý tránh né để khỏi hạn chế thực sự Nhà nước bằng luật pháp. Thêm nữa, 

lý thuyết của Đức cũng trái hẳn với quan niệm của Pháp về Nhà nước: 

một bên xem Nhà nước như một thực thể trừu tượng, độc lập; một bên 

xem Nhà nước như một phương tiên pháp lý để Dân Tộc tự tổ chức. Đây 

là quan niệm đặc thù của Pháp, thừa kế từ Cách Mạng 1789, xem Nhà 

nước là Nhà nước-Dân Tộc (Etat-Nation) hoặc Quốc Dân. Bởi vậy, tuy ra 

đời trước Pháp, học thuyết của Đức phải đợi đến khoảng 1920 mới thực 

sự được du nhập vào Pháp, rồi được nhào nặn, sửa đổi để trở thành học 

thuyết của Pháp, mang tên là Etat de droit, dịch sát nguyên văn 

Rechtsstaat.  

  

2. Etat de droit của Pháp 
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Miếng đất chính trị của Pháp đã được Cách Mạng 1789 cày bừa trước khi 

nhận hạt giống Rechtsstaat. Thay đổi toàn bộ hệ thống pháp lý có trước, 

Cách Mạng lập ra một thứ bậc pháp lý rất chặt chẽ, phân minh. Trên tột 

cao là "những quyền tự nhiên, không thể chuyển nhượng, và thiêng liêng 

của con người". Dưới đó là hiến pháp mà mục tiêu là bảo đảm những 

quyền vừa nói và thực hiện sự phân quyền giữa lập pháp, hành pháp, tư 

pháp. Dưới nữa là luật do Quốc hội biểu quyết. Dưới cùng là những văn 

kiện của chính phủ mà nhiệm vụ là ban hành và áp dụng luật. Bộ máy 

hành chánh, không có tư cách đại diện ai cả, không được xen lấn vào việc 

sử dụng quyền lập pháp và cũng không được ngưng hoãn việc áp dụng 

luật. 

Thứ bậc pháp lý đó, rõ ràng trên lý thuyết, lại sơ hở cả trên lý thuyết 

lẫn thực tế. Nguyên nhân là Rousseau.- là lý thuyết quá nặng ảnh hưởng 

của Rousseau về luật và về Quốc Dân. Quốc Dân, trong tư tưởng của 

Rousseau, là một thực thể trừu tượng, độc lập, không đồng hóa với từng 

cá nhân cụ thể. Vì trừu tượng, Quốc Dân không có miệng để nói lên trực 

tiếp ý muốn của mình, phải nói qua miệng của những người đại diện được 

bầu lên: tiếng nói của họ, ý muốn của họ phát biểu ý muốn của chính 

Quốc Dân. Ý muốn đó diễn dịch ra thành luật. Luật, "biểu hiện ý muốn 

của toàn thể", chói lọi hào quang. Hào quang đó làm mờ nhạt thứ bậc 
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pháp lý vừa sắp đặt, cụ thể là hiến pháp. Tình trạng chính trị thiếu ổn 

định sau 1789, chế độ này đổ, chế độ khác lên, Cộng hòa rồi lại quân chủ, 

quân chủ rồi lại Cộng hòa, rồi quân chủ, rồi Đế chế, hiến pháp thay đổi 

năm lần bảy lượt, mất uy thế trước luật. Là tối thượng trong thực tế, luật 

mang áo bào tối thượng khoác lên vai cơ quan làm ra luật, tức là Quốc 

hội. Khác hẳn Đức, Quốc hội làm mưa làm gió trong lịch sử chính trị 

Pháp, lật hết chính phủ này đến chính phủ khác trong suốt giai đoạn Đệ 

Tam, Đệ Tứ Cộng Hòa, từ 1875 đến tận 1958. Và cũng vì luật chói sáng 

hào quang như thế, cho đến 1958, Pháp không giải quyết nổi mâu thuẫn 

căn bản trong đẳng cấp pháp lý: không thành lập được một cơ quan nào 

để hủy bỏ luật trong trường hợp luật vi phạm hiến pháp. Ngược lại, Pháp 

rất tinh vi trong việc kiểm soát tính cách hợp luật của các quyết định 

hành chánh. Ngăn cấm không để cho các cơ quan hành chánh vi phạm 

luật là quan tâm chính của hệ thống pháp lý Pháp. 

Bởi vậy, trong suốt giai đoạn Đệ Tam Cộng Hòa (1875-1940), người 

dân không được bảo vệ nếu quyền của mình bị chính luật của Quốc hội 

làm ra vi phạm. Đâu có phải luật nào cũng tốt? Đâu có phải làm nhiều 

luật là tốt? Thiếu gì luật vi phạm quyền và tự do của dân chúng? Thiếu gì 

luật gây nhiễu cho dân? "Hợp pháp" với thứ luật đó lại hóa ra nối dáo cho 

giặc. Làm sao chống lại thứ luật như vậy? 
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Lý thuyết Nhà nước pháp luật (Etat de droit) được du nhập từ Đức và 

được triển khai chính là khí giới tư tưởng để chống lại Nhà nước hợp 

pháp (Etat légal). Vấn đề là phải quan niệm lại địa vị hào quang của luật và 

xác nhận lại vị thế cao nhất của hiến pháp so với luật của Quốc hội. Cụ 

thể, tranh luận diễn ra trên tính pháp lý của Tuyên Ngôn về quyền của 

con người và công dân 1789. Một số tác giả lớn xem Tuyên Ngôn đó như 

một văn kiện luật pháp thực sự, cao hơn luật và cao hơn cả hiến pháp. 

Một số khác chủ trương phải tu chính hiến pháp 1875, đưa những quyền 

mà Tuyên Ngôn công nhận vào trong hiến pháp, để cơ quan làm luật 

không được vi phạm. Dù khác nhau, cả hai ý kiến đều nhất trí trên cùng 

một nhận định: phải quy định bằng hiến pháp những bảo đảm cho quyền 

của người dân chống lại một cơ quan làm luật xét ra còn nguy hiểm cho 

tự do của người dân hơn cả quyền lực hành chánh. Có hai cách để thực 

hiện bảo đảm: hoặc trao cho các tòa án quyền kiểm soát hiến tính các đạo 

luật như ở Mỹ, hoặc thành lập một Tòa án đặc biệt như ở Pháp hiện nay. 

Du nhập Rechtsstaat, các lý thuyết gia của Pháp cũng phải giải quyết 

vấn đề lý thuyết hóc búa về tương quan giữa Nhà nước và luật pháp. Nhà 

nước ở trên hay luật pháp ở trên? Giải pháp hàng hai tự hạn chế của Đức 

là đề tài tranh luận sôi nổi. Hai phe chống đối nhau trên giá trị pháp lý 

của Tuyên Ngôn 1789. Khuynh hướng chủ trương địa vị tối ưu của Tuyên 
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Ngôn bênh vực ý kiến theo đó Nhà nước, cơ quan nói lên ý muốn của nhà 

cầm quyền, phải được đặt dưới một trật tự khách quan mà chính mình 

không lập ra. Khuynh hướng đối lập, chủ trương Tuyên Ngôn không có 

giá trị pháp lý, bênh vực quan điểm theo đó Nhà nước chủ tể chỉ có thể bị 

hạn chế bằng những nguyên tắc do chính mình tạo lập. 

Thủy thỗ của nước Pháp cách mạng rốt cục không hợp với khuynh 

hướng thứ hai, chịu ảnh hưởng của Đức: nhiều tác giả lớn chỉ trích kịch 

liệt thuyết tự hạn chế, xem như biện minh cho quyền lực toàn trị của Nhà 

nước, đặt Nhà nước trên luật pháp. Vậy, theo họ, nếu luật pháp không do 

Nhà nước mà ra thì do đâu? Trả lời: do một nguyên tắc có trước và trên 

Nhà nước. Nguyên tắc gì? Thuở trước là Thượng đế: luật pháp được xem 

như xây dựng trên trật tự do Thượng đế an bài. Bây giờ là Thiên Nhiên, là 

Người, là Xã Hội, là trật tự thiên nhiên, trật tự nhân bản, trật tự xã hội 

mà Nhà nước chỉ diễn dịch ra như một thông dịch viên. Khi Tuyên Ngôn 

Độc Lập 1776 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ tuyên bố: "Chúng tôi cho 

rằng những chân lý sau đây là hiển nhiên tự bản thân: tất cả mọi người 

đều sinh ra bình đẳng; được Tạo Hóa ban cho một số quyền không thể 

chuyển nhượng trong đó có quyền sống, tự do và mưu cấu hạnh phúc...", 

bản Tuyên Ngôn đã viện dẫn nguồn gốc thiêng liêng. Khi Tuyên Ngôn 

1789 của Pháp tuyên bố về những quyền thiên nhiên bất khả xâm phạm, 
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văn kiện đó tiếp thu máu mủ từ triết lý quyền thiên nhiên phổ biến từ thế 

kỷ 17. Đến đầu thế kỷ 20, triết lý quyền thiên nhiên bị lu mờ trước cao 

trào của xã hội học, nhường chỗ cho triết lý ý thức xã hội. Phân biệt cái 

"có sẵn" và cái "được xây dựng", các tác giả lớn không xem luật pháp như 

nằm trọn gói trong lĩnh vực thứ hai, nghĩa là do Nhà nước tạo dựng ra: 

đàng sau những quy tắc tạo dựng đó đã có sẵn một thực tại pháp lý sâu xa, 

hiện hữu dưới dạng chưa khai thác trong cộng đồng xã hội. Nhà nước, xét 

cho cùng, chỉ là một thực thể trừu tượng, nấp sau những người cai trị có 

xương có thịt, để tạo cơ sở chính đáng cho việc sử dụng quyền lực cưỡng 

bách. Hành động gọi là của Nhà nước thật ra chỉ do từ ý muốn cá nhân 

của nhà cầm quyền: sau lưng Nhà nước là những người có tên có tuổi 

muốn thế này, hành động thế kia, áp đặt thế nọ. Vấn đề là hạn chế việc sử 

dụng quyền uy đó bằng luật pháp. 

Tác giả Léon Duguit, một trong những ngôi sao bắc đẩu của luật học 

Pháp đầu thế kỷ 20, giải thích "ý thức xã hội" thế này: trong đám đông cá 

nhân tập hợp lại thành một nhóm xã hội nào đó, luật pháp hiện hữu khi 

đám đông đó "hiểu và công nhận rằng một phản ứng chống lại những 

người vi phạm nguyên tắc có thể được tổ chức từ xã hội": tình trạng ý 

thức đó là "nguồn gốc sáng tạo ra luật pháp". Chính từ cái lúc chính xác 

đó, một nguyên tắc xã hội, xây dựng trên tính liên đới và quan hệ hỗ 
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tương, biến thành nguyên tắc luật pháp. Do đó, luật pháp không phải từ 

Nhà nước mà ra, hiện thân của địa vị tối thượng của Nhà nước, mà là một 

"hiện tượng xã hội", được tạo thành "một cách tự nhiên trong đầu óc của 

con người" dưới ảnh hưởng của hai tình cảm: tính xã hội, thúc đẩy việc 

chế tài mọi hành vi xâm phạm đến liên đới xã hội, và tính công lý, buộc 

phải bảo vệ bình đẳng cho tất cả mọi người trong tương quan giữa họ với 

nhau và giữa họ với tập thể. 

Cùng đi đến một kết luận, một ngôi sao bắc đẩu khác, Maurice 

Hauriou, giải thích một cách khác. Nhà nước, theo ông, vẫn là cơ sở của 

quyền lực, nhưng người dân không tuân lệnh nhà cầm quyền như là 

những người có xương có thịt, mà là vì tư cách đại diện của Nhà nước. 

Quyền hành của họ chỉ chính đáng vì được hành xử nhân danh Nhà nước, 

hiện thân của ý muốn sống chung. Luật pháp, vì vậy, không phải nằm ở 

ngoài Nhà nước như Duguit chủ trương, mà đúng là do Nhà nước tạo ra 

nhân danh mình. Tuy vậy điều đó không có nghĩa là Nhà nước toàn trị, 

muốn làm gì thì làm. Giống như mọi định chế khác, Nhà nước được xây 

dựng trên sự thỏa thuận của tập tục: chính Dân Tộc thỏa thuận và thúc 

ép việc xây dựng một quyền hành có tính cưỡng bách, nhưng quyền hành 

đó không thể tồn tại nếu không thường xuyên dựa trên sự gắn bó của 

thành viên. Ý tưởng này chứa đựng sẵn mầm mống của nguyên tắc giới 
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hạn Nhà nước: người dân không từ bỏ toàn thể tự do của mình vào tay 

Nhà nước, và nếu sự thỏa thuận của người dân tiêu tan thì Nhà nước sẽ 

không còn chính đáng. Từ điểm đó, Nhà nước không thể được xem như 

là nguồn gốc duy nhất của luật pháp. 

Tranh luận trên đúng sai của những lý thuyết này thì vô cùng, chỉ cần 

ghi rằng ý chính của mọi lý thuyết về Nhà nước luật pháp là hạn chế 

quyền lực của Nhà nước để bảo vệ quyền của người dân. Nhà nước không 

phải muốn làm gì thì làm mà nhất nhất phải hành động đúng luật pháp, 

nghĩa là: tôn trọng những văn bản luật pháp quy định thẩm quyền của 

mình, tôn trọng những nguyên tắc luật pháp do cơ quan cấp trên của 

mình làm ra, và tôn trọng những nguyên tắc do chính mình làm ra. Đây là 

điều cực kỳ quan trọng, bởi vì chính sự tôn trọng luật pháp của chính 

quyền tạo ra một quyền thực sự của người dân: quyền buộc chính quyền, 

buộc cơ quan hành chánh phải tôn trọng luật. Nhiệm vụ của tư pháp là 

chế tài mọi vi phạm nguyên tắc đó, kể cả vi phạm của chính quyền. Trên 

điểm này, Rule of law của Anh tự hào giải quyết vấn đề gọn nhất, hữu 

hiệu nhất, ít lý thuyết nhất, cụ thể nhất.  

 

3. Rule of law của Anh 
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Trong quan niệm của Anh, Rule of law không phải chỉ có nghĩa luật là 

cao nhất và mọi công dân đều bình đẳng trước luật, mà còn có nghĩa luật 

pháp hàm chứa những tính chất căn bản trong nội dung: chỉ nhắm đến 

tương lai mà quy định, không trở lui quá khứ; phải được công bố; phải rõ 

ràng, phân minh, vững bền; phải có tính tiên liệu; phải tôn trọng quyền 

và tự do của công dân... Quan niệm luật tối thượng của Pháp chủ yếu 

nhắm tối thượng qua đẳng cấp, nghĩa là trọng hình thức; quan niệm luật 

tối thượng của Anh còn bao hàm một định nghĩa về luật xét trên nội 

dung. Cùng một quan niệm tương tự, due process of law của Mỹ, do tu 

chính Hiến pháp thứ 14 (1868) thiết lập, dần dần được hiểu theo nghĩa 

rộng, không phải chỉ buộc chính quyền tôn trọng đúng thể thức khi áp 

dụng luật (procedural due process), ví dụ phải bảo đảm tổ chức vụ kiện 

cho đúng đắn, mà còn buộc xét luật về mặt nội dung (substantive due 

process). Cả hai tính chất "nội dung" và "thể thức" đều không có mặt 

trong quan niệm của Pháp.  

Dicey, trong quyển sách "Introduction to the Study of the Law of the 

Constitution" (1885) cắt nghĩa rõ thế nào là Rule of Law. 

Thứ nhất, Rule of Law có nghĩa: luật là cao nhất, cao tuyệt đối, chống 

lại ảnh hưởng của quyền lực tùy tiện, của đặc quyền, của quyền uy phân 

biệt đối xử về phía chính quyền. "Người dân Anh được cai trị bởi luật, và 
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chỉ duy nhất bởi luật mà thôi; một người có thể bị trừng phạt vì vi phạm 

luật nhưng không thể bị trừng phạt vì bất cứ lý do gì khác". 

Thứ hai, Rule of Law có nghĩa là: mọi người dân đều bình đẳng trước 

luật pháp, trước luật thông thường được áp dụng trước các tòa án thông 

thường. Điều này loại trừ ý nghĩ các viên chức Nhà nước hay ai đó có thể 

thoát ra khỏi bổn phận tuân theo luật áp dụng cho các công dân khác 

trước các tòa án thông thường. Câu nói này vạch ra điểm khác biệt căn 

bản giữa hệ thống pháp lý Anh và Pháp: ở Pháp, người dân kiện chính 

quyền trước các tòa án hành chánh; ở Anh, trước các tòa án thường, 

không phân biệt. Nhà nước, trong chuyện đáo tụng đình, và người dân 

không ai hơn ai. 

Thứ ba, Rule of Law có nghĩa: luật của hiến pháp, những nguyên tắc 

mà các nước khác quy định trong hiến pháp, không phải là nguồn gốc mà 

là hậu quả của những quyền của cá nhân như các tòa án đã định nghĩa và 

đã thực hiện. Ai học luật đều biết: nước Anh không có hiến pháp thành 

văn; những nguyên tắc có tính hiến pháp ở Anh được tạo ra do tập tục và 

luật thông thường mà thành. Trước mắt Dicey, nghĩa là của người Anh, 

khi một nước Âu châu khác "bảo đảm quyền của người dân", quyền này 

được xem như một đặc ân, do một quyền lực trên cao bảo vệ. Ở Anh, việc 

bảo vệ quyền và tự do của người dân được thực hiện một cách bình 
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thường, do việc áp dụng luật lệ bình thường, trước các tòa án bình 

thường.  

 

Điểm qua ba học thuyết chính ở châu Âu về Nhà nước luật pháp, có 

thể tóm gọn thêm một lần nữa ý chính. Khái niệm Nhà nước luật pháp 

bao gồm ba chiều hướng, ba cấp bậc xen kẽ với nhau. 

* Cấp bậc thứ nhất, tối thiểu, Nhà nước luật pháp có nghĩa là nhà cầm 

quyền phải đặt mình dưới luật pháp. Cụ thể, trật tự pháp lý phải được tôn 

trọng, luật pháp phải được bảo đảm áp dụng cho tất cả mọi người, dân 

cũng như quan chức, do một cơ quan tư pháp đôc lập. Ở cấp bậc này, sự 

tôn trọng luật của chính quyền được xem như phát xuất từ ý muốn tự 

chế, tự tuân theo kỷ luật của chính quyền - một quá trình lý trí hóa trong 

tiến bộ của một xã hội về cách hành động của guồng máy Nhà nước nhắm 

loại trừ tùy tiện. 

* Cấp bậc "tối thiểu" này, một Nhà nước độc quyền, nếu hành động 

theo đúng luật, cũng có thể gọi là Nhà nước luật pháp. Tất nhiên, xét về 

mặt nội dung, luật có thể cho phép chính quyền làm bất cứ biện pháp gì, 

tốt cũng như xấu cho người dân, nhưng "Nhà nước luật pháp ở cấp tối 

thiểu" cũng đã khác với Nhà nước toàn trị rồi: Nhà nước toàn trị thì bất 

chấp luật pháp. 
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* Cấp bậc cao hơn, Nhà nước phải đặt mình dưới luật pháp và không 

được làm ra những luật, những nguyên tắc pháp lý trái với những nguyên 

tắc tổng quát cao hơn mà hiến pháp có thể công nhận tinh túy. Ở cấp bậc 

này, luật pháp được xem như có trước và cao hơn Nhà nước, tạo giới hạn 

cho hành động của chính Nhà nước. Tất cả vấn đề là tìm cách cắt nghĩa 

trên lý thuyết giới hạn đó. 

* Cấp bậc thứ ba, Nhà nước luật pháp là Nhà nước trong đó người dân 

được bảo đảm những quyền và tự do một cách hữu hiệu. Quyền của con 

người và dân chủ trong chính trị là hậu quả của bảo đảm này. Quyền của 

con người bảo đảm cho người dân không bị chính quyền vi phạm; dân 

chủ bảo đảm cho đa số được nắm quyền và cho thiểu số đủ mọi tự do để 

trở thành đa số trong lần bầu cử kế tiếp. Ở đây, Nhà nước cũng bị giới 

hạn: giới hạn bởi quyền của công dân, trong đó có quyền thay đổi ý kiến 

về việc lựa chọn người cầm quyền. Rộng hơn, Nhà nước bị giới hạn vì một 

nguyên tắc chung: những gì không liên quan đến lĩnh vực công thì thuộc 

lĩnh vực tư; những gì không cần Nhà nước phải nhất thiết nắm, hãy để 

cho xã hội tự quản. Phân biệt giữa công / tư và Nhà nước / xã hội dân sự 

là đặc điểm của một xã hội tiến bộ, văn minh.  

*** 
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Trong ngôn ngữ của thế giới, sau Rechtsstaat, Etat de droit, Rule of 

Law, Việt Nam có "Nhà nước pháp quyền". Tên gọi thật hay. Vừa "pháp", 

nghĩa là luật pháp; vừa "quyền", nghĩa là... quyền. Chưa biết quyền của ai, 

nhưng chắc chắn không phải là quyền của Nhà nước, vì Nhà nước cần gì 

phải đòi quyền - đòi một cái đã có. Thiện chí tôn trọng pháp luật của 

Chính phủ Việt Nam đã có từ 1991 và tiếp tục được phát huy cho đến 

nay, không ai chối cãi được. Nhà nước Việt Nam thừa biết: một nước đang 

phát triển mà luật pháp không được tôn trọng thực sự không thể nào 

tránh khỏi hỗn loạn, dẫn đến cái họa diệt vong. Trong lịch sử của bất cứ 

nước phát triển nào, dù ở phương Tây hay ở phương Nam, phát triển kinh 

tế, phát triển văn hóa, phát triển xã hội, phát triển chính trị, phát triển gì 

gì đi nữa, cũng phải dựa trên phát triển ý thức tôn trọng luật pháp, bắt 

đầu từ chính quyền để thấm vào người dân. Làm gì có ổn định xã hội nếu 

không có ổn định luật pháp? Làm gì có ổn định luật pháp nếu luật không 

được áp dụng nghiêm minh? Làm gì có áp dụng nghiêm minh luật nếu 

tòa án không độc lập? Nếu người xử án không có trình độ? Nếu người dân 

không tin tưởng ở công lý? Nếu chính quyền không tự mình nêu gương 

tôn trọng luật pháp trước tiên? 

Nhà nước pháp quyền thì có gì lạ đâu với chúng ta! Đầu thế kỷ 20, Tôn 

Dật Tiên đã giương cao tiêu chí "Dân Tộc - Dân Quyền - Dân Sinh". Dân 
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quyền là gì nếu không phải là hệ quả của tôn trọng luật pháp? Quyền của 

dân được xem như mục tiêu của Nhà nước từ 1911! Giữa thế kỷ 20, có 

một nước thuộc địa anh hùng vùng lên viết trên lịch sử dành độc lập của 

thế giới quật khởi ba chữ tiên phong: Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc. Tự 

do là gì nếu không phải là quyền của người dân buộc chính quyền phải 

tôn trọng luật pháp? Hạnh phúc là gì nếu trước hết không phải là quyền 

của người dân không bị nhũng nhiễu quấy rầy? Nhà nước pháp quyền có 

lạ lùng gì đâu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh- người khai sinh nước Việt 

Nam Dân Chủ Cộng Hòa? 

 

Nguồn: Cao Huy Thuần. Nhà nước pháp quyền. Truy cập ngày 01.08.2016. 

<http://vietsciences.free.fr/timhieu/xahoi-

luatphap/nhanuocphapquyen.htm> 
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BÀI SÁU 

 

CÁC HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC PHÁP TRỊ 

Tác giả: Trần Thanh Hiệp 

 

ài viết sau đây bàn về 3 kiểu Nhà nước pháp trị phương Tây: Rule of 

law (Anh), Due process of law (Mỹ), État de droit (Pháp) và 

Rechtsstaat (Đức) để bạn đọc tham khảo. 

Nhà nước pháp trị ở phương Tây là sản phẩm của một nền văn hóa, 

phải nói cổ truyền, về nhân bản, chính trị, tự do, pháp luật, có hàng ngàn 

năm tuổi thọ của văn hóa Hy Lạp La Mã. Nền văn hóa ấy, trải qua các 

thời đại, đã kết tinh thành một luồng tư tưởng pháp trị phương Tây rất 

phong phú, thể hiện qua nhiều kiểu Nhà nước pháp trị. Xin nói sơ qua, 

bằng tóm lược, về ba kiểu Nhà nước pháp trị phương Tây: Rule of law 

(Anh), Due process of law (Mỹ), État de droit (Pháp) và Rechtsstaat 

(Đức), theo thứ tự xuất hiện của chúng trong lịch sử. 

 

1. Nhà nước pháp trị kiểu Anh : Rule of law 

B 
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Tư tưởng pháp trị đã manh nha rất sớm tại nước Anh và có một quá trình 

phát triển rất dài qua các thời đại. Khởi đầu là nhu cầu chống những đặc 

quyền của nhà vua. Một số thời điểm ngày nay đã được ghi khắc như 

những dấu mốc lịch sử của quá trình phát triển ấy. Đó là năm 1215 với 

Đại Hiến chương Magna Carta 15 6 1215, (văn kiện được coi như đã mở 

đường cho các quyền tự do của con người ở Anh và ngày nay được cả thế 

giới lý tưởng hóa thành một biểu tượng lịch sử về tranh đấu nhân quyền. 

Đọc thêm Guy Lagelée và Gilles Manceron, La conquête mondiale des 

droits de l'homme, le cherche midi éditeur / Éditions UNESCO, Paris, 

1998), năm 1628 với Petition of Rights (Thỉnh nguyện thư quyền lợi), 

năm 1679 với Habeas Corpus Act (Luật Bảo thân), năm 1689 với Bill of 

Rights (Tuyên ngôn nhân quyền), năm 1832 với Reform Act (Luật về Cải 

cách), các năm 1911, 1949 với Parliament Act (Luật về Nghị Viện) 

v.v...Đặc tính chung của các bản văn kiện này là từng bước gíới hạn quyền 

của nhà vua để trao dần dần rồi gần như tất cả quyền cho Nghị viện. 

Ngoài ra còn nhiều tục lệ ngăn ngừa không để cho nhà vua can thiệp vào 

sinh hoạt chính trị chung. Theo nhận định của giới chuyên nghiên cứu về 

Anh quốc thì mặc dù cuộc chống đối đặc quyền của nhà vua kéo dài thế 

kỷ này qua thế kỷ khác nhưng đời sống chính trị tại nước Anh tương đối 

ổn định và trong khoảng từ thế kỷ 14 cho đến thế kỷ 17, chế độ pháp trị 

tại Anh Quốc có thể coi như đã định hình và cung cấp cho thế giới một 



112 | 615 

 

kiểu Nhà nước pháp trị ‘'Rule of law'' (thượng tôn pháp luật) trong đó 

vua, chính phủ cũng như dân đều phải tôn trọng pháp luật như một giá 

trị có hiệu lực cao nhất. Tinh thần trọng pháp này, thật ra, không phải chỉ 

ở nước Anh mới có. Nhưng nước Anh đã dành cho tinh thần ấy một địa 

vị đặc biệt khiến cho nền văn hóa chính trị ở nước Anh mang nét đặc thù 

có tính khuôn mẫu cho cả nhân loại. 

Có ba yếu tố cấu thành nét đặc thù ấy: 

Yếu tố thứ nhất là chủ thuyết ‘'Tự do dưới Pháp luật''. Người có 

nhiều ảnh hưởng trong chủ thuyết này là John Locke, sinh năm 1632, tác 

giả của một tác phẩm chính trị nổi tiếng, gồm hai thiên Khảo luận về 

Chính quyền (Two treatises of Government). Theo Locke, muốn hiểu rõ 

được thế nào là tự do, thế nào là pháp luật thì nên trở về nguồn gốc của 

chúng là giai đoạn loài người tuy đã sống thành xã hội, nhưng vẫn còn ở 

trong trạng thái tự nhiên. Mọi luật lệ đều xuất phát từ hoàn cảnh này, 

trong đó con người, nhờ lý trí, tự mình hiểu rõ không cần phải có ai ép 

buộc, những gì mình có quyền và những gì mình không có quyền làm. Từ 

cơ sở đó, Locke luận ra rằng tự do không phải là muốn làm gì cũng được 

mà là ở vào một tình thế không bị tha nhân áp bức. Tự do không phải là 

một ‘'quyền'' mà là một ‘'quan hệ xã hội''. Thứ tự do này là thứ tự do tự 

nhiên của con người. Còn về pháp luật, quan điểm của Locke khá độc 
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đáo. Theo Locke, pháp luật không phải là ‘'mệnh lệnh'' mà là ‘'kiến thức''. 

Pháp luật có khả năng nhận thức nên nó hướng dẫn con người biết sử sự 

ra sao đối với đồng loại. Quan niệm nhận thức của Locke về pháp luật trái 

ngược với xu hướng đương thời, coi pháp luật là sức mạnh có khả năng 

bắt con người vì sợ hãi phải tuân theo. Pháp luật, bởi là nhận thức, nên nó 

giúp cải thiện quan hệ giữa người với người, tránh cho những quan hệ này 

không hoàn toàn bị bạo lực chi phối nhờ có sự điều hợp của lý trí. Như 

vậy, từ nguồn gốc, tự do và pháp luật đã liên hệ qua lại mật thiết với nhau, 

dường như theo một quy luật tự nhiên ‘'Ở đâu có pháp luật, ở đó có tự 

do''. Nói cách khác, tự do cần có pháp luật để triển khai và pháp luật, tự 

bản chất của nó, không đàn áp, bóp nghẹt tự do. Sự tin tưởng vững chắc 

và lâu đời vào mối tương quan giữa pháp luật và tự do này đã đưa tới nền 

pháp trị ‘'Rule of law'' tự do dưới pháp luật mà chỉ ở nước Anh mới thấy 

có. Vì pháp luật ở nước Anh có phẩm chất cao, người Anh, kể cả nhà vua, 

biết thực sự tôn trọng tự do của con ngừời. 

Yếu tố thứ hai là những định chế mềm dẻo, kết hợp tục lệ với quy 

tắc thành văn, có nghị viện với quyền lực cao nhất nhưng cũng có vua chỉ 

trị vì mà không cầm quyền , không có tam quyền phân lập bằng một Hiến 

pháp cứng rắn nhưng cũng không vì vậy mà có tập quyền tập trung, đối 

lập được công nhận là hợp pháp và được hưởng những đặc quyền vì tư 
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cách đối lập một hình thức phân quyền thực tế giữa thiểu số với đa số 

trong nghị viện , sinh hoạt chính trị cả nước được điều lý bằng quy tắc 

thành văn cũng như quy ước hiến định bất thành văn, mà mọi bên hữu 

quan đều tôn trọng với tinh thần tự giác pháp luật là một nhận thức. 

Yếu tố thứ ba là một ngành tư pháp hoàn toàn độc lập, nhờ sự xét 

xử, cũng rất độc lập, của các thẩm phán không xử theo chỉ thị, chỉ theo 

pháp luật không bao giờ là công cụ trấn áp mà là những nhận thức của 

con người tự giác, tự ý thức được quyền hạn của mình để không tự đặt 

mình ra ngoài vòng pháp luật, xâm phạm vào quyền của người khác. Một 

đặc điểm khác nữa là trước pháp luật, nhà vua hay dân thường, kẻ thống 

trị cũng như người bị trị, đều ngang nhau. Tòa án không bao giờ vi phạm 

sự bình đẳng đó, bất kỳ dưới hình thức nào. Pháp luật cho phép tòa án 

‘'thường'', có thẩm quyền xử những vụ ‘'Tranh tụng với Triều đình'' 

(Crown proceedings). Từ giữa thế kỷ 19, những vụ kiện này diễn ra dưới 

những hình thức ‘'thỉnh nguyện'' để ‘'xin'' được công nhận quyền lợi. 

Nhưng từ năm 1974, nhờ có Crown proceedings Act (Luật về Tranh tụng 

với Triều Đình) được ban hành, hình thức thỉnh nguyện đã được thay thế 

bằng thủ tục tranh tụng thông thường. Thật ra quyền tranh tụng này là 

một hình thức đã được thuần thục hóa, rồi hợp lý hóa, của quyền nổi loạn 

là quyền của dân được chống lại, nếu cần, bằng vũ lực, những người cai trị 
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một khi họ áp bức dân. Tức là quyền trở lại trạng thái tự nhiên, để làm 

cách mạng mà tự vệ, thay đổi cuộc sống, như đã nỗ ra cuối thế kỷ 18, ở 

Mỹ và ở Pháp. Tuy nhiên, không muốn thay đổi như cảnh giết vua 

Charles I năm 1649, Locke đã cổ vũ chủ trương thuần thục hoá quyền nổi 

loạn, không để nó nhất thiết phải đi vào con đường đổ máu. Cái được gọi 

là Cuộc Cách mạng Vinh quang 1688 (Glorious revolution) [không đổ 

máu] ở Anh, với sự thoái vị tự ý của vua Jacques II để nhường ngôi cho 

con rể, Guillaume III, người đã chịu chấp nhận nền quân chủ lập hiến, là 

một tiền lệ về quyền nổi loạn thuần thục hóa. Cách nhìn vấn đề như thế 

đã thúc đẩy tư tưởng pháp trị Rule of law của Anh ngày thêm phong phú, 

vượt qua được các thách đố của lịch sử (23). Bài học đầy tính thời sự của 

tư tưởng này là chế độ chính trị nào cũng chấp nhận được, nếu nó thực 

hành Rule of law trên cơ sở ‘'Tự do dưới pháp luật''. Hai nguyên tắc đã 

biểu thị rõ thêm Tự do ấy là: ‘'Không có tội, không có hình phạt, nếu 

không có luật'' (Nullum crimen, nulla poena sine lege) và ‘'Ở đâu không 

có luật, ở đó không có sự phạm tội'' (Ubi non est lex ibi non est 

transgressio). 

 

2. Nhà nước pháp trị kiểu Mỹ: Due process of law 
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Due process of law là một cụm từ trích trong hai câu, một ở tu chính án 

thứ 5 và một, ở tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ để đặt ra một 

nguyên tắc xét xử cho các tòa án Mỹ. Hai câu đó đều nói rằng : ‘'Không ai 

có thể bị tước đoạt sự sống, tự do hay quyền sở hữu nếu thủ tục triển khai 

của pháp luật đã không được tôn trọng'' (24). Nguyên tắc dự liệu nơi tu 

chính án thứ 5 chỉ đối dụng với những hành vi của chính phủ liên bang, 

còn nguyên tắc ghi trong tu chính án thứ 14 thì nhắm đối tượng là những 

hành vi của các chính quyền tiểu bang. Due process of law là một nguyên 

tắc để dựa vào đó tòa án Mỹ kiểm sát xem trong việc chính quyền liên 

bang cũng như chính quyền tiểu bang áp dụng và làm luật, trên địa hạt 

quyền cơ bản của con người, có tôn trọng sự công bằng (fairness) hay 

không. Thật ra due process of law không phải là một nguyên tắc pháp lý 

chi phối toàn bộ sinh hoạt chính trị nước Mỹ. Nhưng vì nó có thể coi như 

một đặc trưng của tư tưởng pháp trị của Mỹ nên người ta mượn nó để gọi 

tên Nhà nước pháp trị ở Mỹ. Xét cho cùng, Due process of law của Mỹ 

cũng là Rule of law của Anh nhưng đã được bổ sung khi đưa vào áp dụng 

trong môi trường Mỹ. Due process of law dã đẩy xa thêm biên giới của 

Rule of law khi tòa án Mỹ đi vào nội dung của luật để kiểm sát hiến tính 

của nó, điều mà tòa án ở Anh không làm vì không muốn can thiệp vào 

quyền làm luật của nghị viện. Vì vậy mà Due process of law đã có hai thủ 
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tục để kiểm sát hiến tính về mặt hình thức (procedural due process of law) 

và về mặt nội dung (substantial process of law). 

Nhu cầu của người Mỹ bổ sung tư tưởng pháp trị của Anh không phải 

chỉ giới hạn trong phạm vi tòa án. Nó rất sâu và rộng, tới mức xây dựng 

được cho người Mỹ cả một nền văn hóa pháp lý có bản sắc đặc thù so với 

chính quốc. Dưới con mắt quan sát tinh tế của nhà ngoại giao pháp Alexis 

de Tocqueville, người đã viết ra tác phẩm nổi tiếng ‘'De la démocratie en 

Amérique'' (Về dân chủ ở nước Mỹ), thì những hạt giống dân chủ mọc 

cằn cỗi trên đất già nua châu Âu đã nẩy mầm tốt tươi trên đất mới đầy 

màu mỡ châu Mỹ. 

Làm cột trụ cho việc xây dựng và bồi đắp nền dân chủ mới này chính là 

chủ trương pháp trị Rule of law của nước Anh với ba bổ sung lớn, do 

đóng góp của những di dân kéo nhau sang lập nghiệp tại châu Mỹ. 

Trước hết là sáng kiến điều chỉnh lại ý niệm đại diện trong chính trị. 

Tình trạng những người ở các thuộc địa xa xôi ở châu Mỹ không có đại 

diện thật sự trong Nghị viện ở Luân Đôn mà vẫn được kể như có đại diện 

và phải đóng thuế đã đưa những di dân này tới chỗ bác bỏ lối ‘'đại diện 

ảo'',‘'người đại diện ảo'' và lên án tính cách độc đoán, chuyên chế của biện 

pháp chính trị không đếm xỉa gì tới người dân như vậy. Thực tế bất công 

này đã đẻ ra nhu cầu phải đặt lại vấn đề đại diện rồi từ đó yêu sách rằng 
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đại biểu ở quốc hội phải là người do dân ở các thuộc địa tuyển chọn và 

phải trực tiếp chịu trách nhiệm trước dân, nếu không, theo quan điểm của 

Locke, những người dân này không bị ràng buộc bởi những quyết định 

của những đại diện ‘'ảo''. Và vì vậy nguyên tắc đại diện ‘'thật'' này đã được 

ghi vào những văn bản pháp lý của các tiểu bang như những quy tắc thành 

văn. 

Mặt khác, trong cuộc tranh chấp với chính quốc, những dân ở thuộc 

địa bỗng khám phá ra rằng họ không có những văn bản trên đó đã được 

ghi chép minh bạch những nguyên tắc khả dĩ có thể dùng làm cơ sở cho 

các yêu sách họ đưa ra cho chính quốc. Vì thế, họ có nhu cầu bức thiết 

cần phải có một bản Hiến pháp thành văn, trong đó đã được minh định 

những nguyên tắc lập quốc và trị quốc. Hiến pháp này không thể do nghị 

viện thảo ra vì nghị viện chỉ là cơ quan để làm các luật thường, những luật 

phải chịu sự chi phối của Hiến pháp. Nếu cứ để cho nghị viện muốn làm 

luật ra sao cũng được thì sẽ có thể xảy ra tệ nạn nghị viện tự quyền để lạm 

quyền. Cho nên phải đặt ra một số nguyên tắc cao hơn luật thường, và bất 

khả xâm phạm để có tiêu chuẩn phán đoán mỗi khi tranh chấp xẩy ra. 

Những nguyên tắc này sẽ dược đăng ký ở hai nơi. Một nơi là loại tuyên 

ngôn long trọng, có mục đích xác định rằng những điều ghi trong đó 

không do nhà vua hay nghị viên lập ra và ban bố. Nó phải được coi như 
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một thứ luật tự nhiên, và nó sẽ có giá trị của một quy phạm lý tưởng 

thường trực, ở trên các luật thường. Một nơi khác nữa là một bản Hiến 

pháp thành văn, được soạn thảo theo một thủ tục đặc biệt và được thông 

qua cũng bằng một hội nghị đặc biệt. Một bản Hiến pháp cứng rắn với 

tam quyền phân lập rõ rệt về mặt nguyên tắc nhưng trong thực tế kìm giữ 

lẫn nhau, làm đối trọng cho nhau. Người ta hiểu vì sao khi lập quốc, nước 

Mỹ đã có sẵn những Tuyên ngôn về nhân quyền, về độc lập v.v...để làm cơ 

sở cho một bản Hiến pháp ngày nay đã trên hai trăm tuổi đời. 

Sau hết là khái niệm kiểm sát hiến tính bằng đường lối tài phán. Chẳng 

mấy chốc sau thời kỳ lập quốc này, người ta bỗng nhận thấy rằng chỉ ra 

Tuyên ngôn nhân quyền, ban hành Hiến pháp thành văn không thôi vẫn 

chưa đủ. Quốc hội của các tiểu bang thường hay có xu hướng lạm dụng 

trong việc hành sử những quyền hiến định. Có tới hơn nữa tổng số các 

tiểu bang đã dùng thủ tục làm luật thường để thay đổi bản chất của hiến 

pháp và không có một cơ chế hiến định nào có khả năng ngăn ngừa hiện 

tượng này. Vậy phải trù liệu cơ chế đó để bảo vệ cho rộng khắp các nhân 

quyền. Và do đó khái niệm kiểm sát hiến tính bằng đường lối tài phán 

được đưa ra thực hành. Alexander Hamilton, một trong những bậc ‘'quốc 

phụ'' (founding fathers) của Mỹ đã đề ra nguyên tắc: ‘'Mỗi khi có tranh 

chấp giữa hiến pháp và luật thì bổn phận của tòa án là phải theo hiến 
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pháp chứ không theo luật''. Một vị quốc phụ khác, James Madison, còn đi 

xa hơn nữa: ‘'Các tòa án phải tự coi như mình có thiên hướng bảo vệ nhân 

quyền; tòa án là thành lũy kiên cố để ngăn chặn không cho lập pháp hay 

hành pháp lấn quyền''. 

Cần nhấn mạnh rằng khi nói có một kiểu Nhà nước pháp trị Mỹ là ngụ 

ý nói sinh hoạt chính trị của nước này dựa trên nền tảng tinh thần pháp 

trị ‘'thượng tôn pháp luật, Due process of law'' (tức là Rule of law bổ 

sung). Ở Mỹ, Nhà nước chỉ giữ một vai trò thứ yếu, sinh hoạt chính trị 

của người dân Mỹ, nói chung, không mang tính chất vĩ mô Nhà nước mà 

mang tính chất vi mô (micro politique) của cá nhân hay cơ cấu trong xã 

hội dân sự (25). Vậy ta nên hiểu cụm từ Nhà nước pháp trị kiểu Mỹ theo 

nghĩa một sự biểu hiện nhiều mặt, sống động, liên tục, của tư tưởng pháp 

trị chứ không phải của Nhà nước pháp trị, Due process of law. 

 

3. Nhà nước pháp trị kiểu Pháp và Đức : État de droit, 

Rechtsstaat. 
Bàn về Nhà nước pháp trị ở Pháp (État de droit) hay ở Đức (Rechtsstraat) 

là tiếp xúc với một mạch tư tưởng pháp trị ở châu Âu có nhiều khác biệt 

với chủ trương Rule of law ở Anh. Châu Âu vốn có tiếng là cái nôi của 

nền văn hóa pháp trị lục địa mà Pháp và Đức là hai vùng cùng chung một 
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mức độ phát triển. Từ thế kỷ 19, cả hai nước Pháp và Đức đều đã là 

những Nhà nước pháp định (État légal) cai trị với tinh thần trọng pháp, 

tuy chưa hẳn là một Nhà nước pháp trị. Năm 1920, giáo sư luật học người 

Pháp, Carré de Malberg, lần đầu tiên du nhập vào trường đại học Pháp 

khái niệm Rechsstaat của Đức đã được đề xuất tại nước này từ cuối thế kỷ 

19. Nhưng sáng kiến của Carré de Malberg không được giới luật học ở 

Pháp hưởng ứng. Nhà nước ở Pháp vẫn không chịu vượt qua lằn ranh 

pháp định vì xu hướng pháp luật tập trung (légicentrisme) vẫn chiếm ưu 

thế trong xã hội Pháp. Phải đợi tới năm 1971, với sự đột xuất của Hội 

đồng Bảo hiến (Conseil Constitutionnel) trong vai trò kiểm sát tích cực 

hiến tính, thì mới có thể nói rằng Nhà nước Pháp trị chính danh đã thực 

tế hiện hữu ở Pháp. Tại Đức, sự chào đời của Nhà nước pháp trị xảy ra 

sớm hơn, 4 năm sau khi cuộc thế chiến lần thứ hai chấm dứt. Hiến pháp 

Cộng Hòa Liên Bang Đức 1949, ở điều 28 có nói rằng nước Đức là một 

Nhà nước pháp trị, theo như được định nghĩa trong Hiến pháp này mà 

Nhà nước, hơn ai hết, phải tuân phục hiệu lực. Như vậy là Nhà nước pháp 

định, ở Pháp cũng như ở Đức, đã được nâng cấp lên thành Nhà nước pháp 

trị nhờ có hai thay đổi cơ bản, đó là Hiến pháp được đưa lên hàng đầu của 

thứ bậc quy phạm và việc kiểm sát hiến tính của luật đã theo đường lối tài 

phán ở Đức và bán tài phán ở Pháp (nhưng về mặt thực hiệu [effectivité] 

thì cùng không còn tình trạng pháp luật tập trung như trước nữa). Dĩ 
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nhiên, hai Nhà nước pháp trị ở Đức và ở Pháp không hoàn toàn giống 

nhau về mọi mặt, nhưng trên đại thể, thì Nhà nước hiện nay ở đó là một 

Nhà nước hạn chế về quyền lực, và công cụ để hạn chế là Hiến pháp; cứu 

cánh của việc hạn chế là sự tôn trọng có bảo đảm, một cách thực hiệu, 

nhân quyền và công dân quyền. Nói tóm lại, con người dưới hai chế độ 

dân chủ ở Pháp và ở Đức được sống trong tình trạng an toàn pháp lý. Chế 

độ chính trị ở hai nước này, tới giai đoạn Nhà nước pháp trị 1949 và 1971, 

có thể coi như đã được hợp lý hóa (rationalisé) tới cao độ, nhờ một cơ chế 

chính trị pháp luật không do tự nhiên hoặc do quan hệ sản xuất kinh tế 

mà có, mà là một hành vi ý chí (volonté) kết hợp với lý trí (raison) của hai 

xã hội có văn hóa, văn minh. Tất cả những cố gắng về mặt pháp luật để đi 

tới tiến bộ Nhà nước pháp trị ở Đức, ở Pháp điều có nơi gọi là tăng cường 

pháp chế không phải chỉ là những lao động chuyên môn pháp điển hóa 

các quy phạm pháp lý, mà là hành vi hợp lý hóa bộ máy Nhà nước để cơ 

chế của nó vận hành theo chiều hướng của hiến trị (constitutionnalisme), 

phòng chống không để cho Nhà nước sang đoạt dân chủ biến nó thành 

chuyên chế. 

 

Nguồn: Trần Thanh Hiệp. Các hình thức nhà nước pháp trị. Truy cập ngày 

01.08.2016. 
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<http://www.doimoi.org/detailsnews/1791/343/cac-hinh-thuc-nha-nuoc-

phap-tri.html> 
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BÀI BẢY 

 

CHỦ NGHĨA HỢP HIẾN 

Tác giả: Greg Russell* 

Biên dịch: Đỗ Kim Thư, Trần Lương Ngọc, 

Nguyễn Hồng Liên, Nông Duy Trường 

Hiệu đính: Nguyễn Trang Nhung, Vũ Công Giao 

 

“Tự do của con người trong một chế độ cai trị có nghĩa là sống theo một luật lệ 

bền vững, chung cho cả mọi người trong xã hội; luật lệ này phải được quy định 

bởi quyền lập pháp đã được thiết lập trong chế độ đó.” 

 John Locke* 

 

hủ nghĩa hợp hiến[1] hay pháp trị có nghĩa là quyền lực của những 

người lãnh đạo và của các cơ quan chính quyền phải được hạn chế. 

Chủ nghĩa hợp hiến, như một chủ thuyết về chính trị hay về luật pháp, 

nói về một chính quyền mà nhiệm vụ trước hết là nhằm phục vụ cho toàn 

thể mọi người và bảo vệ quyền cá nhân. Chế độ quản lý nhà nước theo 

C 
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hiến pháp dựa theo các tư tưởng chính trị tiến bộ, xuất phát từ Tây Âu và 

Mỹ nhằm bảo vệ quyền sống và quyền tư hữu của cá nhân cũng như là 

quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận. Để bảo đảm các quyền đó các 

nhà soạn thảo hiến pháp đã nhấn mạnh những yếu tố như kiểm soát 

quyền lực của các ngành trong chính quyền, bình đẳng trước pháp luật, 

tòa án không thiên vị và tách rời quyền lực tôn giáo với quyền lực nhà 

nước. Những người tiêu biểu cho chủ thuyết này gồm thi sĩ John Milton 

[1], các nhà luật học Edward Coke [2] và William Blackstone [3], các 

chính khách như Thomas Jefferson [4] và James Madison [5], và các triết 

gia như Thomas Hobbes [6], John Locke [7], Adam Smith [8], Baron de 

Montesquieu [9], John Stuart Mill [10], và Isaiah Berlin [11]. 

Những vấn đề trong việc cai trị theo hiến pháp của thế kỷ XXI có lẽ sẽ 

là các vấn đề hiện hữu ngay trong các chính quyền được coi là dân chủ. 

Hiện nay có hiện tượng là các “chế độ dân chủ phi tự do”[12] càng ngày 

càng được coi là hợp pháp và do đó càng ngày càng mạnh hơn. Lý do là vì 

các chế độ đó có vẻ như khá dân chủ. Chế độ dân chủ phi tự do – nghĩa là 

chế độ dân chủ trên danh nghĩa nhưng lại thiếu phần chủ nghĩa tự do 

theo hiến pháp – là một chế độ không những thiếu sót mà lại còn nguy 

hiểm bởi vì nó sẽ dẫn tới sự băng hoại quyền tự do, lạm dụng quyền lực, 

chia rẽ chủng tộc, thậm chí có thể gây ra chiến tranh. Sự quảng bá dân 
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chủ trên thế giới thường không đi đôi với sự quảng bá của chế độ tự do 

theo hiến pháp. Một số nhà lãnh đạo được bầu lên theo thể thức dân chủ 

đã dùng quyền lực của mình để giới hạn các quyền tự do. 

Ngoài việc có bầu cử công bằng và tự do hay gia tăng cơ hội phát biểu 

về chính trị, một truyền thống sinh hoạt tự do chính trị thực sự còn phải 

cống hiến những yếu tố khác nữa. Chế độ dân chủ tự do còn phải đặt nền 

tảng pháp lý cho việc phân chia quyền lực để gìn giữ quyền tự do ngôn 

luận, tự do hội họp, tự do tín ngưỡng và quyền tự do sở hữu tài sản. 

 

Chủ nghĩa hợp hiến: nền tảng lịch sử 

Các lý thuyết chính trị tiến bộ hiện đại đã thể hiện trên thực tế qua quá 

trình đấu tranh chochủ nghĩa hợp hiến. Thắng lợi sớm nhất, và có lẽ cũng 

là lớn nhất, là thắng lợi đạt được tại Anh. Giai cấp thương nhân ngày càng 

lớn mạnh, trước kia ủng hộ chế độ quân chủ Tudor 13 trong thế kỷ XVI, 

đã lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng trong thế kỷ XVII và thiết lập được 

quyền tối cao của Quốc hội và sau đó là quyền tối cao của Hạ nghị viện. 

Đặc điểm của chủ nghĩa hợp hiến hiện đại xuất phát từ cuộc đấu tranh đó, 

không phải là việc đòi hỏi nhà vua cũng phải tuân theo luật pháp. Tuy 

quan niệm này là một đặc tính cốt yếu của chủ nghĩa hợp hiến nhưng 

thực ra nó đã được hình thành rõ rệt từ thời Trung cổ. Điểm độc đáo (của 
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chế độ này) là việc thiết lập các phương tiện kiểm soát chính trị hữu hiệu 

để thi hành chế độ pháp trị. Chủ nghĩa hợp hiến hiện đại được khai sinh 

với đòi hỏi là đại diện chính quyền phải lệ thuộc vào sự ủng hộ của nhân 

dân. 

Hơn thế nữa, chủ nghĩa hợp hiến hiện đại liên quan mật thiết với kinh 

tế và chủ thể của nguồn tài chính, tức là những người đóng thuế để nuôi 

chính quyền phải được đại diện trong chính quyền đó. Nguyên tắc nguồn 

cung cấp kinh tế phải gắn liền với việc sửa sai các điều khiếu nại là điều 

cốt yếu trong chủ nghĩa hợp hiến hiện đại. Sự suy giảm nguồn thu của 

nhà vua trong chế độ phong kiến, sự lớn mạnh của các định chế đại diện 

cho dân và sự gia tăng tinh thần đoàn kết dân tộc – thay vì là sự thần 

phục có tính chất tượng trưng đối với nhà vua và triều đình – đã khiến 

cho việc giới hạn quyền lực của vua trở thành hiện thực và hữu hiệu. 

Tuy nhiên, như ta có thể thấy qua các điều khoản của Đạo luật về 

quyền năm 1689 (Bill of Rights, 1689), cuộc cách mạng ở Anh đã được 

diễn ra không phải chỉ để bảo vệ quyền sở hữu tài sản (theo nghĩa hẹp) 

mà còn thiết lập các quyền tự do mà những người tiến bộ cho là có giá trị 

tinh thần thiết yếu cho phẩm cách của con người. “Các quyền con người” 

được nêu trong Đạo luật về quyền của nước Anh dần dần được phổ biến ra 

ngoài biên giới của nước Anh, nhất là trong Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ 
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năm 1776 (American Declaration of Independence, 1776) và trong Tuyên 

ngôn Nhân quyền của Pháp năm 1789 (Declaration of the Rights of Man, 

1789). Thế kỷ XVIII chứng kiến sự xuất hiện của chế độ chủ nghĩa hợp 

hiến tại Mỹ và Pháp; và tới thế kỷ XIX thì chế độ này lan ra tới các nước 

Đức, Ý và các nước phương Tây khác với những mức độ thành công khác 

nhau. 

 

Chủ nghĩa hợp hiến và di sản của các bậc khai quốc Hoa Kỳ 

Trật tự theo hiến pháp của xã hội Mỹ đặt cơ sở trên sự ưng thuận của mọi 

người có lương tri, nam cũng như nữ. Sự ưng thuận này được biểu hiệu 

bằng một “khế ước xã hội” ấn định việc ủy thác để thực hiện một số mục 

đích giới hạn. Các lý thuyết về “khế ước xã hội” được thịnh hành nhiều 

nhất vào thế kỷ XVII và XVIII tại châu Âu, và thường được gắn liền với 

các triết gia người Anh như Thomas Hobbes và John Locke, và triết gia 

Pháp Jean Jacques Rousseau [14]. Các nhà tư tưởng này cho rằng, vì lợi 

ích riêng cho mình và vì lẽ phải, cá nhân phải có nghĩa vụ chính trị đối 

với tập thể. Các nhà tư tưởng đó nhận thức được các ưu điểm của một xã 

hội dân sự trong đó các cá nhân vừa có quyền và vừa có nghĩa vụ, so với 

các khuyết điểm của một “nhà nước tự nhiên” là tình trạng giả định trong 

đó hoàn toàn không có một thẩm quyền cai trị nào cả. Ý tưởng “khế ước 
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xã hội” phản ánh nhận thức cơ bản là một tập thể sinh động – chứ không 

phải chỉ là một chính quyền – phải được thành lập thì mới có được một 

chính thể tự do trong đó con người được bảo vệ để chống lại sự tấn công 

của các ý tưởng mê muội gây ra sự hỗn loạn, nạn chuyên chế và tình trạng 

nổi loạn chống lại trật tự hợp lý của con người. Trong Luận cương Liên 

bang số 2 (Federalist Paper No. 2), John Jay [15] nhận xét rằng cá nhân 

phải nhường một số quyền tự nhiên của họ cho xã hội thì chính quyền 

mới có quyền lực cần thiết để hành động nhằm bảo đảm lợi ích chung. 

Do đó, sự tham gia của công dân vào một nền dân chủ theo hiến pháp 

cũng đòi hỏi người công dân phải có trách nhiệm tôn trọng các luật và các 

quyết định của tập thể trong các hoạt động công cộng, ngay cả khi cá 

nhân hoàn toàn không đồng ý với các luật và quyết định đó. Cả “người-

vật” – như các kẻ tin vào thuyết hư vô và bọn vô chính phủ – lẫn những 

“người tự coi mình là thần thánh” – như những kẻ có khuynh hướng độc 

tài, toàn quyền thao túng pháp luật – cả hai loại người này đều bị Aristotle 

[16], Spinoza [17] cho là phải được trấn áp và xua đuổi ra khỏi xã hội. 

Hobbes, Locke và các bậc Khai sáng ra nước Mỹ cũng hưởng ứng quan 

điểm đó. Đó là điều kiện cốt yếu của một xã hội dân sự, không có nó thì 

xã hội dân sự không thể tồn tại. Các luật lệ và chính sách của một chính 

quyền theo hiến pháp không những chỉ có tầm mức giới hạn và căn cứ vào 

sự thỏa thuận mà còn phải có nhiệm vụ phải phục vụ cho sự an sinh của 
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mọi người trong xã hội nói chung và còn cho cả từng cá nhân trong xã hội 

đó. Các chính khách Mỹ – từ những nhà cách mạng đến những người 

soạn thảo Hiến pháp – đều coi đó là di sản của lịch sử Hoa Kỳ. Di sản đó 

đã bắt đầu xuất hiện từ Tuyên ngôn Độc lập (1776), qua các Điều khoản 

của Liên bang (1781) (Articles of Confederation,1781), tới khi kết thúc cuộc 

chiến tranh cách mạng (1787) (Revolutionary War, 1783), lúc hình thành 

Hiến pháp (1787) và việc phê chuẩn Bộ luật về quyền (1791) (Bill of 

Rights, 1791). Sau đây là một số các chủ đề chung tiêu biểu cho công cuộc 

tranh đấu cho tự do và chế độ hiến pháp tại Mỹ. 

 

Chủ quyền về nhân dân 

“Chúng tôi Nhân dân… quy định và lập ra Hiến pháp này.” Những từ đó 

trong phần Dẫn nhập của Hiến pháp diễn tả chủ thuyết chủ quyền về 

nhân dân, hay là nhân dân cai trị. Các nhà lập hiến đã soạn thảo và đệ 

trình nhân dân phê chuẩn một văn kiện dùng để cai trị, dựa trên quan 

niệm là quyền chính trị tối hậu không phải thuộc về chính quyền hay bất 

cứ một viên chức nào trong chính quyền, mà là thuộc về nhân dân. “Nhân 

dân chúng tôi” là người sở hữu chính quyền, nhưng dưới chế độ đại diện 

dân chủ, chúng ta giao quyền cai quản công việc hàng ngày cho một tập 

thể các đại diện dân cử. Tuy nhiên, sự ủy quyền này không hề cản trở hay 
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giảm bớt quyền và trách nhiệm của nhân dân với tư cách là người có thẩm 

quyền tối cao. Tính chất chính danh của chính quyền vẫn còn thuộc về 

người dân được cai trị, và người dân vẫn giữ quyền bất khả xâm phạm là 

họ có thể thay đổi chính quyền một cách hoà bình hay thay đổi Hiến 

pháp của họ. 

 

Chế độ pháp trị 

Tuy nhiên, theo chủ nghĩa hợp hiến, chính quyền phải ngay thẳng và theo 

lẽ phải, không những theo quan điểm của đa số quần chúng mà còn theo 

với một luật cao hơn mà bản Tuyên ngôn Độc lập gọi là “Luật Tự nhiên 

hay Luật Thượng đế của Tự nhiên”. Bộ Luật Tuyên cáo năm 1766, theo 

đó Quốc hội Anh tuyên bố quyền chiếm hữu thuộc địa Mỹ “…để ràng 

buộc (họ) trong bất cứ mọi vấn đề gì”, đã làm nổi bật sự tương phản giữa 

cai trị theo luật pháp và cai trị bằng luật pháp. Cai trị theo luật pháp hàm 

ý là phải hướng lên một nền công lý và luật pháp ở mức cao hơn (có tính 

chất siêu việt mà ai cũng hiểu) là mức bình thường của con người hay của 

luật mà các chính trị gia nhất thời ban hành. Các nhà lập quốc (Mỹ) tin 

rằng chế độ pháp trị là dòng máu nuôi sống trật tự xã hội Mỹ và các 

quyền tự do cơ bản của con người. Chế độ pháp trị cho rằng nếu quan hệ 

giữa chúng ta (và với nhà nước) được chi phối bởi một số luật lệ tương đối 



132 | 615 

 

không thiên vị – thay vì bởi một nhóm người – thì sẽ bớt khả năng là 

chúng ta trở thành nạn nhân của một chế độ cai trị độc đoán hay chuyên 

quyền. Ở điểm này, cần ghi nhận là nghĩa vụ chính trị bao hàm trong 

pháp trị áp dụng không những cho các quyền và tự do của những người 

chịu quyền cai trị và công dân mà còn áp dụng cho cả những người có 

quyền cai trị và người lãnh đạo. Khi không cho cả cá nhân lẫn nhà nước 

vượt qua luật tối cao của đất nước các nhà soạn thảo hiến pháp lập ra một 

lớp chắn bảo vệ cho quyền và tự do cá nhân. 

 

Phân chia quyền lực và hệ thống kiểm soát và cân bằng 

Các nhà lập quốc (Mỹ) đã phải trả lời câu hỏi: vì cần có con người mới 

làm được công việc cai trị, thì làm sao thiết lập được một chế độ cai trị 

theo luật chứ không phải cai trị theo người? Tựu chung là vì các vị đó 

cũng là những nhà chính trị thực tế nên muốn gắn liền tinh thần của chủ 

nghĩa hợp hiến vào những đặc điểm độc đáo đương thời của mình. Vấn đề 

nan giải vừa có tính chất triết lý vừa có tính chất thực tiễn này có lẽ được 

diễn tả rõ nhất bởi James Madison trong Luận cương Liên bang số 51. 

Madison nói rằng phải dùng tham vọng để trị tham vọng. Tư lợi của con 

người cần phải được gắn liền vào quyền do hiến pháp quy định. Chỉ cần 

hiểu biết một chút ít về bản chất của con người cũng cho ta thấy rằng 
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“cần phải có những cơ chế như vậy mới ngăn chặn được sự lạm dụng 

quyền lực của chính quyền”. Nếu con người đều là thần thánh cả thì sẽ 

không cần có các cơ chế bên trong và bên ngoài để kiểm soát chính 

quyền. Nhưng Madison là con người thực tế. Cũng theo lời của Madison, 

chủ nghĩa hợp hiến đòi hỏi phải có một chính sách “dùng các sự mâu 

thuẫn và đối nghịch trong tư lợi để khai thác những điểm yếu của (luôn 

luôn có ngay cả trong) các động cơ cao thượng”. Một thể chế hợp hiến, 

xây dựng trong tinh thần khôn ngoan tôn trọng con người, cần phải cho 

chính quyền có thể kiểm soát được những người dưới quyền cai trị của 

chế độ. Tuy nhiên, đi đôi với điều đó, nhưng không kém phần quan 

trọng, là phải có một cơ cấu đề phòng để kiểm soát và giữ quân bằng ngay 

trong chính quyền (chính quyền tự kiểm soát lấy mình). 

Bằng cách chia công việc cai trị ra cho ba ngành độc lập, các nhà soạn 

thảo Hiến pháp Mỹ muốn giữ cho các quyền lực chính – lập pháp, hành 

pháp và tư pháp – không bị độc quyền nắm giữ bởi bất cứ một ngành nào. 

Phân bổ quyền cai trị cho ba ngành khác nhau cũng ngăn chặn việc chính 

quyền quốc gia lấn át quyền của các tiểu bang. Quyền lực và trách nhiệm 

của chính quyền đều được cố ý để cho chồng chéo lên nhau. Một thí dụ là 

quyền hạn làm luật của Quốc hội có thể bị chặn lại bởi quyền phủ quyết 

của tổng thống. Nhưng quyền phủ quyết này lại có thể bị bác bỏ bởi 2/3 
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số phiếu của cả hai viện. Tổng thống nắm quyền tổng tư lệnh quân đội 

nhưng chỉ có Quốc hội mới có quyền lập ra và hỗ trợ quân đội và có 

quyền chính thức tuyên chiến. Tổng thống có quyền bổ nhiệm thẩm phán 

liên bang, đại sứ và các viên chức cao cấp trong chính quyền, nhưng mọi 

sự bổ nhiệm phải có sự tham vấn và chấp thuận của Thượng viện. Không 

một luật nào có hiệu lực nếu không được cả hai viện thông qua. 

Tòa án tối cao có quyền tối hậu hủy bỏ các hành động trái với hiến 

pháp của cả lập pháp lẫn hành pháp. Đây là nguồn gốc của vai trò duyệt 

xét luật pháp và trao quyền cho giới thẩm phán liên bang tại Hoa Kỳ sau 

vụ Marbury kiện Madison (1803). Quyền duyệt xét lại luật pháp không 

phát xuất từ văn bản của Hiến pháp Mỹ (trong Hiến pháp không có minh 

thị đề cập tới thẩm quyền này) nhưng là từ một số phán xét của tòa vào 

những năm cuối của thế kỷ XVIII. Đặc điểm chung của tất cả các vụ phán 

xét đó là mối liên hệ giữa việc duyệt xét luật pháp và luật tối cao, ít ra là 

làm cơ sở có tính chất triết lý hay đạo đức để biện minh cho thẩm quyền 

của tòa án. Người Mỹ thời bấy giờ chắc đã tin theo một lời dạy của người 

xưa cho rằng nếu luật của con người đưa ra không thuận với luật tự nhiên 

thì không còn được coi là luật nữa mà đã trở thành một luật đã bị hủ hoá. 

Ý tưởng này đã được James Otis (18) diễn đạt một cách ngắn gọn trong 
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bài “Quyền của các thuộc địa Anh quốc đã được khẳng định và chứng 

minh” (Rights of British Colonies Asserted and Proved (1764)) như sau: 

“Luật tự nhiên không phải do con người tạo ra, mà con người cũng không có 

quyền sửa đổi luật đó. Con người chỉ có thể hoặc tuân theo và thi hành luật đó 

hoặc chống lại và vi phạm luật. Nhưng không bao giờ hành động chống lại hoặc 

vi phạm như vậy lại không bị trừng phạt; ngay cả trong cuộc đời này, sự trừng 

phạt đó có thể dưới hình thức khiến cho con người cảm thấy mình trở thành sa 

đọa, hay cảm thấy mình, vì sự điên rồ và ác độc của mình, đã bị đào thải ra 

khỏi tập thể của những người tốt và đạo đức (và bị đẩy) xuống hàng thú vật, 

hay là từ cương vị là người bạn, và có lẽ là người cha, của đất nước đã biến 

thành loài hung bạo như sư tử, hùm beo”[19]. 

 

Thể chế liên bang 

Các nhà lập quốc (Mỹ) cũng quyết định là quyền lực phải được phân chia 

giữa các cấp chính quyền toàn quốc và tiểu bang. Sự thất bại của Các Điều 

khoản của Liên minh (1781-1787) để lập ra một chính phủ có thể hoạt 

động được tại thuộc địa Mỹ đã khiến cho các đại biểu trong cuộc Đại hội 

về Hiến pháp tại Philadelphia năm 1787 đặt thêm quyền lực tại trung tâm 

của chính quyền. 
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Các Điều khoản của Liên minh là một cách sắp xếp chuyển tiếp từ hệ 

thống chính quyền đầu tiên lập ra bởi Đại hội Toàn châu trong thời kỳ 

cách mạng sang hệ thống chính quyền liên bang lập ra bởi Hiến pháp Mỹ 

năm 1787. Vì đã từng thấy quá rõ tính chất áp chế của chính quyền trung 

ương nước Anh, nên các nhà soạn thảo Các Điều khoản của Liên minh cố 

tình lập ra một “liên minh” gồm các tiểu bang có chủ quyền. Tuy nhiên, 

các Điều khoản không cho Quốc hội có quyền buộc các tiểu bang phải 

đóng góp tiền và quân đội theo yêu cầu của Quốc hội nên tới cuối năm 

1786, chính quyền đã mất hữu hiệu và trở nên hoàn toàn tê liệt. 

Theo Hiến pháp Mỹ, thể chế liên minh (confederation) sẽ được thay thế 

bằng thể chế liên bang (federation), trong đó quyền lực sẽ được chia sẻ giữa 

một chính quyền toàn quốc và nhiều chính quyền tiểu bang. Chính quyền 

toàn quốc có quyền tối cao trong một số lĩnh vực nhưng tiểu bang không 

phải chỉ thuần tuý là các đơn vị hành chính của chính quyền trung ương. 

Quyền của các tiểu bang được bảo vệ bằng nhiều cách. Trước hết, bản Tu 

chính thứ 10 của Hiến pháp nói rõ là một số lĩnh vực hoạt động được 

dành riêng cho các tiểu bang. Chẳng hạn, chính quyền tiểu bang phần lớn 

chịu trách nhiệm quản lý ngân sách của mình và thực thi luật pháp trong 

nhiều lĩnh vực trực tiếp ảnh hưởng tới dân cư ngụ trong tiểu bang. Thứ 

hai là quyền đại diện của các tiểu bang tại Thượng viện cũng được bảo vệ. 
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Mỗi tiểu bang, dù lớn hay nhỏ, đều có hai nghị sĩ. Thứ ba là Cử tri đoàn 

(electoral college), tức là tổ chức chính thức bầu ra tổng thống, là một tập 

hợp của các cử tri do tiểu bang chọn, mỗi tiểu bang được quyền có tối 

thiểu ba người. Thứ tư là chính thể thức tu chính Hiến pháp cũng phản 

ánh quyền lợi của các tiểu bang, vì bất cứ một tu chính Hiến pháp nào 

cũng cần phải có sự chấp thuận của viện lập pháp của 3/4 số tiểu bang và 

2/3 của đại diện dân cử của cả hai Viện. Các điều bảo vệ đó đều được ghi 

rõ trong Hiến pháp để giữ cho các tiểu bang nhỏ không bị lấn át bởi các 

tiểu bang lớn. Sự chia sẻ quyền lực giữa chính quyền tiểu bang và chính 

quyền toàn quốc là một sự kiểm soát có tính chất cơ cấu trong một hệ 

thống kiểm soát và cân bằng rất tinh tế. 

 

Công cuộc tranh đấu cho quyền cá nhân 

Phần dẫn nhập của Hiến pháp đi tìm một trật tự chính trị mới dựa trên 

các nguyên tắc sau đây: để thành lập một sự liên minh hoàn thiện hơn, để 

tạo ra một hệ thống phòng vệ chung, để lập ra một chế độ công bằng, và 

để đảm bảo những niềm hạnh phúc tự do cho các thế hệ hiện tại và mai 

sau. Ngay cả trước đó, bản Tuyên ngôn Độc lập đã nói tới các “quyền bất 

khả xâm phạm” cố hữu trong bản chất của con người mà không một 

chính quyền nào có thể tước bỏ. Vào thời đó, mà ngay cả cho tới bây giờ, 
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đã diễn ra những cuộc bất đồng ý kiến gay gắt giữa các phe phái về vấn đề 

làm thế nào để đảm bảo những niềm hạnh phúc tự do đó. Khi mới được 

soạn thảo và đưa ra các tiểu bang để phê chuẩn, Hiến pháp không nói gì 

tới quyền tự do cá nhân. Một cách giải thích cho sự khác thường này là 

bởi các nhà soạn thảo Hiến pháp cho rằng quyền lực của chính quyền 

quốc gia mới được lập ra đã được giới hạn một cách cẩn thận đến mức 

không cần phải có thêm các bảo vệ khác cho quyền cá nhân. Hơn nữa, có 

nhà chủ trương thể chế liên bang lập luận rằng nếu kể rõ thêm các quyền 

thì cũng có thêm một điều đáng ngại nữa là có những quyền được coi là 

thiết yếu nhưng nếu không được nêu ra thì có thể bị chính quyền xâm 

phạm. 

Mặc dầu phe chống Liên bang thua trong vòng tranh đấu khi soạn thảo 

Hiến pháp 1787, nhưng họ cũng đã có thể bắt buộc đối phương phải 

nhượng bộ. Vì e ngại quyền lực của chính quyền toàn quốc mới (quá 

mạnh), họ đòi hỏi là phải ghi vào trong Hiến pháp một loạt điều bảo vệ 

cụ thể cho quyền cá nhân. Tại một số đại hội ở cấp tiểu bang, họ được các 

lãnh tụ của phe Liên bang hứa là sẽ ủng hộ thông qua những tu chính 

Hiến pháp thích hợp. Một số tiểu bang còn đe dọa sẽ không phê chuẩn 

Hiến pháp trừ phi họ được đảm bảo là phải thông qua một đạo luật về 

quyền. Phe chủ trương Liên bang đã giữ lời hứa. Năm 1789, Quốc hội đầu 



139 | 615 

 

tiên của Mỹ đã chấp thuận 10 tu chính đầu tiên của Hiến pháp. Tới năm 

1791, Bộ luật về quyền, gồm 10 điều tu chính này, đã được đủ số tiểu 

bang phê chuẩn. Hơn thế nữa, Tu chính số 9 – minh thị bảo vệ các quyền 

cơ bản không được nêu rõ trong Hiến pháp – cũng khiến cho phe chủ 

trương Liên bang không còn e ngại là liệt kê những quyền được bảo vệ sẽ 

làm phương hại tới các quyền khác không được liệt kê ra một cách rõ rệt 

như vậy. 

Bộ luật về quyền cũng giới hạn khả năng chính quyền xâm phạm vào 

quyền cá nhân, bao gồm cả quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do 

hội họp và tự do tín ngưỡng. Bộ luật này cũng cấm Quốc hội thông qua 

các luật về việc thiết lập một tôn giáo chính thức, nghĩa là ưu đãi một tôn 

giáo này hơn một tôn giáo khác. Gần 2/3 số điều khoản trong Bộ luật về 

quyền là nhằm bảo vệ quyền của những người bị nghi là phạm tội hay bị 

truy tố vì có hành vi phạm pháp. Các quyền này bao gồm các điều như áp 

dụng thủ tục đúng theo luật pháp quy định, xử án công bằng, không bị ép 

buộc phải nhận tội, không phải chịu các hình phạt độc ác hay khác 

thường hay bị xử hai lần cho cùng một tội. Khi mới được thông qua, Bộ 

luật về quyền chỉ áp dụng cho các hoạt động thuộc chính quyền liên bang. 

Kiềm chế khả năng nhà nước xâm phạm quyền tự do của công dân là đề 

tài của các tu chính án số 13 (1865), 14 (1868) và 15 (1870), được mệnh 
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danh là các Tu chính án kiến thiết (Reconstruction Amendments), được 

thông qua sau cuộc Nội chiến để giải thể các định chế của chế độ nô lệ. 

Trong hơn 100 năm qua, nhiều quyền tự do quy định trong 10 tu chính 

án đầu tiên đã được bao gồm trong tu chính thứ 14 với điều bảo đảm là 

không một nhà nước nào có thể không cho công dân được hưởng quyền 

xét xử theo luật định và quyền được luật pháp bảo vệ. Nhất là từ sau 

những năm 1920, mười tu chính đầu tiên của Hiến pháp đã giữ một vai 

trò ngày càng tích cực và ngày càng có ý nghĩa trong việc giải quyết những 

vấn đề khó khăn trong chính sách công – từ tính chất hợp hiến của việc 

đọc kinh trong trường học và luật thử ma túy cho tới các vấn đề như kiểm 

soát sinh đẻ và hình phạt tử hình. Các nguyên tắc cơ bản như “công bằng” 

hay “tự do” cũng như các phương châm của Hiến pháp như “xét xử theo 

luật định” và “quyền được luật pháp bảo vệ một cách bình đẳng” đã được 

các thế hệ kế tiếp cho những ý nghĩa mới. Những phát triển đó, thường đi 

kèm theo các phong trào phản đối và bất tuân luật pháp của quần chúng, 

phản ánh những thay đổi trong cảm nhận của con người và của tập tục xã 

hội Hoa Kỳ trong 200 năm vừa qua. 

Sự biện minh có tính chất triết lý cho rằng Bộ luật về quyền đã đặt một 

số quyền tự do ra ngoài tầm kiểm soát của khối đa số. Điều này căn cứ vào 

tiền đề là tước bỏ quyền cơ bản của công dân sẽ làm giảm tư cách công 
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dân của họ và thực chất là làm giảm ngay cả tư cách con người của họ. Cái 

tập hợp lớn gồm các quyền được Bộ luật về quyền và Hiến pháp bảo vệ 

họp thành kết cấu thiết yếu của một chính quyền tự do. Quyền công dân 

có thể phát sinh trực tiếp từ quyền tự nhiên hay gián tiếp qua các xếp đặt 

chính trị trong một xã hội được xây dựng với sự thỏa thuận của dân chúng 

thể hiện trong Hiến pháp, qua các tiền lệ của thông luật và qua các luật lệ. 

Sự thành công của Madison và những đồng nghiệp của ông trong Đại hội 

Hiến pháp (Constitutional Convention) và trong Quốc hội đầu tiên phản 

ánh quy cách mà các vị đó đã tiến hành để dựng lên các quy trình và cơ 

cấu có khả năng tự điều chỉnh để thi hành quyền một cách hợp pháp và 

đưa ra những tiêu chuẩn thực hiện các quyền đó ở nước Mỹ. 

 

Chủ nghĩa hợp hiến, tự do và trật tự thế giới mới 

Sự kết thúc của Chiến tranh lạnh cùng với sự sụp đổ của Liên bang Xô 

viết và các nước phụ thuộc tại Đông Âu đã đưa tới một cảm giác chiến 

thắng và lạc quan trước triển vọng tốt đẹp của các ý tưởng tự do dân chủ 

và thể chế cai trị theo hiến pháp. Tháng 12 năm 2000, tổ chức Freedom 

House (Nhà Tự do), một tổ chức phi lợi nhuận với mục đích phát triển 

dân chủ trên thế giới, đã phổ biến một tài liệu nghiên cứu quy mô về tình 

trạng hiện tại về quyền chính trị và quyền tự do của 191 nước trên thế 
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giới. Tập tài liệu nghiên cứu, có tiêu đề là Tự do trên Thế giới năm 2000-

2001, cho thấy xu hướng tự do gia tăng từng mức độ nhỏ kéo dài suốt 10 

năm vẫn còn tiếp tục trong năm 2000. Theo nghiên cứu hàng năm của tổ 

chức này, 86 quốc gia gồm 2,5 tỷ (tức 2.500 triệu) người (hay 40,7 % dân 

số thế giới, tỷ số cao nhất từ khi tổ chức này làm điều tra nghiên cứu) 

được đánh giá là “có tự do”. Người dân ở những nước này được hưởng một 

số quyền tự do rộng rãi. Năm mươi chín quốc gia, gồm 1,4 tỷ người 

(23,8%) được coi là “tự do một phần”. Trong các quốc gia đó quyền chính 

trị và quyền tự do bị giới hạn hơn. Các quốc gia đó cũng là những nước có 

các đặc điểm như tham nhũng, đảng cầm quyền có tính chất áp chế và 

một số nước có xung đột về tôn giáo hay chủng tộc. Cuộc điều tra nghiên 

cứu cũng cho thấy có 47 quốc gia, gồm 2,2 tỷ người (35,5 %) thuộc loại 

“không có tự do”. Người dân tại những nước này không có các quyền 

chính trị và quyền tự do cơ bản. 

Cuộc điều tra nghiên cứu của Nhà Tự do củng cố sự tin tưởng rất phổ 

biến hiện nay rằng không còn có một chế độ nào khác tốt hơn chế độ dân 

chủ. Chế độ này đã trở thành một tường thành bảo vệ trong thời hiện đại. 

Tuy nhiên một phần di sản khác của thời kỳ Chiến tranh lạnh đã trở 

thành một vấn đề thử thách và nan giải cho cả những nhà làm chính sách 

lẫn các nhà tư tưởng về chính trị. Các chế độ được bầu lên theo thể thức 
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dân chủ và thông thường ngay cả những chế độ đã được bầu lại hay được 

xác nhận lại qua các cuộc trưng cầu dân ý, lại không để ý đến những giới 

hạn quy định trong hiến pháp và do đó đã không cho người dân được 

hưởng các quyền cơ bản và quyền tự do. Tại nhiều vùng trên thế giới ta 

thấy phát sinh hiện tượng ngày càng gia tăng của chế độ dân chủ phi tự 

do. 

Cốt lõi của vần đề này nằm ở sự khác biệt giữa chế độ dân chủ và chủ 

nghĩa hợp hiến. Vấn đề này khó được nhận rõ vì ở phương Tây, ít ra là 

trong một thế kỷ, dân chủ thường là đi đôi với tự do. Trên lý thuyết, sự 

liên hệ của tự do với một chủ nghĩa hợp hiến thực ra khác với liên hệ của 

tự do với chế độ dân chủ. Từ thời đại của Platon và Aristotle, dân chủ đã 

có nghĩa là chính quyền của nhân dân. Quan niệm như vậy về dân chủ, tức 

là quá trình lựa chọn chính quyền, đã được trình bày rõ ràng bởi các học 

giả từ Alexis de Tocqueville [20] tới Joseph Schumpeter [21] và Robert 

Dahl [22]. Nhà chính trị học Samuel Huntington [23] đã giải thích tại 

sao lại có tình trạng như vậy: bầu cử – công khai, tự do và công bằng – là 

điều thiết yếu, không thể thiếu được trong chế độ dân chủ. Tuy nhiên 

chính phủ được bầu lên có thể không hữu hiệu, thối nát, thiển cận, vô 

trách nhiệm, bị chi phối bởi các đặc lợi, và do đó không thể thi hành được 

những chính sách theo đúng với lợi ích chung. Những điều đó khiến cho 
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các chính phủ không được ưa chuộng nữa nhưng không phải vì thế mà các 

chính quyền đó không dân chủ. Dân chủ là một đặc trưng tốt cho xã hội 

nhưng nó không là đặc trưng duy nhất. Sự liên hệ của dân chủ với các đặc 

trưng tốt cũng như xấu khác của xã hội chỉ có thể hiểu rõ hơn nếu ta tách 

rời dân chủ ra khỏi những đặc trưng khác của các hệ thống chính trị. 

Nhưng chế độ bầu cử và sự hậu thuẫn của quần chúng không phải lúc nào 

cũng bảo đảm một chế độ tự do và cai trị theo hiến pháp. Càng ngày 

người ta càng cảm thấy không yên tâm trước sự lan tràn của các cuộc bầu 

cử có nhiều đảng phái tham gia tại miền nam trung tâm châu Âu, tại châu 

Á, châu Phi và châu Mỹ La tinh, có lẽ vì những điều gì đã xảy ra sau khi 

bầu cử. Một số lãnh tụ được lựa chọn do bầu cử sau đó đã qua mặt quốc 

hội và cai trị bằng sắc lệnh của tổng thống và do đó đã làm băng hoại các 

thể thức cai trị theo hiến pháp. 

Lẽ dĩ nhiên cũng có những mức độ khác nhau trong các chế độ dân 

chủ phi tự do: từ những chế độ vi phạm nho nhỏ cho tới chế độ gần như 

là chuyên chế. Tại châu Mỹ La tinh có những chế độ đã tồn tại hàng thập 

niên qua các hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn mà vẫn không gặp phải sự 

chống đối công khai nào của giới quân đội cũng như của các đảng chống 

chính phủ. Nhưng các chế độ đó vẫn chưa được củng cố. Có nhiều nước 

vẫn tồn tại mặc dầu vẫn còn yếu kém về phương diện định chế hóa các cơ 
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cấu chính thức của chế độ dân chủ. Tuy nhiên, củng cố dân chủ không 

thể nào hoàn tất được nếu không có chế độ tự do theo hiến pháp. Ngoài 

việc thỏa thuận về các quy tắc cạnh tranh quyền lực, về cơ bản còn cần 

phải có những cơ chế tự kiểm soát việc thực thi quyền lực. Một hậu quả 

của việc quá nhấn mạnh dân chủ thuần túy như một trắc nghiệm tối hậu 

để xem có tự do hay không là có ít nỗ lực trong việc làm ra các hiến pháp 

sáng tạo cho các quốc gia đang ở trong giai đoạn chuyển tiếp. Chỉ đưa ra 

lịch trình bầu cử thường xuyên hay làm bảng liệt kê các quyền cũng chưa 

đủ mà phải xây dựng một hệ thống để đảm bảo các quyền đó không bị 

xâm phạm. Chính thể theo hiến pháp không thể chỉ giới hạn trong việc 

ấn định thể thức lựa chọn chính quyền mà phải nhìn xa hơn để tạo ra các 

cơ cấu có cân nhắc kỹ lưỡng, không bị chi phối bởi các tình cảm sôi nổi 

của quần chúng, để bảo vệ quyền tự do cá nhân và chế độ pháp trị. Điều 

này đòi hỏi phải có sự cam kết hỗ tương giữa các thành phần tinh hoa của 

đất nước – qua cơ chế điều hợp của hiến pháp, qua các định chế chính trị 

liên hệ và thường là qua cả các sự thỏa hiệp hay dàn xếp giữa các thành 

phần tinh hoa nữa – để cho chính quyền có thể duy trì trật tự bằng cách 

thành lập các liên minh giữa các đảng chính trị và các nhóm lợi ích. Mục 

đích là để có thể thực hiện được các giới hạn đối với chính quyền, dù là 

chính quyền đó dưới sự kiểm soát của bất cứ đảng nào và vào bất cứ lúc 

nào. Vào đầu thế kỷ 20, Tổng thống Woodrow Wilson muốn thế giới an 
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toàn để thực thi dân chủ. Sự thử thách trong thế kỷ sắp tới có thể sẽ là 

phải làm sao cho dân chủ an toàn đối với thế giới. 

 

Chú thích 

1. John Milton (1608-1674): Thi sĩ lớn tại Anh, tác giả thiên trường ca 

nổi tiếng Paradise Lost (1667) 

2. Edward Coke (1552–1634): Luật gia nổi tiếng trong lịch sử luật pháp 

tại Anh. 

3. Sir William Blackstone (1723-1780): Luật gia và giáo sư luật nổi tiếng 

của nước Anh. Tác giả của tác phẩm nổi tiếng về thông luật có tiêu đề là 

Commentaries on the Laws of England (1765–1769). 

4. Thomas Jefferson (1743-1826): Tổng thống thứ ba cùa Hoa Kỳ trong 

giai đoạn 1801-1809. 

5. James Madison (1751-1836): Tổng thống thứ tư cùa Hoa Kỳ trong giai 

đoạn 1809-1817. 

6. Thomas Hobbes (1588-1679): Triết gia chính trị của nước Anh. Tác 

phẩm nổi tiếng là Leviathan (1651). 

7. John Locke (1632-1704): Triết gia nổi tiếng của nước Anh. Các tư 

tưởng của ông về cai trị với sự thỏa thuận của nhân dân, quyền tự nhiên 
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của nhân dân (quyền sống, quyền tự do, quyền sở hữu tài sản) có ảnh 

hưởng rất nhiều đến triết học chính trị. 

8. Adam Smith (1723-1790): Nhà kinh thế chính trị và triết gia về đạo 

đức của Scotland. Tác phẩm nổi tiếng của ông (Inquiry into the Nature 

and Causes of the Wealth of Nations), giúp tạo ra khoa kinh tế học và đưa 

ra các lý luận nổi tiếng về tự do mậu dịch và chủ nghĩa tư bản. 

9. Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu 

(1689-1755): Thường được gọi là Montesquieu, nhà tư tưởng chính trị 

của Pháp, sinh trưởng trong Thời kỳ Khai sáng (thế kỷ 18). Ông nổi tiếng 

là người chủ trương phân chia quyền lực trong chính quyền. 

10. John Stuart Mill (1806-1873): Triết gia và chính trị kinh tế gia của 

nước Anh, một trong những nhà tư tưởng nổi tiếng của trường phái tự do 

cổ điển. 

11. Sir Isaiah Berlin (1909-1997): Triết gia chính trị và sử gia về tư tưởng, 

một trong những nhà tư tưởng tiến bộ nổi tiếng trong thế kỷ 20. 

12. Tức là chế độ dân chủ không có tự do. 

13. Thời đại Tudor trong lịch sử nước Anh kéo dài 118 năm từ 1485 tới 

1603. 
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14. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778): Triết gia, nhà văn hào và lý 

thuyết gia chính trị, người Pháp gốc Thụy Sĩ. Tác phẩm nổi tiếng của ông 

là Social Contract (Khế ước xã hội). 

15. John Jay (1745-1829): Chính trị gia và luật gia nổi tiếng của Mỹ. 

Thẩm phán đầu tiên và cũng là ít tuổi nhất của Toà án Tối cao Mỹ từ 

1789 tới 1794. 

16. Aristotle (384-322 trước Công nguyên): Triết gia cổ Hy Lạp, môn đệ 

của Plato và thầy dạy của Alexander Đại đế (Alexander the Great). 

17. Benedictus de Spinoza (1632-1677): Triết gia thuộc môn phái duy lý 

vào thế kỷ 17. Tác phẩm nổi tiếng là Đạo đức học (Ethics). 

18.James Otis (1725-1783): Luật sư tại Massachusetts khi Mỹ còn là 

thuộc địa của Anh. Ông thuộc trong số những người sớm đưa ra những 

quan điểm chính trị mở đường cho cuộc Cách mạng tại Mỹ. 

19. “Hà chính mãnh ư hỗ giã” (sách lược trị quốc trị hà khắc còn ghê gớm 

hơn cọp) – Khổng Tử. 

20. Alexis-Charles-Henri Clérel de Tocqueville (1805-1859): Nhà tư 

tưởng chính trị và sử gia của Pháp. Tác phẩm nổi tiếng của ông là “Dân 

chủ tại Mỹ” [Democracy in America, 1835 và 1840] và “Chế độ cũ và cuộc 

Cách mạng” [The Old Regime and the Revolution (1856)]. 
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21. Joseph Alois Schumpeter (1883-1950): Kinh tế gia người Áo, nổi tiếng 

về các tác phẩm về lịch sử tư tưởng kinh tế. 

22. Robert Dahl: Giáo sư danh dự tại phân khoa Chính trị học, Đại học 

Yale, hội viên Viện hàn lâm Khoa học quốc gia, Hội triết học Hoa Kỳ và 

viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ. 

23. Samuel P. Huntington: Giáo sư Đại học Albert J. Weatherhead III, 

tốt nghiệp Đại học Yale khi 18 tuổi, tham gia quân đội, lấy bằng tiến sĩ tại 

Đại học Harvard và bắt đầu giảng dạy tại đại học này khi mới 23 tuổi. 

 

* Greg Russell là Giám đốc chương trình nghiên cứu sinh tại phân khoa Chính 

trị học, Đại học Oklahoma, Hoa Kỳ. Ông là tác giả của các tác phẩm: Hans J. 

Morgenthau and the Ethics of American Statecraft, John Quincy Adams and 

the Public Virtues of Diplomacy, và Reconciling Internal Rights and External 

Wrongs: The Force of Arms and Ideas in War. Ông cũng viết nhiều bài cho các 

tạp chí về các đề tài như triết lý chính trị, lịch sử ngoại giao của Mỹ và bang 

giao quốc tế. Ông đã hoàn tất bản thảo tác phẩm về thuật trị nước của 

Theodore Roosevelt. 

* Trích trong “Luận thuyết về Chính quyền Dân sự”, Tập 2, Chương 4. 
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[1] Tương tự như bài trên, từ dùng trong bản gốc của bài này 

là constitutionalism và được dịch là hiến pháp trị. Tuy nhiên, ở đây chúng 

thay bằng từ chủ nghĩa hợp hiến cho phù hợp với cách gọi ở Việt Nam – 

BT. 

 

Nguồn: Greg Russell. Chủ nghĩa hợp hiến. Truy cập ngày 01.08.2016. 

<https://cungviethienphap.wordpress.com/2013/02/06/chu-nghia-hop-

hien-greg-russel/> 

Dẫn nguồn từ http://icevn.org 
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BÀI TÁM 

 

DẪN NHẬP NGẮN GỌN VỀ PHÁP QUYỀN: 

ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC CHỨC NĂNG 

Tác giả: Brian Z.Tamanaha 

Dịch giả: Lê Duy 

 

ho tới tận bây giờ, những cuộc tranh cãi về chủ đề “pháp quyền” vẫn 

còn đang nảy lửa. Chủ yếu, các nhà học giả cũng như các nhà hoạch 

định chính sách vẫn còn có những ý kiến khác nhau về định nghĩa của từ 

pháp quyền, các nhân tố hoặc những yêu cầu của nó, lợi ích mà nó mang 

lại cũng như những giới hạn, liệu nó có phải là điều tốt mọi lúc, mọi nơi 

và còn nhiều những câu hỏi phức tạp khác. Đây là những vấn đề rất cơ 

bản và nền tảng, tuy nhiên chúng có thể gây ra lung túng cho những 

người không phải là chuyên gia mà muốn nắm được những hiểu biết cơ 

bản về khái niệm quan trọng này. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn 

tổng quát về các khía cạnh của pháp quyền. Tuy nhiên, đây không thể 

xem là một tài liệu đầy đủ và cũng không thể trả lời hết những câu hỏi 

khó về pháp quyền, do đó chúng ta sẽ không bàn về bất cứ tranh cãi mang 

C 
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tính triết học cũng như lý thuyết về pháp quyền trong bài này. Thay vào 

đó, bài nghiên cứu là một dẫn nhập có tính thực tiễn, giải quyết những 

vấn đề rất cơ bản, hướng tới những hoàn cảnh và mối quan tâm của các xã 

hội đang phát triển pháp quyền. Những chủ đề thảo luận sẽ được trình 

bày theo thứ tự sau: Định nghĩa, các chức năng, những lợi ích, các nhân tố. 

Một vài điểm quan trọng sẽ được trình bày ở mỗi chủ đề trên, theo sau là 

một số nhận xét phụ về những giới hạn và các mối lo ngại. Sau khi trình 

bày hết những chủ đề này sẽ có một đoạn giới thiệu ngắn gọn về tại sao 

một số khái niệm nhất định thường gắn bó với pháp quyền không được 

nhắc đến. Sau cùng sẽ kết thúc bằng một vài lý do để chúng ta phải cẩn 

trọng về pháp quyền. Như dẫn nhập, tính hữu dụng của bài nghiên cứu 

này hy vọng là sẽ làm độc giả hài lòng mà không cảm thấy nhàm chán với 

sự đơn giản hóa các khái niệm cũng như thiếu đi các sắc thái cảm xúc của 

bài viết. 

 

Định nghĩa hẹp về pháp quyền 

Ngay tại cái gốc, vấn đề cốt lõi của pháp quyền, là nó yêu cầu các quan 

chức nhà nước cũng như toàn bộ công dân phải bó buộc và hành xử phù 

hợp với pháp luật. Yêu cầu cơ bản này mang tới một số các đặc điểm tối 

thiểu như sau: luật pháp phải được lập ra trước, được công bố cho toàn 
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dân, phải tổng quát, rõ ràng, ổn định và chắc chắn, và phải được áp dụng 

đối với tất cả những ai phù hợp với các thuật ngữ của nó. Nếu thiếu vắng 

bất cứ một đặc điểm này, pháp quyền sẽ không còn là pháp quyền nữa. 

Đây là định nghĩa “chính thức” hay định nghĩa “hẹp” về pháp quyền. 

Những định nghĩa lớn lao hay “rộng hơn” về pháp quyền cũng tồn tại và 

nó có thể bao gồm việc xem xét tới những quyền cơ bản, dân chủ, những 

tiêu chí của công bằng hay lẽ phải. Định nghĩa hẹp được sử dụng ở đây 

bởi vì nó gói gọn mọi đặc điểm cơ bản chung mà hầu như tất cả những 

định nghĩa hiện có về pháp quyền đều có. Định nghĩa này có thể dùng ở 

phổ rộng đối với các hệ thống cũng như xã hội khác nhau. 

 

Hai Chức năng của pháp quyền 

cùng với những vấn đề khác 

1. Một trong hai Chức năng của pháp quyền là Áp đặt những 

giới hạn pháp lý đối với các quan chức chính phủ, qua hai cách: 

A) Tuân thủ pháp luật hiện hành; và B) Áp đặt những giới hạn pháp lý 

lên quyền lập pháp. 

Từ xưa tới nay, chúng ta luôn có một nổi sợ về sự đàn áp vô tội vạ bởi 

vua chúa cũng như bởi chính phủ. Pháp quyền đáp lại mối lo ngại này 

bằng việc áp đặt những giới hạn lên các quan chức nhà nước. 
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Loại giới hạn pháp lý đầu tiên là nhân viên chính phủ phải tuân thủ luật 

pháp hiện hành tại bất cứ thời điểm nào trong bất cứ một hành động nào được 

đưa ra xem xét. Việc giới hạn đầu tiên này có hai khía cạnh: hành động 

của nhà nước phải có sự cho phép hợp pháp (thiếu đi sự cho phép này thì 

hành động trên được xem là không thỏa đáng); và không một hành động 

nào của chính phủ có thể mâu thuẫn với sự ngăn cấm hay giới hạn pháp lý 

nào đó. Mặc dù khía cạnh thứ nhất có thể có ngoại lệ hoặc có tính linh 

động, nhưng khía cạnh thứ hai thì không. Nếu nhân viên chính phủ 

muốn theo đuổi một hành động mà vi phạm luật pháp hiện hành thì luật 

pháp phải được thay đổi tuân theo những thủ tục pháp lý trước khi hành 

động trên có thể được thực hiện. 

Vấn đề nền tảng với loại giới hạn đầu tiên này là sự thi hành luật pháp. 

Nó đòi hỏi chính phủ phải tự trói buộc chính họ. Hobbes xem đây là một 

điều không thể cả về mặt logic cũng như mặt thực dụng, “nếu như bạn bị 

giới hạn bởi chính bạn thì có nghĩa là bạn không bị giới hạn”3. Giải pháp 

cho vấn đề này nằm ở sự riêng biệt của các cơ quan chính phủ, và bằng 

việc phân biệt rõ giữa người thuộc chính phủ với ban phòng mà người đó 

làm việc. Do đó, các nhân viên chính phủ không giới hạn bản thân họ, mà 

thay vào đó là một mô hình những thành viên của bộ phận này trong 

chính phủ giới hạn những thành viên của bộ phận khác. 
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Loại giới hạn thứ hai được áp đặt ngay lên bản thân luật pháp, dựng lên 

những bức tường giới hạn đối với quyền lập pháp của chính phủ. Theo loại giới 

hạn thứ hai này, một số hành động bị cấm không thể được phép hợp pháp 

hóa, thậm chí ngay cả cơ quan lập pháp cũng không được. Những giới hạn 

pháp lý loại này được vượt lên trên (kiểm soát) mọi kiểu lập pháp thông 

thường. Những ví dụ thường thấy nhất thuộc loại này gồm: 1) những giới 

hạn bị áp đặt bởi hiến pháp; 2) những giới hạn pháp lý đa quốc gia hoặc 

quốc tế; 3) những giới hạn tới từ quyền con người; 4) những giới hạn từ 

tôn giáo và các quyền căn bản. Bằng những cách và nghĩa khác nhau, 

những kiểu luật lệ này vượt lên trên và áp đặt lên việc lập pháp thông 

thường. 

Hai loại giới hạn đầu tiên vừa được mô tả ở trên có chung một điểm, 

đó là những giới hạn mà chúng áp đặt có thể được thay đổi bởi những cơ 

quan pháp lý, tuy nhiên chúng có điểm khác biệt là việc thay đổi thường 

không thể tạo ra trong một quá trình thông thường bởi chính chính phủ 

bị giới hạn đó áp đặt lên. Những giới hạn từ hiến pháp hoặc do các công 

ước quốc tế thường khó bị thay đổi bởi vì những ngưỡng cao hơn phải 

được vượt qua hay những thay đổi phải được thực hiện bởi một cơ quan 

lập pháp khác. Ví dụ, các tu chính án hiến pháp có thể đòi hỏi một số 

phiếu siêu đa số (2/3 hoặc 3/5) trong khi những việc lập pháp thông 
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thường khác chỉ yêu cầu đa số đơn thuần. Hoặc là tu chính án phải được 

thực hiện bởi một cơ quan đặc biệt với một sắc lệnh hiến pháp. Những 

thay đổi trong các công ước quốc tế cần phải được thực hiện bởi các cơ 

quan quốc tế, và do đó vượt ra khỏi quyền hạn của bất kỳ một chính 

quyền nào. Những rào cản này nâng cao tính hiệu quả của các giới hạn 

pháp lý. 

Trái lại, loại giới hạn thứ ba và thứ tư thường được hiểu là vượt lên trên 

mọi cơ quan pháp luật của một nước hay thậm chí cả thế giới. Những bản 

tuyên ngôn nhân quyền trong khi được đề cập chính thức đã được luật 

pháp xác thực xem như tồn tại trước hoặc bên ngoài những văn kiện đề 

cập về chúng, do đó những tuyên ngôn này sống sót được thậm chí ngay 

cả khi những văn kiện đó bị thay đổi hay xóa bỏ. Những quy luật tự nhiên 

hay tôn giáo tương tự được xem như tồn tại độc lập với mọi cơ quan lập 

pháp của con người (tuy là nhà chùa hay nhà thờ có thể tác động vào các 

quy tắc tôn giáo). Với đặc tính này, những quy luật tự nhiên hay quy tắc 

tôn giáo thiết lập những giới hạn lên luật pháp nhà nước mà không một 

chính phủ hay cơ quan lập pháp nào có thể thay đổi.  

Một vài vấn đề liên đới khác thường xuất hiện đối với loại giới hạn 

pháp lý thứ hai này. Chúng gây ra nhiều tranh cãi vì những rắc rối mà 
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chúng gây ra cho các quan chức chính phủ trong lúc họ thực thi nhiệm 

vụ. Chúng ta có thể điểm qua những vấn đề sau: 

Trong những xã hội dân chủ, sự gạt bỏ hoặc giới hạn việc lập pháp dân 

chủ là một điều khó chấp nhận; đối với các chính quyền độc đoán, việc 

này cản trở cơ quan hành luật trong việc sử dụng luật pháp. Trong cả hai 

trường hợp, khi có một động lực đủ lớn thì chính phủ sẽ tìm cách đi vòng 

hoặc bỏ qua những giới hạn pháp lý cấp trên này.  

 * Những câu hỏi rất khó sẽ xuất hiện đối với phạm vi, ý nghĩa và cách 

áp dụng những giới hạn pháp lý này vào thực tế. 

* Một vấn đề cực kỳ quan trọng đó là việc quy định một cơ quan hay 

một người có tiếng nói quyết định đối với những giới hạn này – thường là 

tòa án, nhưng không nhất thiết phải như vậy. Trong lý thuyết, cơ quan 

diễn giải những giới hạn pháp lý không nên trao cho cùng một cơ quan có 

quyền lập pháp, vì điều đó có thể dẫn tới việc những giới hạn này bị hiểu 

sai. Khi sức mạnh này được trao cho tòa án, và các điều khoản được diễn 

giải không có giới hạn và những quyết định có sự ảnh hưởng chính trị, 

việc phản đối có thể gia tăng rằng các tòa án đang tham gia luật hóa chính 

trị cho đến khi quyết định của họ bị hạn chế hoặc làm họ quan trọng hơn 

các cơ quan chính trị khác. 
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* Song song với loại giới hạn đầu tiên được nói ở trên, một vấn đề cũng 

quan trọng không kém là liệu những giới hạn được áp đặt bởi những 

quyết định này có thể có hiệu lực hay không. Vấn đề này xuất hiện bởi vì 

luật pháp tạo ra giới hạn lên sức mạnh lập pháp của chính phủ. Khi mà 

những giới hạn này là nội tại đối với hệ thống pháp luật – ví dụ như 

những giới hạn tới từ hiến pháp chẳng hạn – thì sự phân lập chức năng 

được trình bày ở trên có thể giải quyết vấn đề. Khi mà những giới hạn đó 

tới từ bên ngoài – ví dụ như các công ước quốc tế, nhân quyền, quy luật 

tự nhiên, giới hạn tôn giáo – thì sự hợp tác của chính phủ bị giới hạn cần 

phải được đảm bảo, có thể là tự nguyện hoặc thông qua quá trình đe dọa 

trừng phạt. Những chuẩn mực về nhân quyền hay tôn giáo xuất hiện để 

đối trọng lại với thực tế là chính phủ có thể phớt lờ những giới hạn của 

chúng mà không phải chịu trừng phạt. 

 

2. Chức năng thứ hai của pháp quyền là Duy trì trật tự và 

hành vi hợp tác cũng như giải quyết các vấn đề giữa dân 

chúng với nhau. 

Khía cạnh này của pháp quyền tạo nên nền tảng của pháp luật chi phối 

những hành vi xã hội. Nhân dân phải cư xử tuân thủ theo pháp luật. Mọi 

sự vượt quá giới hạn của pháp luật hay những gián đoạn xã hội – dù được 

đối xử như tội phạm hình sự hay dân sự (mỗi xã hội thì có một định 
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nghĩa khác nhau) cũng buộc sẽ dẫn tới một phúc đáp từ cơ quan pháp lý 

bắt người đó phải thực thi những yêu cầu pháp lý và giải quyết những 

tranh cãi phù hợp với những chuẩn mực pháp lý. 

Để thỏa mãn chức năng thứ hai này không cần phải bắt buộc toàn bộ 

những hành vi trong xã hội phải tuân thủ theo luật pháp. Điều này là 

không thể và cũng không phải là điều chúng ta muốn. Rất nhiều những 

trật tự chuẩn mực tồn tại bên trong mỗi xã hội, gồm có những phong tục, 

tập quán, quy tắc đạo đức, quy tắc tôn giáo, gia quy, quan định và còn 

nhiều những luật bất thành văn khác nữa trong cuộc sống thường nhật. 

Thỉnh thoảng, những lề thói này chồng chéo lên nhau, nhưng thông 

thường thì chúng khác nhau về các mặt định hướng, sự mở rộng, quy mô, 

mức độ, và hiệu quả. Sự hiện diện, quy mô cũng như mức độ của pháp 

luật nhà nước thay đổi theo xã hội hay vùng miền. Một vài xã hội hay 

vùng miền bị thống trị chặt chẽ bởi luật pháp, đó là những xã hội mà các 

mâu thuẫn đã được giải quyết thông qua các cơ quan pháp lý trong đó các 

cơ quan này đã có quá trình phát triển tốt. Ở những xã hội hay vùng miền 

khác, pháp luật nhà nước chỉ có một chức năng hạn chế hoặc không đáng 

kể trong việc sắp xếp trật tự xã hội – thường xảy ra khi luật nhà nước ở 

đây tương đối yếu – và những mâu thuẫn được giải quyết chủ yếu thông 

qua các tổ chức xã hội. Để phù hợp với pháp quyền, luật pháp không cần 
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phải bao quát mọi thứ, nhưng những loại luật pháp bao quát phải gắn liền 

với quyền lợi chung của công dân. 

 

Những lợi ích chính của pháp quyền 

và các vấn đề liên quan đến mỗi lợi ích 

1. Cải thiện Độ chắc chắn, Khẳ năng đoán trước, và Sự an 

toàn trên Hai Vũ Đài: Giữa công dân và chính quyền (theo chiều dọc) và 

giữa công dân với nhau (theo chiều ngang). 

Với sự lưu tâm tới chính phủ, mỗi công dân thừa hưởng lợi ích từ việc 

được biết trước việc chính phủ sẽ phản ứng thế nào đối với hành động của 

mình. Đây là một khía cạnh rất quan trọng của tự do, khi công dân biết 

tất cả những hành động mình có thể làm được mà không sợ bị chính 

quyền can thiệp hay ngăn cản. Bất kể điều gì không bị cấm đoán bởi luật 

pháp thì đều có thể thực hiện mà không phải lo ngại điều gì. Thiếu đi sự 

đảm bảo này, con người sẽ luôn luôn hành động một cách liều lĩnh. 

Mặc dù khả đoán trước là điều rất nghiêm trọng đối với sự tự do, 

nhưng điều quan trọng là nhận ra rằng lợi ích này chính nó cũng không 

đảm bảo cho các công dân bất kỳ một hành động tự do nào. Quy mô của 

hành động được cho phép có thể rất hẹp hoặc bị áp chế nhưng vẫn tuân 

thủ với pháp quyền theo nghĩa hẹp đã được định nghĩa ở lúc đầu. 
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Với sự lưu tâm tới người khác, người dân có thể tương tác với nhau và 

biết trước rằng luật pháp được áp dụng vào hành động của họ có mang 

đến rắc rối hay không. Sự tiên đoán đó làm cho họ có nhiều sự lựa chọn 

hơn và cam kết cư xử tốt hơn với nhau. Điều này bao gồm hành động một 

cách chuẩn mực về sự quan tâm và trách nhiệm khi tương tác với người 

khác hoặc với tài sản của họ, và cả ngay trong khi tương tác với những 

người lạ mặt hoặc quen biết thông thường. 

Khi đánh giá lợi ích theo chiều dọc cũng như theo chiều ngang vừa mới 

được mô tả ở trên, điều quan trọng cần phải nhớ rằng cả hai lợi ích trên 

đều mặc định một kiến thức chắc chắn và khả năng thấy trước được việc 

luật pháp tác động lên một phần của các công dân. Tuy nhiên trong thực 

tế, công dân không có đủ hiểu biết về luật pháp hoặc không quan tâm suy 

nghĩ về nó trước khi họ hành động. 

 

2. Giới hạn sự lộng hành của Quan chức Nhà nước, Giảm 

thiểu sự cố ý cũng như tự ý. 

Một mối lo ngại chung của công dân là quan chức nhà nước trong khi làm 

nhiệm vụ có thể bị ảnh hưởng một cách không thể chấp nhận được từ 

một sự lưu tâm không thích đáng – vì định kiến, vì sự bộc phát, vì sự tự ý, 

vì cảm xúc mạnh, hay vì bất cứ một lý do nào mà làm sai lệnh đi khả năng 
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đưa ra quyết định cũng như hành động của con người. Pháp quyền giới 

hạn những yếu tố này bằng cách áp đặt cho quan chức nhà nước nguyên 

tắc phải thực thi tuân thủ và phù hợp với những luật lệ pháp lý. Luật 

pháp thực thi theo hai cách để đạt được điều này. Đầu tiên, quan chức 

nhà nước cần phải tham vấn và tuân theo pháp luật trước khi và trong khi 

hành động. Thứ hai, luật pháp cung cấp cho toàn dân những yêu cầu và 

chuẩn mực hiện hành mà có thể dùng để ngăn cản quan chức nhà nước 

đang hoặc sau khi thi hành nhiệm vụ.  

Trong nhiều hoàn cảnh, hậu quả chính tới từ lợi ích thứ hai này, các 

nhân viên nhà nước cần phải thực hiện nhiệm vụ mà không thể tuân thủ 

theo pháp luật để có thể đạt được kết quả tốt hơn. Những luật lệ mang 

tính tổng quan không thể nhìn thấy hết được mọi khả năng cũng như 

tình huống trong thực tế, và chúng cũng có thể trở nên lỗi thời khi quan 

điểm cũng như tình hình xã hội thay đổi. Sự áp dụng của luật pháp hiện 

hành vào một hoàn cảnh chưa được tiên đoán hoặc vào một tình thế bị 

thay đổi có thể gây nguy hiểm cũng như những hậu quả không công bằng 

hoặc dẫn tới những hệ lụy xã hội không ai mong muốn. Trong những 

tình huống đó, cho phép những người thực thi nhiệm vụ được sử dụng 

kiến thức, chuyên môn, hoặc phán đoán của họ để có thể đưa ra kết quả 

tốt hơn là ép buộc họ tuân thủ theo pháp luật. Hơn nữa, trong một số 
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trường hợp, việc khăng khăng tuân thủ theo pháp luật có thể gia tăng 

mâu thuẫn, trong khi sự thỏa hiệp mà vi phạm pháp luật có thể đạt được 

một sự đồng thuận. Khi đối mặt với những tình huống kiểu này hoặc 

nhiều kiểu khác, tuân thủ theo pháp quyền có thể gây ra điều tệ hại. Tiềm 

ẩn đằng sau lợi ích này của pháp quyền là mối lo đối với sự lạm dụng tiềm 

tàng trong tay của các quan chức nhà nước, nhưng mọi chính thể muốn 

tồn tại được phải cho phép ở một mức độ nào đó niềm tin và sự tự do ra 

quyết định của họ. 

 

3. Một trật tự xã hội yên ổn được duy trì thông qua luật pháp 

Một trật tự xã hội yên ổn được đánh dấu bởi sự biến mất của bạo lực 

thường xuyên, và sự yên tâm về môi trường sống xung quanh ở một mức 

độ đáng kể. Đây là những điều kiện tối thiểu cần thiết đối với một chính 

thể xã hội có thể tồn tại được. 

Mối quan hệ giữa trật tự xã hội với luật pháp rất phức tạp và có tính 

biến đổi cao. Cân lưu tâm rằng luật pháp được ghi trong sách không nhất 

thiết tương ứng hoặc phản ánh đúng hay duy trì được trật tự xã hội (hoặc 

không phải lúc nào các nhân viên và cơ quan pháp lý cũng luôn luôn thực 

hiện luật pháp được ghi trong sách). Hơn nữa, phần lớn trên các vũ đài xã 

hội, phong tục tập quán định hình mạnh mẽ và kiểm soát những thứ xảy 
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ra hàng ngày; những hành động tuân theo pháp luật có thể chẳng liên 

quan mấy tới hàng tá các hành động trong xã hội. Vì những lý do này cho 

nên không được mặc định rằng luật pháp là nguồn gốc chính của trật tự 

xã hội. 

Thêm nữa, luật pháp cũng như các cơ quan pháp lý có thể áp đặt hoặc 

trấn áp những trật tự xã hội như trong các xã hội chuyên chế. Mặc dù 

những loại xã hội đó không có bạo lực thường xuyên, và do đó được xem 

như là “yên ổn” và có sự ổn định, nhưng trật tự xã hội vẫn có thể phải 

chịu đựng sự cấm đoán không thể chấp nhận được. 

Hai trường hợp khá hóc búa cần phải được xem xét. Khi luật pháp đã 

được mang về từ một nơi nào đó để áp dụng – có thể là bị áp đặt hoặc là 

tự mượn về – những chuẩn mực xã hội và chuẩn mực pháp lý đó có thể 

mâu thuẫn với nhau, phản ảnh sự khác nhau về xã hội, văn hóa hoặc các 

quan điểm về đạo đức. Một mâu thuẫn nữa cũng có thể xảy ra đó là khi 

một xã hội bao gồm những nhóm khác biệt với nhau (về văn hóa, dân tộc, 

tôn giáo) mà luật pháp thì lại chỉ đại diện cho một nhóm. Trong cả hai 

trường hợp trên, những chuẩn mực và giá trị của luật pháp sẽ không trùng 

khớp với những chuẩn mực và giá trị của nhiều công dân. Trong một vài 

hoàn cảnh (thường là hậu thuộc địa), ngôn ngữ của pháp luật thường khác 

với thỗ ngữ của những nhóm trong xã hội này, điều này làm gia tăng mâu 
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thuẫn và họ thường nhìn luật pháp với anh mắt lạ lẫm và khó hiểu. Trong 

nhiều trường hợp như thế này, luật pháp chỉ đóng vai trò rất yếu đối với 

việc bảo đảm trật tự xã hội. 

 

4. Sự phát triển kinh tế được hỗ trợ bởi Tính ổn định, Tính 

dự đoán trước, và Tính an toàn, bởi hai lý do cơ bản. 

Như đã trình bày ở phần đầu, pháp quyền cải thiện tính ổn định, tính dễ 

đoán trước, và tính an toàn. Ngoài việc nâng cao tự do, nhiều người cho 

rằng các nền kinh tế thị trường hưởng thành quả từ những tính chất ở 

trên thông qua hai điểm khác nhau: điểm thứ nhất liên quan tới sự giao 

kèo và điểm thứ hai liên quan tới tài sản. 

Đầu tiên, những cá thể kinh tế có thể dự đoán tốt hơn những chi phí 

và lợi ích của những thương vụ trong tương lai, điều này giúp họ đưa ra 

những quyết định hiệu quả hơn. Một người có thể cảm thấy yên tâm hơn 

khi thực hiện một bản hợp đồng cho họ những sự đảm bảo khi mà đối tác 

không thực hiện đúng cam kết thì sẽ phải chịu trách nhiệm theo những gì 

hợp đồng đã nêu ra. Việc này khích lệ việc làm ăn với những người lạ từ xa 

và thúc đẩy phạm vi cũng như tần suất các vụ buôn bán dẫn tới sự tăng 

trưởng kinh tế. 
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Thứ hai, sự đảm bảo quyền tài sản (cũng như con người) được đảm bảo 

bởi luật pháp, mang lại cho người dân sự yên tâm rằng hoa quả do họ làm 

ra sẽ được bảo vệ khỏi sự chiếm đoạt của người khác. Sự đảm bảo này giải 

phóng người lao động khỏi việc mất thời gian và công sức cho việc bảo vệ 

tài sản mà thay vào đó tập trung hơn cho việc sản xuất cũng như thừa 

hưởng thành quả của mình. 

Những lợi ích kinh tế này được pháp quyền đảm bảo và xác định trong 

mối liên hệ với chủ nghĩa tư bản ở mức độ địa phương cũng như toàn cầu. 

Mỗi người trong chúng ta cần phải xem xét cả luật pháp và mối quan hệ 

giữa luật pháp với hệ thống trao đổi kinh tế trong trường hợp cho trước 

để có thể xác định được là liệu những nhận xét này đúng hay sai và nếu 

đúng thì đúng tới mức nào. Khi mà luật pháp và những cơ quan pháp lý 

đã lỗi thời, không hiệu quả, tốn kém, hoặc không tin cậy, những vụ buôn 

bán và sự phát triển kinh tế có thể bị ngăn cản bởi hệ thống pháp luật, và 

những cá thể kinh tế có thể muốn sử dụng những cơ quan khác khi gặp 

phải mâu thuẫn, tránh khỏi đụng chạm tới pháp luật một cách triệt để. 

Hơn nữa, trong một vài trường hợp, một số cơ chế khác như nguyên tắc 

trong thương thảo hoặc mối quan hệ xã hội, làm ăn lâu dài có thể tạo điều 

kiện hiệu quả cho việc dự đoán và an toàn đối với những thương vụ, làm 

cho luật pháp trở nên thứ yếu hoặc không cần tới. 
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5. Nền tảng của sự công bằng đòi hỏi luật pháp phải được áp 

dụng một cách bình đẳng đối với tất cả mọi người theo như 

điều lệ của nó. 

Sự bình đẳng trong việc áp dụng luật pháp – một khía cạnh của pháp 

quyền – là một thành tố cơ bản của sự công bằng. Dưới pháp luật, vua 

chúa đều phải được đối xử như thường dân và việc chức vụ của một ai đó 

có ảnh hưởng tới việc phán xét họ luôn được xem như một sự bất công. 

Không ai được phép ưu ái hay đối xử bất công trước pháp luật. Yêu cầu 

này không ngăn cản pháp luật khỏi việc đưa ra những sự khác biệt đối với 

người hoặc nhóm người, ví dụ như trong những hệ thống pháp luật mà có 

sự phân biệt đối xử nam và nữ; nó chỉ yêu cầu luật pháp được áp dụng 

tuân theo các điều luật của nó mà không quan tâm tới ai đang liên quan 

(bất kể đó là tổng thống hay dân thường, ngôi sao hay người bình thường, 

giàu hay nghèo). 

Khía cạnh thiết yếu này của sự công bằng có thể có những hệ lụy, đặc 

biệt là trong những trường hợp chứa đựng những sự bất bình đẳng xã hội 

đáng kể. Áp dụng luật pháp công bằng với tất cả mọi người theo các điều 

khoản đã được quy định có thể có những hậu quả đến từ một phía hoặc 

duy trì mãi mãi một trật tự xã hội bất công. Ví dụ, một luật pháp cấm 

đoán người giàu và người nghèo không được ngủ trên ghế ở công viên 
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được xem như là áp dụng công bằng đối với tất cả mọi người nhưng nó sẽ 

mang tới những hệ quả tồi tệ đối với những người nghèo. 

Những thành tố cơ bản trong việc thiết lập 

nền tảng pháp quyền và những vấn đề tương ứng 

1. Chia sẻ định hướng rộng rãi trong xã hội – giữa các công 

dân với quan chức nhà nước – rằng Luật pháp thực sự thống 

trị và nên thống trị. 

Để pháp quyền được tồn tại, mọi người cần tin tưởng vào nó và tuân thủ 

nó. Họ cần xem đó như là một bộ phận tồn tại cần thiết, hợp lý trong hệ 

thống pháp lý – chính trị của họ. Thái độ này bản thân nó không phải là 

một điều luật. Nó là một quan niệm chính trị chung được thêm vào trong 

hệ thống tín ngưỡng văn hóa. Khi niềm tin này được phổ biến, pháp 

quyền có thể có sức bật và sống sót qua nhiều thế hệ, vượt qua được cả sự 

miệt thị của các quan chức nhà nước. Tuy nhiên, khi mà niềm tin này 

không được phổ biến thì phá quyền có thể trở nên rất yếu và gần như 

không có tiếng nói. 

Tín ngưỡng là những đối tượng không được xếp vào sự kiểm soát của 

con người, cho nên việc in sâu pháp quyền vào tín ngưỡng khi mà nó chưa 

tồn tại ở trong đó là một điều rất khó khăn. Một vấn đề đó là trong nhiều 

xã hội, chính phủ không được tin tưởng và luật pháp làm cho người dân 

sợ hãi và tránh xa. Điều này thường xảy ra trong những xã hội nơi mà luật 
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pháp đã có một quá trình lịch sử dài hoặc ngắn trong việc áp chế chuyên 

quyền, hoặc là trong những xã hội mà quan chức nhà nước thường bị xem 

là tham nhũng và yếu kém, hoặc cũng có thể ở trong những xã hội luật 

pháp bị xem như không công bằng hoặc chỉ là dành cho một nhóm người 

ở tầng lớp thượng lưu. Trong những trường hợp mà luật pháp và hệ thống 

pháp lý đã được chuyển giao từ một nơi nào đó khác – như đã được nói ở 

trên, thì nhiều người sẽ không đồng cảm với (thậm không không thèm 

đếm xỉa tới) luật pháp, làm cho việc phát triển định hướng văn hóa trở 

nên khó khăn hơn, dù chẳng có thể thay đổi theo thời gian. Hơn nữa, khi 

mà một xã hội bao gồm nhiều sự khác biệt văn hóa, tôn giáo, hoặc các 

nhóm dân tộc mà luật pháp nơi đó chỉ áp dụng cho một nhóm người thì 

những nhóm khác có thể xem luật pháp khi đó như một mối đe dọa, và 

thường thì họ sẽ không thích thú với ý tưởng rằng luật pháp nên thống 

trị. 

Đây là một thành tố thiết yếu của pháp quyền, nhưng nó lại là điều khó 

khăn nhất để đạt được. Trên hết tất cả, để niềm tin này được tồn tại thì 

người dân cần đồng cảm với luật pháp và xem nó như là một thứ xứng 

đáng để thống trị. Niềm tin vào pháp luật của đại đa số không dễ mà có, 

và nó đòi hỏi nhiều thời gian để trở thành những gì được xem là tương 

đương với cách nhìn văn hóa về luật thông qua xã hội hóa. 
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2. Sự hiện diện của một bộ máy tư pháp [tòa án] độc lập 

Một bộ máy tư pháp độc lập (còn được gọi là tòa án độc lập) là một điều 

cực kỳ quan trọng đối với cả hai chức năng của pháp quyền: đó là phương 

thức quan trọng để gắn kết quan chức nhà nước với pháp luật (theo chiều 

dọc) và để giải quyết những mẫu thuẫn giữa công dân với nhau (theo 

chiều ngang). Phân xử giữa các cá nhân cũng như các nhóm người cần 

phải cam kết với việc hiểu cũng như áp dụng luật pháp đối với tất cả mọi 

người (cả quan chức nhà nước) dựa theo những điều đã đồng ý, một cách 

công bằng và không có thiên vị hoặc tác động từ bên ngoài nào. 

Một bộ máy tư pháp độc lập tương đối rất khó để thành lập cũng như 

duy trì. Tối thiểu, nó đòi hỏi sự phân bổ đầy đủ tài nguyên: cơ quan làm 

việc, nhân viên tài năng, sự truy cập vào tài nguyên pháp lý, lương bổng 

hợp lý, và sự đảm bảo công việc. Bời vì bộ máy tư pháp thường không có 

quyền chỉ đạo trực tiếp vào lực lượng cảnh sát hoặc bất cứ cơ quan thực 

thi pháp luật nào, một điều kiện thiết yếu đối với sự độc lập của bộ máy tư 

pháp này là những nhân viên nhà nước khác cần phải tôn trọng sự độc lập 

của họ và tuân thủ theo lệnh của tòa án. Quay lại thành tố đầu tiên ở trên, 

để một bộ máy tư pháp được tồn tại độc lập thì cần phải có văn hóa dân 

tộc mạnh mẽ rằng tòa án không nên bị can thiệp và những quyết định 
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pháp lý của họ phải được tuân thủ. Một bộ máy tư pháp độc lập cũng bị 

phụ thuộc vào sự tồn tại của nghề pháp lý cam kết vào việc duy trì luật 

pháp. Những quan tòa được chiêu mộ từ nghề này và phải được truyền 

thụ những giá trị của pháp quyền; nghề này cần phải hỗ trợ tích cực bộ 

máy tư pháp và sẵn sàng bảo vệ nó tới cùng khi hệ thống này bị đe dọa. 

 

3. Sự tồn tại của ngành nghề pháp lý và truyền thống pháp lý 

mạnh mẽ nhằm cam kết vào việc giữ gìn Pháp quyền. 

Một ngành nghề pháp lý và truyền thống pháp lý mạnh mẽ được phát 

triển tốt cam kết vào việc giữ gìn luật pháp là cần thiết vì một vài lý do 

sau: để phát triển một bộ máy pháp luật một cách mạch lạc và phù hợp 

nhằm đạt được tính dễ tiên đoán và tính ổn định trong pháp luật; để cung 

cấp dịch vụ pháp lý thiết yếu nhằm đảm bảo sự tuân thủ theo pháp luật 

(theo diều dọc lẫn chiều ngang); để bổ sung những vị trí pháp lý (gồm 

quản lý, công tốt viên, và quan tòa) với tôn chỉ là luật pháp cần phải thống 

trị; và để bảo vệ pháp quyền khi hệ thống này bị đe dọa. Nếu thiếu đi 

những luật sư cam kết với luật pháp và pháp quyền thì sẽ không thể có 

được pháp quyền, vì kiến thức, hành động, và những sự định hướng của 

các luật sư chính là những nhân tố truyền tải luật pháp trong xã hội – họ 

chính là nhóm người mà những hoạt động của họ trực tiếp cấu thành nên 
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luật pháp. Xây dựng nghề nghiệp pháp lý và truyền thống pháp lý mạnh 

mẽ đòi hỏi một hệ thống giáo dục pháp lý truyền tải kiến thức pháp luật 

và in sâu những giá trị pháp lý vào những người mà chúng đào tạo, và việc 

này phải thu hút và tái sản xuất những người muốn cam kết vào luật pháp 

cũng như phát triển kiến thức pháp luật. 

Một vấn đề tiềm tàng đối với thành tố này tồn tại trong những xã hội – 

nơi mà chỉ có những người giàu có hoặc chỉ môt nhóm người được lựa 

chọn mới được học kiến thức pháp luật hoặc chỉ họ mới được ngồi vào 

những chiếc ghế trên chính trường bởi vì điều này gây nên rủi ro trong 

việc phát triển và áp dụng luật pháp chỉ để nhằm phục vụ lợi ích của 

nhóm người đó bằng sức lực của nhóm người khác. Điều này tạo nên sự 

bất công trong pháp luật. Khi đó người dân sẽ hiểu luật pháp một cách 

lệch lạc và điều này trái với thành tố đầu tiên, kiềm hãm niềm tin chung 

về pháp luật nên việc pháp luật thống trị sẽ trở nên rất khó khăn. 

Không có một thành tố nào trong ba thành tố kể trên dễ dàng đạt được 

nếu thiếu sót một trong ba nguyên tắc đó, nhưng tình hình trở nên phức 

tạp hơn vì mỗi thành tố này lại phụ thuộc vào các thành tố khác theo 

nhiều cách khác nhau. Chúng khác biệt nhưng cũng móc ngoặc vào nhau, 

và mỗi cái thì lại phụ thuộc vào một kim tự tháp các điều kiện hỗ trợ từ 

kinh tế, chính trị, và văn hóa. Đây là những bức tường xã hội, văn hóa và 
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thể chế của pháp quyền, và chúng không phải hoàn toàn do con người 

thiết kế và kiểm soát. Tất cả những điều này làm cho chúng trở nên khó 

khăn vô cùng trong việc đặt những thành tố của pháp quyền vào đúng vị 

trí và lại càng bất khả thi để thực hiện điều đó một cách nhanh chóng. Có 

thể phải cần tới một quá trình dài, thậm chí một vài thế hệ, để: xây dựng 

niềm tin chung trong lòng người dân rằng pháp luật thực sự và nên thống 

trị; xây dựng một bộ máy tư pháp độc lập; và xây dựng một nghề nghiệp 

pháp lý cũng như truyền thống pháp lý cam kết vào việc gìn giữ pháp 

quyền. Tin tốt đó là khi những điều này xảy ra, tính chất liên kết sẽ làm 

cho pháp quyền trở nên tràn đầy nhựa sống. 

 

Những điều không được đề cập đến 

trong khía cạnh cốt lõi của pháp quyền 

1. Dân chủ là một cơ chế lựa chọn lãnh đạo. Nhiều xã hội sử dụng các 

phương thức dân chủ để xác định xem ai là người có quyền lập pháp (bỏ 

phiếu cho những nhà lập pháp) và để tạo ra luật pháp hợp lệ (bỏ phiếu 

cho những dự luật). Dân chủ cũng đóng vai trò như là một lý tưởng hợp 

pháp hóa mà thiết lập một sức mạnh có tính bắt buộc của luật pháp: bởi 

vì người dân hoặc các đại diện của họ tạo nên pháp luật (ít nhất theo lý 

thuyết là như thế), do đó họ đồng ý và tuân thủ theo pháp luật. Tuy 
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nhiên, trong định nghĩa hẹp của pháp quyền không hề đòi hỏi phải có dân 

chủ. Các hệ thống không dân chủ cũng có thể thỏa mãn được mọi thứ 

được nêu ra trong Chương này. 

 

2. Quan niệm hẹp về pháp quyền không áp đặt bất cứ yêu cầu 

nào với việc lưu ý tới nội dung của luật pháp. Tính cởi mở này 

cùng với sự lưu tâm tới nội dung của nó cho phép pháp quyền có thể phù 

hợp với mọi kiểu văn hóa, xã hội, và hệ thống chính trị. Nó không cụ thể 

hóa loại xã hội nào thì cần phải có loại luật pháp nào; nó cũng không chỉ 

ra những giới hạn cụ thể nào đối với pháp luật. Nó chỉ yêu cầu quan chức 

nhà nước và người dân tuân thủ và phải hành động phù hợp với pháp luật, 

bất kể điều gì luật pháp yêu cầu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc những 

luật lệ đàn áp hay vô đạo đức cũng có thể được thực thi – ví dụ như áp đặt 

nô lệ, phân biết chủng tộc, và phân biệt tôn giáo cũng như đẳng cấp, mà 

không chạm vào những yêu cầu của pháp quyền. 

 

3. Những gì trình bày về pháp trị ở chương này không đòi hỏi 

nó phải có một chính thể bảo vệ nhân quyền. Sự thực thi nhân 

quyền có thể là một khía cạnh của pháp quyền ở tại mỗi một hệ thống, 
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như đã nói trước đây, tất cả những thành tố được đề cập ở đây có thể được 

thiết lập mà không nhất thiết phải bảo vệ nhân quyền. 

Một số những học giả đã viết về pháp quyền bao gồm một hoặc nhiều 

trong số ba khía cạnh này. Một hướng tiếp cận hẹp hơn được áp dụng ở 

đây bởi vì nó đều có chung một cách nhìn và áp dụng được vào nhiều hệ 

thống nhất. Nhiều xã hội không muốn đi theo những giá trị tự do và một 

số thì không thích dân chủ. Một nhà nước và xã hội có thể phát triển 

theo định nghĩa hẹp này của pháp quyền mà không nhất thiết phải áp 

dụng những sự sắp đặt chính trị hay những giá trị của của nên tự do dân 

chủ. 

Về nền tảng, pháp quyền chính là nhân viên nhà nước và công dân 

hành động phù hợp với những luật lệ. Đây là một ý tưởng nền tảng với 

những ngụ ý nhiều sắc thái, những nó không thể giải quyết mọi vấn đề 

hay là nơi chứa tất cả mọi thứ có giá trị. 

 

Những lý do để thận trọng về pháp quyền 

Một trong những lý do đó là pháp quyền, như đã trình bày ở trên, không 

nhất thiết đòi hỏi dân chủ, hay tôn trọng nhân quyền, hoặc là yêu cầu bất 

cứ nội dung cụ thể nào trong pháp luật. Phát triển pháp quyền không thể 

đảm bảo được rằng luật pháp hay hệ thống pháp lý đó trở nên tốt hoặc 
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xứng đáng để người dân tuân theo. Trong trương hợp mà luật pháp tạo cơ 

hội cho một trật tự chuyên chế, hoặc khi luật pháp áp đặt những giá trị xa 

lạ hoặc thù hằn lên dân chúng, hoặc khi luật pháp được dùng bởi một 

nhóm người bên trong xã hội để đàn áp nhóm khác thì lúc đó luật pháp bị 

xem như một vũ khí đáng sợ. Lòng trung thực đối với pháp quyền trong 

những trường hợp này có thể đẩy mạnh việc đàn áp một cách hợp pháp. 

Cần nhớ trong đầu rằng pháp quyền là cần thiết nhưng không đủ đề tạo 

nên một bộ máy pháp lý công bằng và bình đẳng. 

Lý do thứ hai để cảnh giác đó là sự ủng hộ đối với pháp quyền có thể 

bao phủ sự ủng hộ đối với quy mô của luật pháp để vương xa hơn vào lĩnh 

vực xã hội, kinh tế và chính trị. Điều ám chỉ lây lan này của pháp luật –

 thỉnh thoảng được gọi là the hội thẩm hóa thế giới cuộc sống – không 

tuân theo bản thân pháp quyền. Để đảm bảo quan chức nhà nước tuân 

thủ theo luật pháp và để bảo vệ mọi người tuân thủ theo pháp luật không 

hề có ý rằng luật pháp phải hoặc nên thống trị mọi thứ. Mức độ phù hợp 

của luật pháp chỉ có thể được xác định thông qua sự kiểm định các điều 

kiện trên mỗi phạm vi. Như đã nói ở phần trước, trong nhiều trường hợp, 

quy mô cũng như sự áp dụng luật pháp có thể gây nên tác hại đối với 

những mối quan hệ xã hội và đối với bản thân của luật pháp (bằng việc 

thúc đẩy sự chống đối hung hăng đối với luật pháp). Cụ thể, khi những 
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chuẩn mực pháp lý hoặc những cơ quan pháp luật mâu thuẫn với các 

chuẩn mực xã hội hoặc các tổ chức, chúng ta nên cẩn thận đối với những 

đối tượng và chức năng mà pháp luật đảm trách. 

Lý do thứ ba để cảnh giác về pháp quyền đó là rủi ro khi nó có thể 

thoái hóa thành quyền thống trị bởi quan tòa hoặc luật sư. Chúng ta đã 

chứng kiến ở nhiều hệ thống ngày càng gia tăng từ quan tòa trong việc 

đưa ra quyết định đã vi phạm theo thẩm quyền chính trị, đặc biệt là khi 

giải thích các điều khoản rộng hơn như đảm bảo nhân quyền. Khi điều 

này xảy ra, cơ quan tư pháp có thể trở thành đối tượng tất công chính trị 

và những ảnh hưởng chính trị, điều này dẫn tới việc có bàn tay chính trị 

nhúng vào sự bổ nhiệm cũng như quyết định tư pháp. Do đó, tư pháp hóa 

chính trị dẫn thẳng tới sự chính trị hóa bộ máy tư pháp, và từ đó làm 

giảm đi sự độc lập của bộ máy tư pháp, dẫn tới sự yếu kém của pháp 

quyền. Cần phải có một sự cân bằng mỏng manh mà tại đó quan tòa cố 

gắng tuân thủ pháp luật nhưng đồng thời đưa ra những quyết định với 

nhận thức về chức năng (bị giới hạn) đúng đắn của tòa án trong một 

chính thể rộng hơn. 

Lý do cuối cùng để cảnh giác về pháp quyền – hoặc chính xác hơn là lo 

lắng về việc bàn về pháp quyền – đó là nhiều sự lạm dụng pháp luật đã 

được thực hiện ở cấp nhà nước và các cán bộ nhà nước, những người luôn 
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miệng nói tuân thủ pháp quyền. Pháp quyền là một lý tưởn hợp pháp 

mạnh mẽ. Nó cung cấp chỗ trú ngụ cho những kẻ chính trị gia luôn mồm 

nói ủng hộ pháp quyền nhưng thực ra lại vi phạm nó. Hành vi này làm 

nhơ bẩn lý tưởng pháp quyền, vì người dân sẽ dần đi tới quan điểm giễu 

cợt khi nói về pháp quyền. Giải pháp duy nhất cho vấn đề này là phải cẩn 

trọng gán buộc những nhân viên chính phủ với trách nhiệm đối với các 

hành động của họ để tương ứng với chuẩn mực pháp lý, và không bị lừa 

bởi những điệu bộ giả tạo. 

 

Nguồn: Brian Z.Tamanaha. Dẫn nhập ngắn gọn về pháp quyền: 

định nghĩa và các chức năng (bản dịch). Truy cập ngày 01.08.2016. 

<http://phiatruoc.info/dan-nhap-ngan-gon-ve-phap-quyen-nhung-ly-do-

de-than-trong-ve-phap-quyen/> 
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BÀI CHÍN 

 

PHÁP QUYỀN VÀ HIẾN PHÁP 

Tác giả: David Williams 

Dịch giả: Nguyễn Thị Hường & đồng nghiệp 

 

rong một xã hội pháp quyền, nguyên tắc pháp quyền cơ bản là 

quyền lực của chính quyền phải chịu ràng buộc trong khuôn khổ các 

nguyên tắc pháp lý bền vững, được bảo vệ bởi một bản hiến pháp khó thay 

đổi. Để pháp quyền trở thành hiện thực, hệ thống tòa án cần được đào tạo 

về chuyên môn, trung thành với pháp luật, và đặc biệt phải được đảm bảo 

tính độc lập cao. 

 

Quyền lực chính quyền phải chịu ràng buộc bởi các nguyên 

tắc pháp lý bền vững 

Ở một số quốc gia, chính quyền hoàn toàn tự do làm bất cứ điều gì mà họ 

muốn mà không phải chịu bất cứ ràng buộc nào từ bên ngoài. Ở những 

nơi này, chính quyền nắm quyền lực tối cao. Họ dùng luật để cai trị người 

dân, nhưng chính họ lại không phải là đối tượng chịu điều chỉnh bởi bất 

T 
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cứ một hệ thống những nguyên tắc pháp lý tối thượng nào đứng trên 

những mong muốn của họ. Những quốc gia như thế được gọi là những 

quốc gia pháp trị (rule by law): luật pháp chỉ là công cụ của những người 

có quyền lực dùng để thống trị người khác. Kinh nghiệm thế giới cho 

thấy những chính quyền như thế là rất nguy hiểm cho người dân. Những 

chính quyền này có thể vi phạm quyền của công dân, như tước đoạt đất 

đai tùy tiện hay nhũng nhiễu hối lộ. Dù có thể họ được bầu lên một cách 

dân chủ nhưng sau đó họ có thể toan tính cầm quyền mãi mãi và giao 

những vai trò quan trọng trong chính quyền cho thân bằng quyến thuộc 

của họ. Sau một cuộc bầu cử, phe thắng cử có thể dùng quyền lực mới 

giành được để đàn áp đối lập, như bằng cách đặt các đảng chính trị khác ra 

ngoài vòng pháp luật và bỏ tù lãnh đạo của các đảng đó, hoặc chỉ dành 

những quyền lợi tài chính cho những người đã ủng hộ họ mà không dành 

cho ai khác. 

Nếu được cho phép có quyền hạn tối thượng, một chính quyền có thể 

làm bất kỳ điều gì họ muốn mà không chịu trách nhiệm trước người dân. 

Một chính quyền như thế sớm muộn cũng sẽ trở nên một chính quyền áp 

bức. Khi quyền lực không bị kiềm chế và kiểm soát, người đức hạnh cũng 

có khuynh hướng trở nên bạo ngược. 
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Vì vậy, để bảo vệ quyền lợi của người dân, không thể để chính quyền có 

thể tự do làm bất cứ điều gì họ muốn. Thay vào đó, chính quyền phải bị 

ràng buộc bởi những nguyên tắc pháp lý bền vững. Những nguyên tắc này, 

bên cạnh những ràng buộc khác, là nhằm bảo vệ quyền cá nhân, định ra 

những cuộc bầu cử định kỳ, tự do, công bằng, và giới hạn những gì những 

người thắng cử có thể làm với những người thất cử. Những quốc gia có 

chính quyền như thế được gọi là những quốc gia pháp quyền (rule of law): 

luật pháp, chứ không phải chính quyền, mới là thực thể có quyền lực cuối 

cùng. Ngày nay hầu như mọi người đều tin rằng pháp quyền là yếu tố 

quan trọng cho một chính quyền hợp thức và công minh. 

 

Pháp quyền được bảo vệ hữu hiệu nhất bởi một bản hiến 

pháp khó thay đổi 

Nhiều quốc gia pháp trị muốn trở thành pháp quyền. Trong quá trình 

chuyển đổi, họ phải tìm cách thiết lập và bảo vệ các nguyên tắc pháp lý 

bền vững nhằm hạn chế quyền hạn của chính quyền. Nếu người dân 

không thực sự coi trọng nguyên tắc pháp quyền, thì nền pháp quyền đó sẽ 

không phát triển. Vì vậy, để bảo vệ nền pháp quyền, đầu tiên có thể tính 

đến yếu tố văn hóa: một xã hội coi trọng pháp quyền là điều kiện cần để 

tạo nền tảng cho một nhà nước pháp quyền. Tuy nhiên, yếu tố văn hóa 



182 | 615 

 

không đủ, vì chính quyền không phải lúc nào cũng tôn trọng ý chí của 

nhân dân. Do đó, minh định các nguyên tắc pháp quyền trong một hiến 

pháp được viết ra và tồn tại lâu dài là cần thiết. 

Hiến pháp bảo vệ pháp quyền bằng nhiều cách. 

• Thứ nhất, bởi vì hiến pháp được soạn thảo với những điều khoản cụ 

thể và bất kỳ ai quan tâm cũng có thể nắm bắt ngay nội dung của pháp 

quyền, cũng như những quy tắc pháp lý nhằm bảo vệ người dân mà pháp 

quyền đòi hỏi chính quyền phải tôn trọng. Điều đó cũng có nghĩa là giới 

hạn quyền lực của các quan chức chính quyền cũng được đề ra cụ thể. Nếu 

họ không tôn trọng những giới hạn đó, các quan chức khác và công dân sẽ 

có cơ sở pháp lý, vốn đã được viết ra một cách rõ ràng, để áp dụng nhằm 

bảo vệ hiến pháp và kiểm soát những quan chức vi phạm. 

• Thứ hai, xét theo một góc độ lý tưởng, việc toàn dân tham gia làm ra 

hiến pháp giúp họ trực tiếp xây dựng và xác lập các “pháp quyền” cho đất 

nước. Khi đó, thành quả lập hiến đại chúng sẽ bảo vệ nền pháp quyền hữu 

hiệu hơn nhiều so với một bản hiến pháp áp đặt bởi các cơ quan quyền 

lực. Bởi vì, khi quần chúng tham gia thiết lập nền pháp quyền cho chính 

quốc gia của họ, họ sẽ có cơ hội đề ra những nguyên tắc pháp quyền đáp 

ứng được nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể của họ. Qua đó giúp các cơ quan 

quyền lực được giới hạn bởi những nguyên tắc pháp quyền phù hợp để vận 
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hành tốt hơn, và sinh hoạt chính trị của đất nước cũng sẽ lành mạnh hơn. 

Chính trị lành mạnh hơn sẽ tạo ra những điều kiện sống tốt hơn: kinh tế 

phát triển hơn, trường học và y tế tốt hơn, bảo vệ môi trường hiệu quả 

hơn, v.v… Nói một cách khác, hiến pháp được toàn dân thông qua sẽ góp 

phần cải thiện cuộc sống của mỗi người dân. Kết quả là người dân sẽ thấy 

gắn bó và muốn bảo vệ hiến pháp: nếu hiến pháp đã được làm ra để bảo vệ 

người dân, người dân cũng sẽ muốn bảo vệ nó. 

• Thứ ba, một bản hiến pháp tốt sẽ phân chia quyền lực cho nhiều cơ 

quan nhà nước khác nhau, do đó sẽ rất khó cho một cá nhân hoặc một cơ 

quan nhà nước thâu tóm hết tất cả quyền lực. Kết quả là, nếu một cá nhân 

hoặc cơ quan nhà nước tìm cách vi phạm hiến pháp, những cá nhân hoặc 

cơ quan nhà nước khác có thể ngăn chặn các vi phạm đó. Ví dụ rõ ràng 

nhất là một cơ chế bảo vệ hiến pháp, dù đó là một tòa án hoặc một cơ 

quan bảo hiến nào khác, sẽ xem xét kỹ lưỡng văn bản và hành động của 

các quan chức để xác định xem họ có hành xử phù hợp với hiến pháp hay 

không. Tất nhiên, cơ quan bảo hiến không phải là định chế duy nhất có 

thể bảo vệ pháp quyền. Nếu một quan chức, ở bất kể cương vị nào, hành 

xử một cách vi hiến, các thành phần khác của hệ thống chính trị có thể có 

khả năng kiểm soát và ngăn chặn quan chức đó – các thành phần khác ở 

đây có thể là cơ quan lập pháp, các cơ quan hành chính, chính quyền địa 
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phương, công dân, hoặc thậm chí là thành viên nội các. Như vậy, một bản 

hiến pháp tốt không chỉ xác định các nguyên tắc pháp quyền, nó còn cần 

đặt ra một cơ cấu chính quyền để bảo vệ các nguyên tắc pháp quyền đó. 

• Cuối cùng, một hiến pháp tốt phải là một hiến pháp khó sửa đổi và 

không cần phải sửa đổi thường xuyên. Tốt nhất là những sửa đổi hiến 

pháp phải được nhân dân phúc quyết phê chuẩn. Sửa đổi hiến pháp chỉ có 

thể được thông qua bởi đa số hoặc thậm chí siêu đa số phiếu thuận. Điều 

quan trọng nhất là chính quyền không được phép tự sửa đổi hiến pháp. 

Khi bản hiến pháp được bảo vệ bằng cách này, nền pháp quyền sẽ bền 

vững, vì một hiến pháp tốt chính là hiện thân của pháp quyền. 

 

Những nguyên tắc pháp lý bền vững cốt lõi 

Các quốc gia khác nhau có thể chọn những nguyên tắc pháp lý khác nhau, 

phù hợp đối với hoàn cảnh của quốc gia đó. Nhưng nền pháp quyền đòi 

hỏi một số nguyên tắc pháp lý cốt lõi mà mọi quốc gia pháp quyền cần 

tuân thủ. 

Có nhiều cách hiểu khác nhau về “pháp quyền”, và cho đến nay vẫn 

chưa có sự thống nhất về một định nghĩa phổ quát cho khái niệm này. 

Các chính trị gia hoặc các nhà bình luận đôi khi sử dụng cụm từ này một 

cách mơ hồ mà không xác định ý nghĩa của nó. Các học giả tuy chưa đạt 
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đồng thuận về một định nghĩa nhất quán, nhưng ít ra họ cũng đề xuất 

những định nghĩa cụ thể hơn. Đến nay, tất cả học giả đều đồng ý rằng, 

trong một quốc gia pháp quyền, quyền lực nhà nước nhất thiết phải bị 

giới hạn bởi một số nguyên tắc pháp lý bền vững. Nhưng các nguyên tắc 

pháp lý này cụ thể là những gì thì họ chưa thống nhất. Một số học giả 

cho rằng nguyên tắc pháp quyền đòi hỏi những quy chuẩn pháp lý minh 

bạch. Một số học giả khác tin rằng pháp quyền đòi hỏidân chủ và quyền 

con người. 

• Quy chuẩn pháp lý minh bạch đòi hỏi khi các nhà lập pháp phải soạn ra 

những điều luật rõ ràng, sao cho người dân dễ dàng nắm bắt các quy định 

có liên quan đến đời sống của họ, nhằm hoạch định cuộc sống của họ cho 

phù hợp. Chẳng hạn, luật hình sự không được mập mờ khi quy định 

những hành vi nào là bất hợp pháp, để người dân biết và tránh các hành vi 

đó. Luật hợp đồng cần rõ ràng về những biện pháp thi hành, dù đối với 

giao kèo mua đất hay thỏa thuận thành lập hiệp hội kinh doanh, để người 

dân có thể quyết định một cách sáng suốt trước khi đặt bút ký và chấp 

nhận những nghĩa vụ pháp lý đi kèm. Tương tự, trong tất cả các lĩnh vực 

khác của pháp luật, người dân cần có điều kiện hợp lý để nắm bắt luật 

pháp. Nếu không, nhà nước luôn có thể tùy tiện can thiệp và xâm phạm 

vào cuộc sống của công dân mà họ không lường trước được – điều này 
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cũng đồng nghĩa với việc để cho chính quyền hành xử độc đoán. Để đảm 

bảo rằng mọi công dân hiểu biết luật và điều chỉnh cuộc sống của họ cho 

phù hợp, quy chuẩn pháp lý minh bạch đòi hỏi luật pháp phải được phổ 

biến công khai (không bí mật), không hồi tố (không áp dụng đối với các 

hành vi trước khi luật được thông qua), rõ ràng (để ai cũng có thể hiểu cụ 

thể các quy định pháp luật), và phổ quát (áp dụng cho tất cả mọi người, 

không phân biệt giàu nghèo, yếu mạnh, quan chức hay dân thường v.v…). 

• Dân chủ về cơ bản là một chế độ chính trị trong đó người dân tự cai 

trị. Chế độ dân chủ đại diện là phổ biến nhất: người dân tham gia vào 

những cuộc bầu cử có tính tự do, công bằng, và thật sự có tính đại diện 

cao cho những quyền lợi và nhu cầu thực tiễn phong phú, đa dạng của 

người dân, từ đó bầu ra những dân biểu thực sự có năng lực để thay mặt 

họ quản lý nhà nước. Nguyên tắc pháp quyền đòi hỏi chế độ dân chủ để 

pháp quyền được thực thi, nhưng nó không chỉ định một hình thức dân 

chủ cụ thể nào, miễn là người dân thực sự kiểm soát chính quyền chứ 

không phải là chính quyền cai trị họ. Vì có nhiều chế độ dân chủ khác 

nhau, mỗi quốc gia có thể lựa chọn chế độ mà họ cho là phù hợp. Một số 

nước theo tổng thống chế, một số khác theo chế độ nghị viện. Một số 

nước chọn chế độ lập pháp lưỡng viện, trong khi đó một số khác lại chọn 
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lập pháp đơn viện. Một số nước chọn nguyên tắc đại diện theo tỷ lệ, một 

số khác theo hệ thống đa số đại diện. Và còn nhiều ví dụ khác. 

• Quyền cá nhân thuộc phạm vi tự chủ, là quyền đòi hỏi có được những 

điều kiện cần thiết cho những lĩnh vực đời sống quan trọng nhất của cá 

nhân, trước hết là với tư cách công dân, như quyền bầu cử, hay với tư cách 

cá nhân riêng tư, như quyền thành hôn. Chính quyền không thể xâm 

phạm các quyền này, trừ những trường hợp đặc biệt cần thiết, như khi an 

ninh quốc gia đang bị đe dọa nghiêm trọng, hay trong nỗ lực ngăn chặn 

một âm mưu khủng bố nơi công cộng. Tuy nhiên, chính quyền không thể 

hạn chế quyền của các cá nhân chỉ đơn giản với lý do chung chung, ví dụ 

như “trật tự công cộng”. Hầu hết những người cổ vũ pháp quyền đều tin 

rằng mọi quốc gia phải tôn trọng một số quyền căn bản, vốn thường được 

gọi là “nhân quyền” trong luật quốc tế. Bên cạnh những quyền căn bản 

đó, quốc gia có thể lựa chọn bảo vệ những quyền cá nhân khác, tùy thuộc 

hoàn cảnh cụ thể của từng nước. Ví dụ, hiến pháp Hoa Kỳ công nhận 

quyền sở hữu súng tư nhân, nhưng không bảo vệ quyền hưởng y tế công 

cộng; ngược lại, hiến pháp của Đức lại bảo vệ quyền hưởng y tế công cộng 

mà không cho phép cá nhân sở hữu súng. 

Như vậy, rõ ràng định nghĩa khái niệm “pháp quyền” chỉ là một quy 

ước, có thể mang bất kỳ ý nghĩa gì mà một xã hội quyết định. Tuy nhiên, 
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như đã phân tích ở trên, để bảo vệ quyền lợi của người dân, một nền pháp 

quyền đòi hỏi chính quyền phải bị giới hạn bằng những nguyên tắc pháp 

lý bền vững. Vì vậy, khi muốn xác định ý nghĩa của “pháp quyền” cho một 

quốc gia, câu hỏi thực sự cần được đặt ra là “chúng ta đang muốn đặt ra 

trong hiến pháp những giới hạn pháp lý lâu dài nào đối với chính quyền?” 

Hiện nay, hầu như cả thế giới đều đồng thuận rằng một chính quyền tốt 

là một chính quyền dân chủ, tôn trọng các quyền cá nhân, và chỉ hành xử 

theo các quy chuẩn pháp lý minh bạch. 

 

Để pháp quyền trở thành hiện thực, hệ thống tòa án cần đảm 

bảo tính độc lập, được đào tạo chuyên môn, và trung thành 

với pháp luật 

Pháp quyền là các nguyên tắc pháp lý được soạn thảo trong hiến pháp 

nhằm giới hạn quyền lực của chính quyền. Chính quyền không thể coi 

nhẹ các nguyên tắc này, vì quyền lực chính quyền bị giới hạn bằng pháp 

luật là đòi hỏi tiên quyết của pháp quyền. Tuy vậy, chỉ đề ra các nguyên 

tắc pháp quyền là chưa đủ, còn cần có cơ quan áp dụng và giám sát việc thi 

hành các nguyên tắc này.  

Toà án, hoặc các định chế tương tự, không có nhiều quyền lực để thực 

thi quyết định họ thông qua – như ngạn ngữ thường nói, tòa án “không 
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có tiền mà cũng chẳng có vũ khí.” Chiếu theo các tiêu chuẩn đánh giá 

quyền lực thông thường, tòa án là một trong những định chế nhà nước 

yếu nhất. Nếu một bộ phận chính quyền cố ý vi phạm pháp luật, chỉ có 

nhân dân (qua cơ chế chính trị dân chủ – bầu cử) hoặc các bộ phận khác 

của chính quyền (qua kiểm soát và cân bằng quyền lực) mới có sức mạnh 

ngăn chặn các vi phạm đó. Dù vậy, tòa án, hoặc các định chế bảo hiến, giữ 

một vai trò khác nhưng không kém phần quan trọng: họ có thể giải thích 

luật, giúp nhân dân và các cơ quan khác của chính quyền biết một người 

hoặc một cơ quan chính quyền đang tìm cách vi phạm pháp luật. Với căn 

cứ chính tắc là kết luận của toà án, nhân dân và các cơ quan công quyền 

có quyền lực mạnh hơn tòa án, sẽ hợp lực để bảo đảm pháp quyền được 

thực thi. 

Để làm tốt vai trò của mình, tòa án không cần nhiều tiền hoặc cảnh sát 

hỗ trợ. Yếu tố đầu tiên tòa án cần là sự độc lập với các cơ quan khác 

trong chính quyền, để tòa án có thể đảm bảo tất cả các bộ phận của chính 

quyền tuân thủ pháp quyền mà không có sự thiên vị hoặc nể nang, kiêng 

dè. Trong công việc của mình, các thẩm phán đôi khi sẽ cần phải đưa ra 

những quyết định gây tranh cãi, có thể làm một số quan chức chính quyền 

khó chịu, và đôi khi có thể làm đa số người dân phật ý. Để có thể thực 

hiện bổn phận, các thẩm phán cần phải được bảo vệ để tránh bị trả thù: 
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an ninh thân thể của họ phải được bảo vệ, và nhiệm kỳ của họ phải được 

bảo đảm, cùng với mức lương cố định. 

Ngoài ra, bản thân các thẩm phán không được coi họ là chính trị gia. 

Vai trò chính trị gia đòi hỏi nhà chính trị phải trung thành với cử tri hoặc 

với các chính trị gia khác. Trong khi đó, các thẩm phán phải tâm niệm 

bản thân mình làm việc theo chuyên môn và trung thành với pháp luật. 

Để làm được điều đó, các thẩm phán phải là những người được đào tạo 

chuyên sâu về luật. Các thẩm phán cũng cần phải trung dung: họ không 

được dính líu hay phụ thuộc vào các cơ quan quyền lực khác của chính 

quyền, các tổ chức chính trị, hoặc các nhóm lợi ích kinh tế. Với tư cách 

công dân, họ có quyền đi bầu cử. Thậm chí, họ có thể là một thành viên 

của một tổ chức chính trị, nhưng không được tham gia vào các hoạt động 

đảng chính trị, hay nắm giữ chức vụ trong các đảng chính trị, nếu những 

điều này ảnh hưởng tới tính trung dung mà vai trò của một người thẩm 

phán đòi hỏi. 

 

Nguồn: David Williams. Pháp quyền và hiến pháp (bản dịch). Truy cập ngày 

01.08.2016. 

<http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=116&CategoryID=42&News=4

890>  
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BÀI MƯỜI 

 

TẦM QUAN TRỌNG CỦA HIẾN PHÁP DÂN CHỦ 

Tác giả: David Williams 

Dịch giả: Trần Duy Nguyên & Nguyễn Thị Hường 

 

gười dân có quyền lựa chọn chính quyền của họ 

Trên thế giới hiện nay có rất nhiều chính thể. Mỗi nước cần một 

cơ chế chính quyền phù hợp với hoàn cảnh riêng biệt và truyền thống của 

nước họ. Vì vậy, nhân dân của một nước cần có cơ hội chọn một cơ chế 

nhà nước mà họ nghĩ là phù hợp với đất nước họ, nếu không, dân chủ 

không tồn tại. Dân chủ không chỉ là bầu cử các lãnh đạo chính trị, mà 

còn là quyền chọn lựa chính thể phù hợp. Nhân dân minh định sự lựa 

chọn này trong một bản hiến pháp. Những người cầm quyền không có 

quyền áp đặt một chính thể khác biệt với những gì chính người dân đã 

chọn. 

 

Người dân có quyền quy định những giới hạn bền vững cho 

quyền lực nhà nước 

N 
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Một khi người dân đã chọn cho mình một chính thể, nhà cầm quyền 

không được phép thay đổi nó. Qua việc chọn chính thể, nhân dân có 

quyền đề ra những giới hạn cho những người làm việc trong chính quyền 

đó. Những quan chức này không thể vi phạm những quy định do người 

dân đề ra. Thông thường, nhân dân đặt ra những giới hạn lên chính 

quyền như sau: 

Trước tiên, nhân dân phân chia quyền lực cho nhiều thành phần khác 

nhau của chính quyền: họ trao cho tổng thống một số quyền hạn và Tòa 

án một số quyền khác. Một khi nhân dân đã phân chia quyền lực như vậy, 

các quan chức chính quyền không được phép vượt quá giới hạn quyền lực 

người dân đã đặt ra. Chẳng hạn, tổng thống không được phép can thiệp 

vào công việc của Tòa án bằng cách phán xử các vụ kiện, cũng như không 

thể xen vào công việc của lập pháp bằng cách tự ra luật. Tam quyền phân 

lập chính là tên gọi chuyên môn của sự phân chia quyền lực giữa các 

thành phần khác nhau của chính quyền. 

Thứ hai, người dân có thể muốn phân định quyền hạn của chính quyền 

trung ương với chính quyền địa phương, như cấp tỉnh chẳng hạn. Thí dụ, 

nhân dân có thể trao cho chính quyền trung ương toàn quyền về quân đội, 

và trao cho chính quyền địa phương các quyền về giáo dục và trường học 

địa phương. Một khi người dân đã phân định như vậy, cả chính quyền 
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trung ương lẫn chính quyền địa phương đều phải tôn trọng và không được 

phép thay đổi. Nghĩa là chính quyền địa phương không được quyền sử 

dụng quân đội cho các vấn đề địa phương, và chính quyền trung ương 

không thể xen vào việc giáo dục, học đường của địa phương. Sự phân chia 

quyền lực giữa trung ương và địa phương như vậy được gọi là thể chế liên 

bang, hoặc có nơi gọi là thể chế tự trị. 

Thứ ba, người dân yêu cầu chính quyền phải tôn trọng quyền của mỗi 

cá nhân. Các bản hiến pháp khác nhau bảo vệ các tập hợp khác nhau đôi 

chút về quyền cá nhân, nhưng lịch sử thế giới có xu hướng mở rộng các 

quyền được bảo vệ, thay vì hạn chế bớt. Thông thường, các hiến pháp bảo 

vệ các quyền cá nhân như quyền tự do tôn giáo, quyền phát biểu, phê bình 

hay biểu tình phản đối chính quyền, quyền tự do hoạt động chính trị, 

quyền được đối xử công bằng và quyền được hưởng một quy trình xét xử 

công bình trước pháp luật. Một khi các quyền này được nhân dân bảo 

đảm, chính quyền không được phép vi phạm, trừ những trường hợp vô 

cùng đặc biệt đã được nhân dân nêu rõ trong hiến pháp. 

Thứ tư, người dân đòi hỏi chính quyền phải chịu trách nhiệm với họ 

thông qua các cuộc bầu cử tự do và định kỳ. Thông thường dân chủ đòi 

hỏi những quy định chi tiết về việc tổ chức bầu cử: thời gian và phương 

pháp tổ chức bầu cử; ai có quyền bỏ phiếu, ai có thể ứng cử, v.v. Các quy 
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định về bầu cử để đảm bảo bầu cử diễn ra thực sự tự do, công bằng, minh 

bạch là tối quan trọng. Nếu không, những người kiểm phiếu chứ không 

phải cử tri mới thực sự là những người lựa chọn người đại diện. Đặc biệt 

quan trọng hơn nữa là phải có nền dân chủ đa đảng, nếu không thì người 

dân sẽ không có sự lựa chọn thực chất giữa các ứng cử viên đề xuất các 

chính sách chính trị khác nhau. Một khi người dân đã đề ra các nguyên 

tắc đó, các quan chức chính quyền không được phép vi phạm, như tìm 

cách tại vị khi đã hết nhiệm kỳ, hoặc gạt bỏ quyền bỏ phiếu của một số 

người, hoặc doạ nạt cử tri, hoặc từ chối các chính đảng khác đăng ký tham 

gia tranh cử. Các quy định đảm bảo bầu cử tự do và công bằng được gọi 

chung là Luật bầu cử.  

 

Một khi đã chọn ra chính thể và đề ra những giới hạn cho 

chính quyền, người dân có quyền khẳng định các nguyên tắc 

đó trong hiến pháp 

Nhân dân tạo dựng và đặt ra giới hạn cho chính quyền; do vậy chính 

quyền được xem là công bộc hay con đẻ của người dân. Qua hiến pháp, 

nhân dân hướng dẫn cho công bộc của mình là chính quyền. Vì thế hiến 

pháp phải rõ ràng và cụ thể nhất có thể, nếu không thì những hướng dẫn 

cho chính quyền sẽ mơ hồ. Vì lý do này mà hiến pháp thường được viết 

thành văn bản. Nghĩa đen của từ hiến pháp là sự sáng tạo hoặc nền tảng, vì 
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hiến pháp do người dân tạo ra và đặt nền tảng cho một chính quyền. Có 

nghĩa là chính quyền đó sẽ không có quyền lực chính danh nếu quyền lực 

của họ không xuất phát từ ý nguyện của người dân và phù hợp với các quy 

định hiến pháp. Do vậy, cần phải có những biện pháp để bảo đảm rằng 

hiến pháp vận hành hữu hiệu như một tập cẩm nang hướng dẫn cho 

chính quyền. 

Trước hết, người dân phải đóng vai trò chủ yếu trong tiến trình soạn 

thảo và thông qua hiến pháp. Lý tưởng nhất là bản hiến pháp được soạn 

thảo bởi một hội đồng lập hiến do người dân bầu ra, trong đó một phần 

quan trọng là đại diện của các nhóm vốn yếu thế về chính trị như nữ giới 

hoặc các dân tộc thiểu số. Đồng thời, người dân phải có quyền đóng góp ý 

kiến cả trước và sau khi soạn thảo Hiến pháp. Và bản Hiến pháp chỉ được 

thông qua khi người dân phúc quyết phê chuẩn.  

Thứ hai, hiến pháp phải khó thay đổi, để chính quyền không thể sửa 

đổi một cách độc đoán. Nếu chính quyền có thể dùng hình thức lập pháp 

thông thường để sửa đổi hiến pháp, thì hiến pháp sẽ không thể hạn chế 

quyền lực của chính quyền một cách hiệu quả. Ý nghĩa cơ bản của một 

bản hiến pháp là hạn chế quyền lực chính quyền một cách lâu dài và ổn 

định. Để được như vậy, bản hiến pháp phải khó sửa đổi và chỉ nên được 
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sửa đổi khi được toàn dân thông qua qua trưng cầu dân ý, tốt nhất là với 

đại đa số phiếu thuận của người dân. 

Sau cùng, người dân phải thiết lập một cơ chế thi hành hiến pháp để 

bảo đảm chính quyền chú tâm thực thi các hướng dẫn quy định trong 

hiến pháp. Nếu hiến pháp không được thi hành, nó sẽ chỉ là một con hỗ 

giấy. Trong hiến pháp, người dân không chỉ đặt ra giới hạn cho chính 

quyền mà còn cần lập ra cơ chế để bảo đảm những giới hạn đó phát huy 

tác dụng. Một trong những cơ chế thi hành hiến pháp chính là các cuộc 

bầu cử tự do, công bằng với sự tham gia của nhiều chính đảng – nếu 

người dân cảm thấy chính quyền hiện tại đang hành xử vi hiến, họ sẽ có 

thể bày tỏ sự bất tín nhiệm qua lá phiếu và bầu những người khác lên thay 

thế. Nhưng thông thường bầu cử tự nó chưa đủ sức mạnh để kiềm chế 

chính quyền, vì bầu cử chỉ diễn ra theo một hạn kỳ cố định, và giữa hai 

cuộc bầu cử chính quyền có thể vi phạm hiến pháp nghiêm trọng mà 

không bị trừng phạt. Thêm vào đó, không phải người dân nào cũng hiểu 

tường tận về luật hiến pháp và nắm hết thông tin về những hành vi sai 

phạm của chính quyền. Do đó, cần có một cơ quan bảo hiến chuyên 

nghiệp, làm việc toàn thời gian, có kiến thức sâu rộng về luật hiến pháp và 

có thể tiếp cận các thông tin liên quan đến những hành xử của chính 

quyền. Về mặt hình thức, cơ quan này là một thành phần của chính 
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quyền. Nhưng về thực chất, cơ quan này phải tồn tại độc lập với chính 

quyền mới có thể xem xét kỹ lưỡng hành xử của các quan chức. Người dân 

bình thường cũng có thể tiếp cận với cơ quan bảo hiến đó và yêu cầu cơ 

quan bảo hiến xem xét những hành xử sai trái của chính quyền mà họ gặp 

phải trong đời sống hàng ngày. Cơ quan bảo hiến này thường là một Tòa 

án, nhưng đó cũng có thể là một hội đồng hoặc ủy ban bảo hiến độc lập. 

 

Nguồn: David Williams. Tầm quan trọng của hiến pháp dân chủ. Truy cập 

ngày 01.08.2016. 

<http://phiatruoc.info/tam-quan-trong-cua-hien-phap-dan-chu/>  
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BÀI MƯỜI MỘT 

 

CÁC KHÁI NIỆM DÂN CHỦ, PHÁP QUYỀN, 

CỘNG HÒA VÀ XÃ HỘI: 

LÝ THUYẾT VÀ THỰC TẾ 

Tác giả: Đỗ Kim Thêm 

 

ột trong những góp ý tu chỉnh Hiến pháp Việt Nam là đề xuất du 

nhập mô hình dân chủ của nhà nước phương Tây. Dân chủ là một 

khái niệm luật Hiến pháp nhằm quy định hình thức cai trị, nhưng lại gắn 

liền với các khái niệm pháp quyền, cộng hoà và xã hội. Dù có liên hệ nhau 

nhưng các khái niệm này có nhiều giá trị tương đồng và dị biệt mà tiểu 

luận này sẽ giới thiệu những mối quan hệ lý thuyết để đối chiếu với thực 

tế của Hiến pháp Việt Nam. 

 

LÝ THUYẾT LUẬT HIẾN PHÁP 

Dân chủ và pháp quyền 

Ý nghĩa dị biệt 

M 
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Ý nghĩa chính của dân chủ là toàn dân có thẩm quyền tối thượng trong 

việc quyết định vận mệnh của đất nước và con người, mà không ai khác 

thay thế. Vào thời trung cổ giáo quyền chiếm vai trò chủ yếu trong việc 

quyết định mọi sinh hoạt thế quyền. Sau khi Cách mạng Pháp thành 

công, toàn dân trở thành nguồn quyền lực duy nhất của đất nước, điển 

hình là thẩm quyền lập hiến. Toàn dân là tác giả Hiến pháp mà nội dung 

là quy định một trật tự cho sự chung sống trong xã hội và quan trọng 

nhất là các nguyên tắc tổ chức nhà nước. Tại Đức, nguyên tắc quyền dân 

tộc tối thượng lần đầu tiên được ghi trong Hiến pháp Weimar 1919, 

nguyên tắc này cũng được công nhận trong Hiến pháp các tiểu bang; Hiến 

pháp Paulkirchen 1849 tuy đề cao một vài yếu tố dân chủ nhưng lại không 

công nhận quyền dân tộc tối thượng như Pháp. Dân chủ, do đó, không đi 

sâu về nội dung luật pháp, tính chính thống hay kiểm soát các hoạt động 

nhà nước. 

Khái niệm dân chủ tại Hoa kỳ và châu Âu có nhiều dị biệt. Dân chủ tại 

Hoa kỳ không là một phong trào đấu tranh trong nội bộ của một nước mà 

trước tiên là đòi hỏi quyền tự do tôn giáo và quyền tự trị. Sự hình thành 

các tiểu bang New England (Đông Hoa Kỳ) nhằm tách rời khỏi quyền 

thống trị của mẫu quốc Anh là một minh chứng. Truyền thống tư duy tại 

châu Âu khác hơn. John Locke cho rằng dân quyền tại Anh là tình trạng 
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tự nhiên có sẵn của xã hội mà vai trò của chính quyền là phải bảo đảm 

quyền này được thực thi. Locke không coi dân chủ là quyền tối thượng và 

nằm trong truyền thống đấu tranh như tại Pháp. Lịch sử của Pháp cho 

thấy toàn dân có một quá trình chống đối và với cải cách liên tục của 

chính quyền mà khái niệm về dân chủ mới thành hình. Nhờ thế dân chủ 

trở thành quyền tối thượng và không thể chuyển nhượng 

Nhà nước pháp quyền, ngược lại, đặt vấn đề nội dung, phạm vi và luật 

thủ tục trong việc điều hành các hoạt động của nhà nước, cụ thể là quy 

định mọi giới hạn của nhà nước và người dân vào luật pháp. Nguyên tắc 

ràng buộc này nhằm bảo đảm quyền tự do của cá nhân, cụ thể là nhà nước 

phải tôn trọng việc thực thi dân quyền, các thủ tục luật hành chính và có 

nền tư pháp độc lập. Tôn trọng luật pháp là một phương tiện cho nhà 

nước thực thi nguyên tắc dân chủ được hữu hiệu hơn. 

Lịch sử chứng minh các chế độ quân chủ hiến định vào thế kỷ XIX, dù 

không dân chủ, nhưng cũng tôn trọng nguyên tắc nhà nước pháp quyền. 

Nguợc lại, các chế độ dân chủ hiện nay luôn đề cao trọng pháp, mà mức 

độ áp dụng trong thực tế bị giới hạn. 

 

Mục tiêu tương đồng 
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Nội dung của khái niệm nhà nước pháp quyền nhằm bảo vệ dân quyền 

một cách tổng quát, không đặc biệt hướng về ý kiến của người dân trong 

các quyết định cụ thể. Dù khác nhau về chiều hướng nhưng hai khái niệm 

dân chủ và pháp quyền cùng theo đuổi một mục tiêu chung là bảo vệ dân 

quyền, mà tự do ngôn luận, báo chí, thông tin và hội họp là điển hình. 

Quyền tự do dân chủ là một điểm nối kết cho hai khái niệm này gặp 

nhau. Đó cũng chính làm điểm phân biệt giữa chế độ dân chủ và độc tài. 

Tự do có quan hệ với dân chủ vì là nguyên tắc hình thức tổ chức cho một 

nhà nước, trong khi chế độ độc tài, ngược lại, không tạo điều kiện này. 

Do đó, dân chủ và pháp quyền có một chức năng chung là bảo vệ dân 

quyền và tự do trong một thể thống nhất. 

Hai nguyên tắc dân chủ và pháp quyền không hề cạnh tranh hay đối 

nghịch mà bổ sung nhau, tạo thành một khuôn khổ chung làm cho luật 

Hiến pháp có giá trị bền vững hợn. Ý nghĩa của phân quyền nếu nằm 

trong khuôn khổ dân chủ thì sẽ dễ thành hình hơn; quyền lực của nhà 

nước, do đó, được quân bình hơn và có điều kiện kiểm soát chặt chẽ hơn. 

Thí dụ điển hình nhất là vai trò độc lập của cơ quan tư pháp. Tinh thần 

độc lập và khách quan của tòa án làm cho việc giải quyết các tranh chấp 

không bị quyền lợi cá nhân hay phe nhóm gây ảnh hưởng. 



202 | 615 

 

Toàn dân nắm quyền lực cai trị đất nước, nên nhà nước pháp quyền 

cũng bị giới hạn trong nguyên tắc này. Có lập luận cho là tam quyền phân 

lập ngày càng chuyên môn hoá cao độ nên làm suy yếu việc thực thi dân 

chủ. Thực tế cho thấy phân biệt chức năng trong quyền lực của bộ máy 

nhà nước không làm mất đi quyền kiểm soát của người dân, vì việc quân 

bình và kiểm soát sẽ hữu hiệu hơn, dĩ nhiên trong điều kiện là nếu nhà 

nước tôn trọng uy lực của luật pháp 

 

Dân chủ và cộng hòa 

Cộng hoà là một khái niệm cổ điển của luật Hiến pháp nhằm quy định về 

tổ chức nhà nước và có hai nghĩa hình thức hay nội dung. 

 

Hình thức 

Miachiavelli là người đầu tiên du nhập khái niệm cộng hoà vào luật Hiến 

pháp. Ông cho rằng nhà nước cộng hoà có hai chức năng là nắm quyền lực 

và lãnh đạo mà trước đó thuộc về nhà vua. Nhà nước cộng hoà được hiểu 

là tương phản và thay thế cho nhà nước quân chủ. Do đó, chúng ta không 

thể gọi chế độ quân quyền của Anh và Thụy Điển là cộng hoà. Qua sự 

hình thành và phát triển của khái niệm dân chủ, chế độ cộng hoà sẽ làm 

dân chủ hóa cho đất nước về hình thức. Ngày nay, khái niệm cộng hoà đã 
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thay đổi nhiều vì không chú trọng đến cá nhân lãnh đạo mà coi là một 

hình thức cai trị cộng đồng, bao gồm tất cả sinh hoạt chung của đất nước 

và con người. 

Mối quan hệ giữa dân chủ và cộng hòa không đối nghịch hay đồng 

nghĩa vì cả hai có chiều hướng khác nhau. Nhưng du nhập khái niệm cộng 

hoà cho một chế độ dân chủ cũng không làm cho nguyên tắc dân chủ suy 

yếu hay mạnh hơn. Thực tế cho thấy các nước độc tài chuyên chế hoặc 

theo xã hội chủ nghĩa đã lạm dụng khái niệm cộng hòa khi khái niệm 

chuyên chính vô sản không hề phù hợp với cộng hoà dù theo nghĩa hình 

thức. 

 

Nội dung 

Nội dung của khái niệm cộng hoà được Cicero và Kant đề cao. Cicero cho 

là dân tộc không chỉ là một tập hợp của một số người hỗn tạp mà là một 

sư đồng thuận chung sống trong quy luật chung và sử dụng các tài sản 

chung. Cộng hoà là việc điều hành các vấn đề chung cho mọi người trong 

cộng đồng, thí dụ như trong cùng thành phố thời cổ Hy Lạp. Do đó, 

quyền lợi của cá nhân hay một phe nhóm không có ý nghĩa cộng hoà mà 

thuộc về tất cả các thành viên trong cộng đồng. Cá nhân và lãnh đạo cùng 

theo đuổi mục đích chung sống trong chế độ cộng hoà trong tinh thần 
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trọng pháp. Chế độ cộng hoà không còn là một hình thức không quân 

chủ hay chuyên chế mà là một chế độ chính trị, một biểu hiện có nội 

dung là mọi quyết định phải phù hợp với quyền lợi công cộng. Trong nội 

dung này, cộng hoà có ý nghĩa của khái niệm nhà nước pháp quyền hiện 

nay. 

Theo Kant, cộng hoà không có nội dung giáo điều mà là một khái niệm 

luật Hiến pháp đề ra các quy phạm căn bản cho sự chung sống trong xã 

hội và ba điều kiện tiên quyết là tự do, ràng buộc về luật pháp và bình 

đẳng. Nội dung này không cách biệt với khái niệm tự do dân chủ hiện đại. 

Kant mơ ước là nếu Hiến pháp cộng hoà thực hiện được trong từng quốc 

gia và có sự hợp tác quốc tế hữu hiệu thì một nền hoà bình vĩnh cửu cho 

nhân loại là khả thi. 

 

Dân chủ và xã hội 

Ủy nhiệm mục tiêu 

Nhà nước xã hội là một khái niệm hiện đại của luật Hiến pháp, không 

phải là một nguyên tắc hiến định để tạo thành nhà nước XHCN, không 

thuộc về dân quyền hay pháp quyền, mà là một mục tiêu của nhà nước để 

đem lại công bình và an toàn xã hội. Đúng hơn đây là một sự ủy nhiệm 

của luật Hiến pháp cho nhà nước và các cơ quan chức năng thi hành các 
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biện pháp xã hội để bảo đảm cuộc sống cho toàn dân, thí dụ tạo an sinh 

cộng đồng, phúc lợi xã hội, phòng chống thiên tai, công bình trong hệ 

thống thuế khóa, phân phối lợi tức, các biện pháp bảo hiểm sức khoẻ, 

thất nghiệp, hưu bổng và trợ cấp xã hội vv…  

Hai khái niệm dân chủ và nhà nước xã hội không đối nghịch mà hỗ trợ 

nhau. Nếu bất công là một hậu quả tất yếu trong đời sống xã hội, thì dân 

chủ là một khả năng để giải quyết vấn đề. Việc thực hiện các mục tiêu của 

nhà nước xã hội đề ra cần đến dân chủ. Dân chủ đem lại sư bình đẳng 

chính trị cho toàn dân, dân có quyền định chọn lãnh đạo qua hình thức 

đầu phiếu. Do đó, các bất công xã hội cũng phải do dân giải quyết qua 

phương thức dân chủ. 

 

Triển vọng khó khăn 

Trở ngại chính là nguyên tắc dân chủ quy định quá tổng quát, trong khi 

mang lại công bình và an toàn xã hội cho toàn dân là mục tiêu lý tưởng. 

Đồng thuận dân chủ không thể đề ra một thể chế tối ưu và một giải pháp 

khi nhà nước không có phương tiện. Hiện nay, bất công xã hội không 

thuần túy nằm trong sự bóc lột công nhân qua quá trình sản xuất như 

Marx mô tả mà thực tế phức tạp hơn nhiều. Toàn cầu hoá, nợ công lan 

tràn và suy thoái kinh tế là các vấn đề xã hội trầm trọng của các nuớc 
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phương Tây. Khả năng giải quyết vấn đề càng thu hẹp, nên nhà nước càng 

cần hợp tác quốc tế và các tổ chức dân sự, kể cả sự chấp nhận hy sinh và 

khắc khổ của dân chúng. 

Luật Hiến pháp không cho phép nguời dân có tố quyền hiến định về 

một quyền lợi xã hội. Triển vọng về việc phát triển quyền này thành một 

nhân quyền càng khó khăn hơn vì tình hình kinh tế không cho phép. Tạo 

công bình trong phân phối phúc lợi và an toàn xã hội cho toàn dân, giải 

quyết bất công qua đánh thuế doanh nghiệp, thuế di sản và thuế lợi tức là 

những biện pháp luật định. Do đó, vấn đề không những cần dân chủ mà 

còn cần đến pháp quyền. Mối quan hệ này cần được đặt ra. Việc phân chia 

phúc lợi xã hội công bình trong tương lai càng bất trắc hơn. 

 

THỰC TẾ HIẾN PHÁP VIỆT NAM 

Thực trạng 

Dù tự hào dân chủ của Việt Nam là tốt đẹp vạn lần hơn của các nước 

phương Tây, nhưng Việt Nam chưa hề có một Hiến pháp nào đúng nghĩa 

là của dân làm ra, nên không có điều kiện tương đồng để so chiếu với các 

khái niệm vừa trình bày và suy diễn về tương lai Hiến pháp. Nếu chấp 

nhận giá trị phổ quát của các khái niệm trên để soi sáng cho thực trạng 

Hiến pháp thì chúng ta thấy một thực tế khác.  
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Hiến pháp không có dân chủ, vì người dân không có cơ hội hành sử 

thẩm quyền lập hiến và không có tố quyền hiến định về các vi phạm nhân 

quyền. Hiến pháp không bảo đảm tự do báo chí mà trước đây thực dân 

Pháp đã triệt để tôn trọng. 

Hiến pháp không có pháp quyền soi sáng vì Đảng quyền can thiệp toàn 

diện và triệt để vào mọi sinh hoạt xã hội, do đó vi phạm về sự phân biệt 

giữa chính quyền và xã hội. 

Hiến pháp không theo thể chế cộng hoà dù quốc hiệu minh danh là 

cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Quyền dân chủ nhân dân mà chế độ Đảng cử 

dân bầu và quyền sở hữu nhà nước không phù hợp theo ý niệm cổ điển 

cộng hoà. 

Hiến pháp không theo quan điểm nhà nước xã hội vì định hướng 

XHCN. Chính sách này không đem lại công bình trong phân chia phúc 

lợi và an toàn xã hội. Bốn khiếm khuyết này quá hiển nhiên nên không 

cần lý giải thêm. 

 

Nguyên nhân 

Lý thuyết Mác xít cho rằng các khái niệm thượng tôn luật pháp, tôn 

trọng nhân quyền, tam quyền phân lập, chính thể lập hiến và đại nghị là 
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những sản phẩm sai lầm của ý thức trong xã hội tư sản mà tranh chấp 

quyền lợi của các giai cấp là một thực tại khách quan. Hiến pháp phản ảnh 

một tình trạng đấu tranh giai cấp, một phương tiện cho giai cấp thống trị 

đàn áp các giai cấp khác và cuối cùng đi đến thoả hiệp về hình thức hay 

nội dung trong một thời kỳ nhất định. Sự thoả hiệp này không còn nữa 

khi giai cấp công nhân thắng thế trong cuộc đấu tranh cách mạng. Giai 

cấp vô sản là đại diện chính thống cho toàn xã hội và có thẩm quyền tối 

thượng về lập hiến. Với bạo lực cách mạng và độc quyền chuyên chính vô 

sản Hiến pháp XHCN là một công cụ lý tưởng để xây dựng xã hội và đem 

lại công bình tuyệt đối. Các mối quan hệ về các khái niệm dân chủ, pháp 

quyền, cộng hoà và xã hội sẽ bị hủy diệt theo ánh sáng của nền dân chủ 

nhân dân. 

Thực tế đấu tranh cách mạng dành đôc lập và giải phóng dân tộc tạo 

cho Đảng có một ưu quyền tối thượng và Việt Nam có một đặc thù là 

Đảng, nhà nước và xã hội là một thể thống nhất. Soạn thảo Hiến pháp là 

sự cải biên các Nghị quyết và Cương lĩnh của Đảng; Hiến pháp không do 

thẩm quyền lập hiến của toàn dân quyết định và nội dung không là ý chí 

chung sống của toàn dân trong nguyên tắc đồng thuận. Từ sự áp đặt của 

Đảng quyền mà Hiến pháp không có giá trị về mặt pháp lý và thực tế.  
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Giải pháp 

Lý thuyết về luật Hiến pháp rất đa dạng cần được góp ý, nhưng ít ai quan 

tâm, kể cả học giới. Đảng chưa thuyết phục được về khái niệm 

NNPQXHCN và không còn thuyết phục được về khái niệm chuyên chính 

vô sản và quyền sở hữu toàn dân. Tất cả lý thuyết làm kìm chế sự thịnh 

vượng đất nước. Nếu Quốc hội tiếp tục sao chép Cương lĩnh của Đảng thì 

Hiến pháp tương lai sẽ là một áp đặt của tư bản nhà nước với giai cấp vô 

sản mới, nạn nhân của Đảng. Cuối cùng, Hiến pháp không phát huy được 

khái niệm đối lập chính trị trong sinh hoạt dân chủ mà chỉ duy trì khái 

niệm phản động, thế lực thù địch và suy thoái đạo đức. 

Thực tế về góp ý tu chỉnh không dựa theo lý thuyết luật pháp XHCN 

mà theo công lý cá nhân và đạo đức xã hội để lập luận. Dân oan thấy là 

luật pháp không còn là công cụ của tư sản bóc lột mà đã trở thành 

phương tiện cưỡng chế của tư bản thân tộc. Dân không thấy có thành 

phần giai cấp vô sản vùng lên mà chỉ biết có các nhóm lợi ích dành nhau 

định đoạt vận mệnh đất nước. Dân không tự xác định được mình có thẩm 

quyền lập hiến tối thượng, vì cho là hoang tưởng và dè dặt hơn khi góp ý 

theo chỉ đạo của Đảng. Dĩ nhiên cũng có một thiểu số khác phê phán 

Đảng nghiêm khác hơn với tất cả thành tâm. Dù cả hai thiện chí này đều 

đáng được tôn trọng, nhưng không đem lại giá trị cho việc tu chỉnh được 
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cao cả hơn, vì vô hình chung là họ chấp nhận duy trì tình trạng vô luật 

pháp hiện nay. 

Đảng muốn tiếp tục lãnh đạo, nhưng dân cần có cơ hội đối thoại trong 

tinh thần bình đẳng hơn là theo sự chỉ đạo của Đảng. Giữa dân và Đảng 

cần hiểu nhau nhiều hơn mà hệ thống thông tin của nhà nước và cộng 

đồng mạng không thể đáp ứng được nhu cầu này. Để chuẩn bị tìm ra mô 

hình Hiến pháp mới, các khái niệm hiến định là quan trọng cho học giới, 

vì họ cần có cơ sở để đóng góp thiết thực hơn. Một cuộc thăm dò dư luận 

khách quan sẽ đem lại nguồn thông tin khả tín và phương tiện cần thiết. 

Tìm hiểu y kiến công luận về triển vọng hình thành các định hướng lập 

hiến này là một sinh hoạt bình thường của một đất nước dân chủ. Việc 

Đảng và dân chúng đồng thuận tham gia cho bước khởi đầu này trở thành 

vấn đề nghiêm túc cần thảo luận sâu rộng hơn.  

 

KẾT LUẬN 

Trình độ luật pháp biểu hiện nền văn hoá của một nước. Tu chỉnh Hiến 

pháp là một nhu cầu bức thiết của thời đại để chứng tỏ là một tinh hoa 

văn hóa đáng cho thế hệ hôm nay tự hào và mai sau kế thừa. Tiến trình 

cải cách thêm xa vì chúng ta không có một chủ thuyết lập hiến mở lối và 

cũng không có kinh nghiệm thực tế để thu ngắn. 
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Nguyên uỷ chuyển động cho tương lai Hiến pháp cần đến một khởi 

điểm tinh thần: cả nước tìm hiểu và mến yêu những giá trị cao đẹp của 

Hiến pháp và biến kiến thức và ý thức này thành một tinh thần yêu nước. 

Luận đề này do triết gia Jürgen Habermas khởi xướng. Tinh thần yêu 

nước hôm nay là phát huy những giá trị đích thực của tự do, công bình, 

nhân quyền và ràng buộc pháp luật. Toàn dân thay đổi tư duy về thẩm 

quyền lập hiến là khởi điểm và Đảng thăm dò dư luận theo phương cách 

khoa học là biện pháp. 

 

Nguồn: Đỗ Kim Thêm. Các khái niệm dân chủ, pháp quyền, cộng hòa và xã 

hội: Lý thuyết và thực tế. Truy cập ngày 01.08.2016. 

<http://www.vietthuc.org/cac-khai-niem-dan-chu-phap-quyen-cong-hoa-

va-xa-hoi-ly-thuyet-va-thuc-te/> 
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BÀI MƯỜI HAI 

 

PHÁP QUYỀN 

DƯỚI GÓC NHÌN TỪ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN 

The World Bank 

Dịch giả: Lê Duy 

 

ột trong những thuật ngữ được quan tâm nhất trong việc xây 

dựng và phát triển chính sách là “pháp quyền” [thượng tôn pháp 

luật], còn được biết với những cái tên gọi khác như “rule of law” trong 

tiếng Anh, “etat de droit” trong tiếng Pháp, “estado de derecho” trong 

tiếng Tây Ban Nha và “rechsstaat” trong tiếng Đức. Sự tăng trưởng kinh 

tế, quá trình hiện đại hóa chính trị, bảo vệ nhân quyền, và nhiều vấn đề 

quan trọng khác không ít thì nhiều đều được xây dựng trên nền tảng của 

“pháp quyền”. Do đó những nhà hoạch định chính sách ở những nước 

đang phát triển hoặc vẫn còn trong thời kỳ quá độ đang tìm kiếm phương 

pháp để thiết lập hoặc là củng cố pháp quyền ở đất nước của họ. Các dịch 

vụ đánh giá chỉ số đầu tư, các tổ chức phi chính phủ, và những nghiên 

M 
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cứu sinh trong các ngành phát triển nói chung đang tìm cách xây dựng 

khung chỉ số để đo đạc mức độ hiệu quả của pháp quyền ở mỗi quốc gia. 

Nhưng khi xem xét kỹ càng các cuộc đối thoại về pháp quyền thì chúng 

ta nhận ra một điều là thuật ngữ này không có một khái niệm cụ thể. Ý 

tưởng đầu tiên về pháp quyền xuất hiện trong những bài viết chỉ ra quy 

tắc trong luật pháp và chính phủ, chủ yếu là bởi những tác giả phương 

Tây, và định nghĩa của pháp quyền bị nhào nặn sao cho phù hợp với ý 

tưởng về tính lý tưởng hay sự công bằng của tác giả đó. Do đó, một khảo 

sát nhằm tìm hiểu cách thuật ngữ này đã và đang được dùng ở Đức, Pháp, 

Anh và Mỹ như thế nào đã đi tới kết luận rằng “pháp quyền thuộc vào 

một khái niệm mở và tranh luận về nó sẽ còn kéo dài cho tới vô tận”. 

Dù cho có nhiều khái niệm khác nhau, nhưng mỗi khái niệm có thể 

được phân loại phụ thuộc vào điều nó nhấn mạnh là “những đặc điểm về 

hình thức (formal characteristics), nội hàm những mục tiêu mà pháp 

quyền mang lại (substantive outcomes), hay các cân nhắc về chức năng của 

pháp quyền (functional considerations)”. Sự khác nhau giữa ba khái niệm 

này và mối liên hệ của chúng tới nỗ lực xây dựng, đánh giá và củng cố 

pháp quyền được mô tả ở dưới đây. 

 

Định nghĩa về mặt hình thức 
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Những định nghĩa về mặt hình thức của nền pháp quyền xem xét sự vắng 

mặt hay hiện diện của những tiêu chí cụ thể và phải có tính quan sát được 

của pháp luật hoặc của hệ thống pháp luật. Những tiêu chí thông thường 

gồm có: một bộ máy tư pháp hoàn chỉnh và độc lập, ít nhất là về mặt 

hình thức; luật pháp được công bố công khai; không có bộ luật nào được 

làm ra để nhằm vào một nhóm người hay tầng lớp xã hội nào đó; không 

có luật hồi tố – tức có hiệu lực đối với những sự việc xảy ra trước khi luật 

đó được ban hành; và có cơ chế để tòa án kiểm tra tính hợp hiến của các 

hành vi của chính phủ. Không có một danh sách đầy đủ nào về những 

tiêu chí hình thức này, và những định nghĩa khác nhau về hình thức của 

pháp quyền có thể sử dụng những tiêu chí khác nhau. Điểm chung của 

các định nghĩa hình thức này là “pháp quyền” được đánh giá căn cứ vào 

việc hệ thống luật pháp có tuân thủ hay không các tiêu chuẩn đã nói ở 

trên. 

Ưu điểm chính của định nghĩa của pháp quyền hình thức là nó rất rõ 

ràng, và tương đối khách quan một khi những tiêu chí hình thức được 

chọn. Chọn lựa ra các tiêu chí này có thể gây nhiều tranh cãi, nhưng một 

khi đã có và được quy định một cách hiển ngôn thì không khó để xác 

định mức độ một hệ thống luật pháp có tuân thủ theo đúng các quy định 

đó hay không. Các định nghĩa về hình thức do đó tránh được những phán 
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xét chủ quan, ví dụ như việc nhận định nội dung một bộ luật có công 

bằng hay không. 

Tuy nhiên, các định nghĩa chỉ tập trung vào hình thức của nền pháp 

quyền có hai nhược điểm. Thứ nhất, phụ thuộc quá nhiều vào “luật ghi 

trên giấy” và không để ý đủ tới “luật khi thực thi”. Những quyết định của 

tòa án được ban hành không phải lúc nào cũng, nếu không muốn nói là 

không thường xuyên, kết nối được với sự vận hành thực sự của hệ thống 

pháp lý. Do đó, tính khách quan của chúng trong khi đưa ra nhận định có 

thể bị đánh đổi bởi cái giá của sự chính xác. Thứ hai, những tiêu chí hình 

thức này được chọn bởi vì có một giả định theo chủ nghĩa kinh nghiệm 

(thường thì không phát biểu hiển ngôn được) rằng những đặc trưng về 

thủ tục đó sẽ dẫn tới một số hệ quả về mặt nội dung hay chức năng của 

luật pháp (Fuller 1964). Quả thực, không có cách nào khác để lựa chọn 

các chỉ tiêu về thủ tục (nếu như đã không ngầm định về một mục tiêu 

nhất định về nội dung hay chức năng của luật pháp). 

Nhưng ngay cả khi điều đó là sự thực, nó chỉ cho chúng ta thấy rằng 

định nghĩa hình thức còn thiếu sót. Điều mà chúng ta thực sự nên quan 

tâm là bản chất của pháp quyền, và đó chính là kết quả về mặt nội dung 

hay chức năng mà pháp quyền đem lại. Liệu những đặc điểm về mặt hình 

thức, thủ tục có đóng góp hay không vào việc đạt được những mục tiêu 
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đó nên được nghiên cứu cụ thể, không thể chỉ đơn thuần ngầm định một 

cách chủ quan. Điều này cho thấy tính “khách quan” của những tiêu 

chuẩn hình thức này có thể là viển vông, bởi chúng được lựa chọn thông 

qua những mặc định chủ quan (có khi là thiên vị về mặt văn hóa) về tác 

động thực sự của các bộ luật khi thực thi pháp luật. 

 

Định nghĩa về nội dung 

Một phương án thay thế cho cách tiếp cận hình thức đối với pháp quyền 

đó là bằng cách chú trọng vào những kết quả về mặt nội dung (mà pháp 

quyền có thể mang lại) như “công lý” hay “công bằng”. Cách tiếp cận này 

không quan tâm tới những điều luật chính thức, trừ khi chúng đóng góp 

vào thành tựu của một mục tiêu nội hàm cụ thể nào đó của hệ thống 

pháp luật. Khác với cách tiếp cận về mặt thủ tục và hình thức – vốn 

không hề đả động gì tới tính đúng sai – cách tiếp cận về mặt nội dung 

được định hướng bởi tầm nhìn mang tính đạo đức của một hệ thống pháp 

lý tốt, và việc đánh giá hệ thống pháp luật sử dụng pháp quyền theo kiểu 

này được dựa trên việc hệ thống này đạt tới độ lý tưởng ở mức nào 

(Dworkin 1985). 

Ưu điểm chính của định nghĩa pháp quyền này là có thể đặt được câu 

hỏi một cách hiển ngôn để so sánh pháp quyền với một cái gì đó thông 



217 | 615 

 

thường được xem là tốt và ai cũng muốn. Pháp quyền được xem là tốt 

theo cách này bởi vì nó được định nghĩa như thế. Điều này khá hấp dẫn, 

đầu tiên là vì những quyết định chủ quan được đưa ra một cách rõ ràng, 

không mập mờ, thay vì bị ẩn đi sau các tiêu chí hình thức, và thứ hai là vì 

cụm từ “pháp quyền” sẽ mang ý nghĩa rất tích cực. Nhiều người không thể 

chấp nhận bất cứ một định nghĩa nào mà cho phép, dù chỉ là trong lý 

thuyết, một chế độ áp bức hoặc bất công sở hữu được pháp quyền. 

Tuy vậy, mối liên hệ rành mạch này giữa pháp quyền với một vài khái 

niệm mang nội hàm tốt đẹp cũng có một vài nhược điểm. Đầu tiên và dễ 

thấy nhất là việc xác định tính công bằng của một phán xét nào đó đòi hỏi 

một quyết định chủ quan và thường cực kỳ phức tạp. Thứ hai, định nghĩa 

pháp quyền là một hệ thống pháp luật tốt dễ làm cho khái niệm đó trở 

nên không rõ ràng và dẫn đến không có tính thực tế nhiều. Tại sao chúng 

ta lại mất công bàn bạc về một xã hội có hay không có pháp quyền khi mà 

điều chúng ta đang thực sự muốn hỏi là cái xã hội mình sống có tốt hay là 

không? Thứ ba, sẽ rất khó để thiết lập mối quan hệ giữa luật pháp và 

những thành tựu xã hội đạt được trong cách định nghĩa pháp quyền này. 

Hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp có một xã hội sống dưới một hệ 

thống pháp luật tồi hoặc là không hề có bất cứ một hệ thống luật pháp 

nào, nhưng vẫn đạt được sự công bằng thực chất nếu xét theo những tiêu 
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chí chuẩn mực đã được chọn. Mặt khác, chúng ta có thể hình dung một 

xã hội với những bộ luật và những cơ quan hành pháp hoàn hảo theo 

đúng chuẩn mực đã định, nhưng nơi đó luật pháp lại không được xem 

trọng, không ảnh hưởng gì tới đời sống xã hội, và ở nơi đó những hành vi 

xấu xảy ra một cách thường xuyên. Vậy loại xã hội nào có nhiều pháp 

quyền hơn nếu xét theo lăng kính nội hàm? Luật pháp cần phải tốt hay là 

những thành quả xã hội đạt được cần phải tốt? Nếu như là luật pháp cần 

phải tốt thì pháp quyền theo định nghĩa hình thức chẳng phải thỏa mãn 

hay sao? Nếu những kết quả cho xã hội mới là cái cần làm cho tốt, thì việc 

gì phải tốn thời gian bàn bạc về luật pháp nữa? 

 

Định nghĩa theo chức năng 

Hướng tiếp cận thứ ba đối với pháp quyền tương tự như định nghĩa theo 

nội dung, nhưng cố gắng tránh những vấn đề chuẩn mực, vốn khó xác 

định, bằng cách tập trung vào hiệu quả của luật pháp và hệ thống pháp lý 

khi thực thi một số chức năng như: hạn chế sự lộng hành của chính phủ, 

dễ dàng phán đoán các quyết định pháp lý, hoặc một sự kết hợp của cả hai 

chức năng trên (Hayek 1960). Một ví dụ của cách nhìn này là: một xã hội 

mà nơi đó nhân viên chính phủ có rất ít hoặc không có chút quyền nào để 
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lộng hành thì có chỉ số pháp quyền cao, còn một xã hội mà chính quyền 

chuyên chế thì nơi đó có chỉ số pháp quyền thấp nhất. 

Định nghĩa pháp quyền theo chức năng đồng nhất rộng rãi với ý nghĩa 

truyền thống của cụm từ trong tiếng Anh (rule of law) và thường được 

mang ra để so sánh với “rule of man” – tức “nhân trị”. Nó cũng có một ưu 

điểm và định nghĩa pháp quyền theo những tiêu chí liên quan tới kết quả, 

nhưng không đòi hỏi những phán quyết mang tính đạo đức về các kết quả 

được mong đợi đó. Định nghĩa theo chức năng đủ hẹp tới mức nó không 

chồng chéo lên những khái niệm tổng quát, và nó làm cho những câu hỏi 

liên quan tới mối quan hệ giữa những đặc điểm hình thức và pháp quyền, 

và giữa pháp quyền đối với những mục tiêu về kết quả, có thể nghiên cứu 

được chứ không phải chỉ đơn thuần là một cái vòng luẩn quẩn. 

Tuy nhiên, định nghĩa theo chức năng cũng gặp phải một số khó khăn. 

Thứ nhất, cũng giống như với định nghĩa về nội dung, mối quan hệ giữa 

bản thân hệ thống pháp luật với mục tiêu mang tính chức năng có thể gây 

ra những vấn đề. Có thể giới hạn các nhân viên chính quyền hoặc phán 

đoán được các quyết định pháp luật bằng những phương cách không liên 

quan đến hệ thống pháp luật. Giả sử, có thể trong một xã hội nào đó công 

chức có ít quyền tùy nghi ra quyết định hơn so với nước láng giềng dù cho 

nước láng giềng này có nhiều điều luật hạn chế quyền quyết định của công 
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chức hơn. Vậy đất nước nào có nền pháp quyền tốt hơn căn cứ theo định 

nghĩa theo chức năng? Một vấn đề khác là việc xem xét “khả năng dự 

đoán pháp luật” hoặc là “hạn chế sự lộng hành của nhân viên nhà nước” 

hay bất cứ một chức năng nào khác có thể làm cho việc đưa ra bất cứ một 

tuyên bố cuối cùng về mức độ pháp quyền của một xã hội đó trở nên khó 

khăn. Các nhân viên chính phủ có thể phải đưa ra hàng ngàn quyết định 

mỗi ngày. Một vài trong số họ có thể bị hạn chế ở mức cao, trong khi đó 

một số khác thì không. Việc tổng hợp các mức độ chuyên quyền của mỗi 

nhân viên trong khi đưa ra mỗi kiểu quyết định để cho ra mức độ tổng 

quát của pháp trị là không rõ ràng một chút nào. 

Một ý phụ nữa mà định nghĩa theo chức năng minh họa mạnh mẽ nhất 

đó là mặc cho những lời hùng biện đương đại, không có một nguyên nhân 

suy diễn nào để tin rằng pháp quyền (dù là định nghĩa theo chức năng hay 

hình thức) luôn luôn nhất thiết phải là một điều tốt. Ví dụ về việc công 

chức nhà nước có quyền tùy nghi quyết định chẳng hạn. Công chức có thể 

tùy nghi ra quyết định thì thường là một điều tệ và khi đó chúng ta gọi 

hành động này là “lộng hành”. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp khác 

thì sự tùy nghi đó lại có thể là một điều tốt mà chúng ta thường vẫn hay 

gọi là “linh động”. Nhưng tính linh động hay lộng hành có thể đơn giản 

chỉ là hai mặt của cùng một đồng xu. Quyền tùy nghi quyết định được 
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dùng vì mục đích tốt hay xấu lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Trong 

khi vẫn thường được xem là một điều tốt, pháp quyền thỉnh thoảng có 

thể mang lại nhiều vấn đề. (Điểm này tất nhiên không áp dụng với định 

nghĩa về nội dung bởi vì theo định nghĩa đó, pháp quyền luôn là tốt.) 

 

Kết luận 

Những người hoạch định chính sách cần phải làm rõ việc họ định nghĩa 

pháp quyền như thế nào bởi vì những đáp án cho rất nhiều câu hỏi mà họ 

quan tâm như: liệu pháp quyền có thúc đẩy sự phát triển kinh tế, hoặc là 

liệu nền dân chủ có phải là điều kiện tiên quyết nhất định phải có đối với 

pháp quyền hay không, và nhiều câu hỏi khác nữa, phụ thuộc rất nhiều 

vào định nghĩa nào về pháp quyền đang được dùng. Hơn nữa, sự đa dạng 

trong khái niệm pháp quyền rất có thể tạo nên sự mập mờ và hiểu nhầm 

giữa những nhà tài trợ và nước nhận viện trợ, hoặc thậm chí ngay giữa 

những thành viên của cùng một cộng đồng. 

Có lẽ điểm quan trọng nhất cho các nhà phân tích phát triển, các nhà 

hoạch định chính sách, và cộng đồng các nhà tài trợ nói chung cần ghi 

nhớ đó là pháp quyền có nhiều khái niệm khác nhau. Tất cả những khái 

niệm này đều có vấn đề, và loại nào phù hợp sẽ phụ thuộc vào nhiệm vụ 

mà nó phải giải quyết. Nhưng ưu điểm cũng như nhược điểm của những 
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khái niệm khác nhau này và quan trọng hơn là sự khác nhau giữa những 

định nghĩa này thì cần phải luôn được ghi nhớ. Quả thực, xét cho cùng 

thì có lẽ sẽ tốt hơn nếu những nhà tài trợ và hoạch định chính sách có thể 

tránh những hùng biện mơ hồ về pháp quyền và đặt ra những mục tiêu cải 

cách cụ thể hơn. 

 

Nguồn: The World Bank. Law and Justice Institutions (bản dịch). Truy cập 

ngày 01.08.2016. 

<http://phiatruoc.info/phap-quyen-duoi-goc-nhin-tu-chinh-sach-phat-

trien/> 
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BÀI MƯỜI BA 

 

TINH THẦN THƯỢNG TÔN LUẬT PHÁP 

Tác giả: Đỗ Kim Thêm 

 

uật pháp là một hệ thống quy định trật tự xã hội, mà cụ thể là giải 

quyết các tranh chấp, đề ra các hoạt động hợp pháp, hợp pháp hoá 

về hình thức và nội dung các quyết định của cơ quan nhà nước, tạo những 

kế hoạch chung cho mọi sinh hoạt và trừng phạt những vi phạm luật 

pháp. Nếu mọi người cùng ý thức tuân thủ và chính quyền thực hiện tốt 

được các chức năng kiểm soát thì luật pháp trở thành phương tiện đem lại 

hội nhập và bình an cho xã hội. Đây là một khái niệm mà cũng là lý tưởng 

mà mọi người mơ ước. 

Luật pháp tại Việt Nam là một thực trạng bi quan, vì luật đã ban hành 

quá nhiều, nhưng chính quyền không gương mẫu áp dụng, dân chúng 

không quan tâm tìm hiểu, kể cả luật giới cũng không nắm bắt được vì 

chuyên môn hoá cao độ và chồng chéo nhau. Nếu giáo dục xuống cấp, đạo 

đức suy đồi và vô cảm lan rộng là nguyên nhân thì tội phạm lại tăng cao và 

trật tự xã hội không thể duy trì là hậu quả. 

L 
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Với một lạc quan rất dè dặt chúng ta tin là có một thiểu số người đang 

và sẽ không vi phạm pháp luật, vì họ được thụ hưởng đạo đức tôn giáo và 

giáo dục gia đình và mối quan hệ giữa đạo đức cá nhân và xã hội này vẫn 

còn nằm truyền thống văn hoá của người Việt. Ý thức chấp pháp của một 

thiểu số đáng vinh danh này cũng là khởi điểm để chúng ta cùng suy luận 

về một cho tương lai: Nếu cá nhân ý thức giá trị của luật pháp và phát 

triển thành một loại văn hoá để tuân thủ, thì hiệu ứng lan tỏa sẽ tạo 

thành tinh thần thượng tôn luật pháp cho xã hội. 

Vậy tinh thần thượng tôn luật pháp là gì, nó đến từ cá nhân hay xã hội, 

và ai có thể tác động làm phát triển và trong những điều kiện nào, đó là 

những chủ đề sẽ được thảo luận sau đây. 

 

Thuật ngữ 

Khoa luật có ba phạm vi chủ yếu. Thứ nhất liên hệ đến các phạm trù triết 

học, bàn tổng quát về lý thuyết, thí dụ như khái niệm công bình, dân chủ, 

nhân quyền, tự do và phân phối. Phương cách tiếp cận này nhằm đề ra 

mục tiêu theo đuổi và lý giải tại sao phải làm luật mà không đi sâu vào chi 

tiết kỷ thuật lập pháp. 

Thứ hai là thực hiện chính sách lập pháp. Làm luật là nhằm đề ra 

những quy phạm để áp dụng trong xã hội, đó là các luật mang hình thức 
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và nội dung cấm đoán. Luật pháp được soạn thảo theo trình tự và kỷ 

thuật quy định thành văn bản ghi rõ thủ tục và nội dung để giải quyết vấn 

đề cụ thể. 

Thứ ba là mô tả và giải thích tác dụng của luật pháp trong thực tại xã 

hội, mà người Việt có thói quen diễn đạt là đưa luật pháp đi vào cuộc 

sống, một khía cạnh nghiên cứu thuộc về xã hội học luật pháp, công việc 

chủ yếu của các nhà tội phạm học, tâm lý trị liệu và tâm lý xã hội học. 

Qua phương cách tiếp cận này thì tìm hiểu về hiệu năng của luật pháp dựa 

trên kinh nghiệm chấp pháp là mục tiêu và tinh thần thượng tôn luật 

pháp là phương tiện. 

Tinh thần thượng tôn luật pháp là một thuật ngữ được sử dụng rộng 

rãi trong luật giới miền Nam trước đây và không liên hệ đến nhà nước 

pháp quyền, một khái niệm chỉ có sau ngày Đổi Mới và đang gây nhiều 

tranh luận hiện nay mà có hai chủ điểm là nội dung và dịch thuật cần 

phân biệt. 

Về nội dung thì nhà nước pháp quyền (Rechtsstaatsbegriff) là một học 

thuyết thuộc luật hiến pháp của Đức nhằm đề cao tính cách tối thượng 

của hiến pháp và luật pháp mà chính nhà nước cũng phải tuân thủ. Liên 

Xô đã vận dụng và dịch thành Pravovoe gosudarstvo. Việt Nam khi đổi mới 

đã du nhập của Liên Xô và cải biên thành nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
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nghĩa (NNPQXHCN), vì vẫn kiên định tiếp tục theo đuổi con đường 

XHCN. Do bối cảnh này mà thành hình khái niệm. 

Trên lý thuyết, Đảng xây dựng nhà nước chuyên chính của liên minh 

công nông và tầng lớp trí thức, quản lý và phát triển nền kinh tế thị 

trường theo định hướng XHCN. Pháp chế XHCN là một công cụ mà 

Đảng dùng để lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối nhà nước và tam quyền 

phân lập chỉ là phối hợp và phân công trong nội bộ. Trong thực tế, Đảng 

đặc biệt tôn trọng vai trò doanh giới do tư bản thân tộc vây quanh và tạo 

thành nhóm lợi ích chi phối toàn bộ các hoạt động kinh tế, một hình 

thức tư bản nhà nước. Nghịch lý này còn kéo dài trong khi lý thuyết 

chuyên chính NNPQXHCN vẫn chưa hoàn chỉnh. 

Khi dịch thuật NNPQXHCN, Việt Nam lại dùng Rule of Law của Anh 

ngữ để diễn đạt, một khái niệm nằm trong một bối cảnh văn hoá, lịch sử 

và truyền thống khác hẳn. Rule of Law là một học thuyết trong luật học, 

không phải là một quy phạm luật pháp cụ thể, không có định hướng ý 

thức hệ chính trị hay là một công cụ cho nhà nước, mà là phương tiện 

kiểm soát và phải được tất cả tôn trọng, kể cả Đảng cầm quyền. Dịch Rule 

of Law là NNPQXHCN là một sai lầm mà có thể tạm dịch là tinh thần 

thượng tôn pháp luật. Thuật ngữ này có hai phạm vi riêng biệt, một thuộc 

luật hiến pháp và hai thuộc xã hội học luật pháp. 
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Để tìm hiểu vấn đề tinh thần trọng pháp, tiểu luận này sẽ thảo luận về 

mức độ vi phạm luật pháp của cá nhân qua khảo hướng xã hội học luật 

pháp và mức độ vi phạm của nhà nước qua luật hiến pháp. 

 

Các mức độ vi phạm của cá nhân 

Mỗi xã hội đều có những cấu trúc khác nhau và tạo ra một loại giá trị hay 

mục tiêu chung. Luật pháp là một loại giá trị văn hoá nằm trong khuôn 

khổ chung của xã hội và sự phát triển nhân cách cá nhân là do giáo dục 

gia đình và xã hội tạo thành. Tùy theo từng giai đoạn phát triển xã hội mà 

cá nhân đề ra những giá trị khác nhau và coi là mục tiêu riêng để theo 

đuổi. Luật pháp là giá trị chung vừa là phương tiện thực hiện riêng, nên 

mục tiêu và phương tiện phải nằm trong khuôn khổ mà xã hội cho phép, 

nghiả là phải hợp pháp. 

Muốn thành công, bất kỳ loại thành công nào và trong bất kỳ trong xã 

hội nào, người ta cần phải xác định mục tiêu trong hoàn cảnh nhất định, 

tìm ra phương tiện thích hợp nhưng hợp pháp và nỗ lực thực hiện. Nếu 

thành công hay thất baị là một tiêu chuẩn đánh giá cho xã hội và cá nhân, 

thì kết quả này đều có quan hệ mật thiết đến luật pháp,vì luật pháp cho 

phép và tạo phương tiện. Do đó, các nhà tội phạm học bàn đến một số 

thái độ đặc trưng về tinh thần trọng pháp của cá nhân. 
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Một người sinh ra trong một gia đình có quyền thế trong xã hội, được 

học hành đầy đủ, có đủ thông minh và quen biết nên mọi thăng tiến cá 

nhân, nghề nghiệp, gia đình và xã hội đều dễ dàng. Thành công sẽ giúp 

cho cá nhân chấp nhận mọi giá trị xã hội trong đó có khuynh hướng tôn 

trọng luật pháp vì họ không có lý do bất mãn xã hội và cá nhân. Trong 

hoàn cảnh ngược lại, người thất bại sinh ra oán trách thân phận và bất 

mãn xã hội. Chuyện tuân thủ luật pháp có phần phức tạp hơn vì tùy theo 

mức độ cảm nhận mà sẽ có bốn loại phản ứng khác nhau: 

Một là một số người thất bại có thể lập luận cứu cánh biện minh 

phương tiện, dùng mọi phương cách, kể cả vô đạo đức và phạm pháp để 

đạt mục tiêu của mình. Khuynh hướng của giới này cho là tuân thủ luật 

pháp sẽ không đạt mục tiêu. Giết người đoạt của làm phương tiện hưởng 

thụ và mua bằng và chạy chức để đạt danh vọng là thí dụ quen thuộc. 

Hai là khi chấp nhận thất bại, một số khác lại từ bỏ mục tiêu theo đuổi 

và cố tìm một phương thức thích nghi nào đó cho riêng mình dù là giả 

tạo hay tạm thời. Không phạm pháp để mưu tìm thành công, nhưng khi 

họ tuân hành luật pháp, nếu có, chỉ là một vấn đề hình thức, vì không 

đến từ thực tâm nhận chân giá trị cao cả của luật pháp. 

Ba là một số khác lại có thái độ chống đối giá trị xã hội, một phản ứng 

nhằm từ bỏ mọi ràng buộc trong thực tại và tìm quên trong những 
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phương thức khác mà người nghiện rượu và ma túy là thí dụ. Đối với họ, 

luật pháp không có giá trị thiết thực cho cuộc sống. 

Bốn là loại thái độ đối nghịch với ba thái độ trên. Dù bị thất bại, nhưng 

với nghị lực, một số người có thái độ chống đối và có ước mơ làm cách 

mạng để thay đổi cá nhân và xã hội. Họ bất mãn thường trực chính quyền 

và đòi hỏi thay đổi chính sách hay luật lệ. Hình thức nổi loạn bạo động 

hay biểu tình chống đối ôn hoà là những biểu hiện thường thấy. 

Tựu chung, tinh thần thượng tôn luật pháp là phản ứng phức tạp của 

từng cá nhân và diễn biến khác nhau trong từng giai đoạn, tùy thuộc vào 

mức độ thành công hay thất bại, nhưng quan trọng nhất làm khởi điểm 

cho tinh thần này là sự thay đổi tâm lý và trí thức. 

 

Điều kiện tâm lý cá nhân 

Ý thức về giá trị luật pháp là một cảm nhận cá nhân mà ba điều kiện cần 

thiết cho sự hình thành như sau. 

 

Tránh hậu quả trừng phạt 

Nếu không chấp hành luật giao thông thì chết và bị thương là hậu quả có 

thể xãy ra và không đóng thuế đầy đủ và đúng lúc thì khi bị phát hiện sẽ 
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bị tiền nộp phạt nặng hơn. Thí dụ này cho thấy ý thức về mức độ thiệt 

hại khi vi phạm luật pháp là chính, tránh hậu quả của trừng phạt là 

chuyện mà không ai muốn xãy ra. Cá nhân tuân thủ luật pháp là một 

quyết định thuần lý theo quan điểm kinh tế, một sự cân nhắc lợi hại cụ 

thể và không quan tâm về giá trị cao cả trong luật pháp. 

 

Tuân theo thái độ tập thể 

Thái độ đa số sẽ ảnh hưởng đến quyết định cá nhân, kể cả tuân thủ pháp 

luật. Một vấn đề quen thuộc trong gia đình, trường học hay tập thể là con 

người có thói quen bắt chước người khác. Làm không giống ai sẽ gây 

nhiều ngờ vực và khó chịu, một điều cấm kỵ và không muốn mình bị cô 

lập trong sinh hoạt chung. Không hẳn theo quyết định kinh tế, nhưng 

người ta bắt chước người khác vì theo quán tính, môi trường, noi gương 

theo tập thể hay để duy trì mối quan hệ với tập thể. Trưởng thành trong 

xã hội đen thì cá nhân không có gương tốt nào để tuân thủ luật pháp và 

vấn đề giá trị luật pháp không thể đặt ra. 

 

Cảm nhận giá trị 

Cảm nhận luật pháp có một nội dung đúng đắn và phương tiện chính 

đáng cho riêng mình và là giá trị cao cả chung cho xã hội có thể là một ý 



231 | 615 

 

thức cá nhân mang thái độ độc lập. Theo quan điểm này, tuân thủ luật 

pháp không vì sợ bị trừng phạt, theo quyền lợi phe nhóm, thành công hay 

thất bại, không đến từ áp lực, tăng uy tín hay giảm thiệt hại cá nhân, mà 

cảm nhận giá trị là khởi điểm cho ý thức. 

 

Điều kiện trí thức cá nhân 

Tránh hậu quả bị thiệt hại kinh tế, tùng phục giá trị của tập thể và cảm 

nhận giá trị là những thái độ tâm lý nội tại, ngoài ra cá nhân còn cần đến 

điều kiện trí thức như là kiến thức, ý thức và đạo đức về luật pháp để thể 

hiện tinh thần trọng pháp. 

 

Kiến thức về luật pháp 

Kiến thức là khởi điểm cho ý thức và có kiến thức về luật pháp thì mới ý 

thức để tuân thủ luật pháp. Trình độ dân trí và quan trí đã được thảo luận 

nhiều, nhưng có ba lý giải cho sự tụt hậu hiện nay. 

Một là do kết quả của giáo dục từ nhiều thế hệ. Luật giới là hạt nhân 

để giới thiệu giá trị của luật pháp, nhưng lại bị đào thải bởi tình thế và 

thời gian. Với quan điểm chuyên chính vô sản và trường Đảng quan trọng 

hơn trường Luật nên miền Bắc không đào tạo luật giới trong suốt thời kỳ 

chiến tranh và sử dụng luật giới do thực dân để lại để phục vụ chế độ. 
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Đến khi hoà bình tái lập, luật giới miền Nam không thể phát huy kỹ năng 

vì muốn được yên thân và đóng cửa trường Luật là một nhu cầu để xây 

dựng XHCN cho cả nước. 

Từ ngày Đổi Mới, mở rộng thị trường là chuyện cải cách sinh tử, thay 

đổi luật pháp không là nỗ lực ưu tiên để tìm ra giá trị nội tại của luật 

pháp, mà nhằm đáp ứng nhu cầu của tình thế và chủ yếu là theo nguyện 

vọng của doanh giới và các định chế tài trợ, một sư gieo cấy gấp rút các 

mô hình luật pháp ngoại lai và là giai đoạn khởi đầu trong công cuộc xây 

dựng. Đến nay, các công trình nghiên cứu về NNPQXHXN chỉ là một 

giáo trình dành cho sinh viên, không hơn và không kém, do nhu cầu 

nghiên cứu không được quan tâm đúng mức và thành quả không có hiệu 

ứng lan toả. 

Suốt nhiều thế hệ hệ thống giáo dục không có một tinh thần trọng 

pháp và không đào tạo những nhà văn hoá và nhà luật học có tầm vóc 

quốc gia và quốc tế, nên tụt hậu kiến thức luật pháp của toàn xã hội là tất 

yếu. 

Hai là đặc điểm của luật học, một lĩnh vực ngày càng phức tạp và chi 

phối mọi sinh hoạt xã hội. Tình trạng này các nước đều gặp phải và Việt 

Nam cũng không thể khác hơn. Lập luận chung đều công nhận là luật 
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pháp có nhiều nhưng không ai hiểu rỏ, nên việc tìm hiểu một lĩnh vực 

chuyên đề là không cần thiết, kể cả luật giới. 

Ba là mất niềm tin về giá trị của luật pháp là một thực tế trầm trọng 

hơn. Đa số cho là luật pháp không cần thiết để giải quyết tranh chấp mà 

quyền lực, thân tộc và tiền của có thể mua luật và làm luật có lợi cho 

mình, một phương tiện nhanh nhất khi hữu sự. Do đó, nâng cao kiến 

thức luật pháp của cá nhân không được quan tâm. 

Dù có những chiến dịch đề cao ‘Sống và làm việc theo pháp luật' và nỗ 

lực phổ biến những tin tức mới về sự thay đổi luật pháp, thực tế thì chỉ là 

phong trào nhất thời, một hình thức để đưa Nghị quyết của Đảng đi vào 

cuộc sống, nên nó không đem lại ý thức sâu xa về giá trị tự tại của luật 

pháp. Một nền giáo dục tự do, nhân bản và khai phóng sẽ mang lại kiến 

thức này và thành quả phải được tính bằng nỗ lực của nhiều thế hệ để trở 

thành ý thức. 

 

Ý thức về luật pháp 

Các nhà tâm lý học phân biệt có hai khái niệm khác nhau trong đời sống 

tâm lý con người: ý thức và cảm giác. Các luận điểm này cũng được các 

nhà xã hội học luật pháp áp dụng để lý giải về tinh thần thượng tôn pháp 

luật. 
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Ý thức luật pháp là một diễn trình tâm lý, do đào tạo quy mô mà ra, có 

tính thuần lý vì do lý trí hướng dẫn và được đãi lọc qua thời gian. Học vấn 

và kinh nghiệm giúp nâng cao trình độ lý luận và khả năng phán đoán về 

tính hợp pháp của vấn đề. Kinh nghiệm về văn hoá luật pháp sẽ tạo một 

loại trực giác bén nhạy để tìm ra một lý giải ban đầu cho vấn đề và ý thức 

là phương tiện rà soát lại trực giác nhằm tìm ra giải pháp đúng đắn hơn. 

Qua thời gian, ý thức về luật pháp sẽ tạo nên một thái độ chung đối với 

pháp luật, một loại trách nhiệm cá nhân đối với xã hội, đôi khi được gọi là 

đạo đức. Cũng có trường hợp người hiểu luật nhưng không để tuân thủ 

mà tìm phương cách né tránh hậu quả vì tư lợi. 

Ngược lại, cảm giác hay trực giác là những đột biến trong tư duy, có thể 

do phong trào hay biến cố tác động, nhưng cần kiểm chứng vì có thể 

không thuần lý. Tinh thần thượng tôn luật pháp đến từ ý thức về luật 

pháp hay bức xúc trước các bất công xã hội? 

Bức xúc do cảm xúc từ lương tâm, một loại trực giác, một tâm trạng 

vừa bất bình về hiện tình và lại là hy vọng về một sự thay đổi trong tương 

lai. Đối với nhà tâm lý học đây là một phản ứng nhất thời, nhưng đối với 

luật giới lại là một tình huống làm cơ sở để so sánh và tìm cách thay đổi 

qua các quy phạm luật pháp mới. 
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Thực ra, tinh thần thượng tôn luật pháp là một tổng hợp của suy luận 

trí thức và trực giác, cả hai tác động vào nhau trong một thực tế xã hội 

sinh động và không ai có thể lường trước được kết quả. Cảm xúc nhất 

thời dù là biểu hiện giai đoạn, nhưng lại là khởi đầu cần thiết, có thể gây 

vang động và đôi khi thắng thế hơn ý thức về luật pháp. Theo lý thuyết 

thì hai bất công xã hội quan trọng nhất gây nhiều tranh luận là công bình 

trong phân phối và trao đổi. Nhưng hiện nay học giới phương Tây có 

khuynh hướng cổ vũ cho công bình trong cơ hội và công bình trong thủ 

tục, hình thức tối thiểu để thực thi công bình trong thực tế. 

Hegel minh chứng là ý thức về luật pháp là một lối diễn đạt về tinh 

thần lý trí khách quan và bức xúc theo công lý tự nhiên khó kiểm chứng 

bằng lập luận. Luật giới lập luận rằng phản ứng trước bất công là cần thiết 

nhưng chưa đủ và ý thức luật pháp với luận chứng khoa học khách quan 

sẽ thuyết phục hơn. Điều kiện để ý thức này thành hình và phát triển chỉ 

có ở các nước có dân chủ thực sự, vì đó chính là nơi mà các quyền đóng 

góp ý kiến về thay đổi luật pháp của người dân được tôn trọng. Ý kiến đa 

số này định hướng cho học giới và chính giới thực hiện lập pháp. Từ đó 

mà người dân có khuynh hướng tuân theo luật pháp vì mình là tác giả. 

Phức tạp hơn khi đặt ý thức luật pháp trong mối quan hệ với tinh thần 

dân tộc. Đa số có khuynh hướng theo quy luật tự nhiên, một cảm xúc 
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chung và mơ hồ, để chống bất công hơn là một ý thức luật pháp theo tinh 

thần thuần lý. Luật giới dè dặt hơn khi lập luận là cảm xúc bất công dễ bị 

nhà cầm quyền lợi dụng, nên cần rà soát xem ai có đủ quyền thế để huy 

động các bức xúc được thể hiện trong thực tế để nhận xét. Phản ứng của 

xã hội đen và thờ ơ của chính quyền cho thấy là bức xúc tự phát không 

thể tạo giá trị lâu dài cho luật pháp mà chỉ mang đến bất ổn thường trực 

cho xã hội. Do đó, hy vọng còn lại cho sự phát huy tinh thần trọng pháp 

là do đạo đức cá nhân. 

 

Đạo đức về luật pháp 

Một số nhà đạo đức học phương Tây cho là với tinh thần đạo đức tổng 

quát về luật pháp là đủ, không cần kiến thức chuyên môn và ý thức luật 

pháp. Cụ thể hơn, người dân coi hệ thống luật pháp như một máy vận 

hành mà công nhân sử dụng trong công nghiệp, có nghĩa là chỉ biết sử 

dụng máy khi cần và kêu cứu sửa chứa khi máy không chạy. Tùy theo 

trình độ tuổi tác, giáo dục vả mức độ thông tin người ta có thể sử dụng 

máy một cách khác nhau, mức độ áp dụng về cách vận hành của guồng 

máy luật pháp cũng tương tự. Điều kiện tiên quyết là dân chúng tin máy 

sẽ chạy, một giá trị chung cho sinh hoạt xã hội và phù hợp với công lý mà 

trong Anh ngữ gọi chung là genreal sense of justice. 
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Khái niệm tổng quát về công lý này khá mơ hồ nhưng là một khởi điểm 

cho hy vọng. Khi tìm đến xã hội thì mổi cá nhân đều có cảm xúc riêng, 

xem mình là một cá thể yếu đuối trong xã hội, một loại tự ti mặc cảm, 

luôn cần đến xã hội. Xã hội là một chỗ dựa mà công bình là một hy vọng 

của tất cả mọi người về sự chung sống hài hoà. Ngoài cảm xúc còn có 

lương tâm. Lương tâm cá nhân hiểu đơn giản là một loại tiếng lòng trước 

vấn đề đạo đức mà mặc cảm tội lỗi là một thí dụ điển hình vì sự trừng 

phạt không đến từ luật pháp hay dư luận.Tự kiểm là tư phê bình là một 

thước đo quen thuộc của người Việt trong sinh hoạt tập thể, nó giúp cá 

nhân tự thể hiện mình trong sinh hoạt xã hội và tạo thành lương tâm 

chung. 

Có hai đề tài công bình được người Việt thảo luận sôi nổi, một là 

những người đóng góp xương máu trong chiến tranh không được đãi ngộ 

xứng đáng trong thời bình và hai là nhiều thành tựu trong sự nghiệp Đổi 

Mới không được phân bổ tương xứng theo nỗ lực đóng góp. Còn tự kiểm 

thì ai cũng biết là một hình thức tha thứ cho nhau trong tinh thần chín 

bỏ làm mười của nội bộ và không đủ giá trị để trở thành lương tâm tập 

thể. 

Tại phương Tây các lập luận về đạo đức cá nhân khó thuyết phục được 

luật giới. Họ phê bình là đạo đức là do sự phát triển nhân cách, thuộc về 
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lĩnh vực đạo đức học, giáo dục và tâm lý xã hội học hơn là luật học. Do 

đó, các kiểm nghiệm không thể là cơ sở khách quan để đề ra chính sách 

luật pháp thích hợp. Gần đây, những khám phá mới thuộc hoạt động não 

bộ của các nhà thần kinh bệnh học và tâm lý trị liệu đã làm thay đổi về 

chính sách về hình sự, đặc biệt xét lại khung hình phạt đối với các phạm 

nhân mang trọng tội. 

Điều này khác hẳn với bối cảnh văn hoá Việt Nam, nơi mà đạo đức và 

luật pháp không có một biên giới rõ rệt mà sự phân biệt chỉ dành cho học 

giới nhiều hơn trong công luận. Văn hoá, tôn giáo, truyền thống phương 

Đông, đạo lý ở đời và bổn phận là một loại văn hoá tổng hợp góp phần 

quan chính trong việc phát triển nhân cách, tư duy, kể cả nghĩa vụ đối với 

pháp luật. Người Việt coi ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với gia đình 

và xã hội như một phạm vi tổng hợp trong một tinh thần liên đới, một 

loại ý thức cộng đồng và gia đình mạnh hơn quyền lợi cá nhân. Trách 

nhiệm đối với luật pháp và hy sinh của cá nhân trước lợi ích tập thể trở 

thành truyền thống. Khi đặt vấn đề tinh thần này nằm trong phạm vi đạo 

đức cá nhân và xã hội thì được người Việt dễ dàng chấp nhận hơn người 

phương Tây. Do đó, đạo đức cá nhân, trong chừng mực nhất định, sẽ 

nâng cao tinh thần trọng pháp. 
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CÁC VI PHẠM LUẬT PHÁP CỦA NHÀ NƯỚC 

Nếu cá nhân vi phạm luật pháp vì thiếu ý thức và đạo đức, thì vi phạm 

luật pháp của chính quyền lại đến từ hệ thống chính trị mà Hiến pháp là 

văn bản quy định cao nhất, một lĩnh vực thuộc công pháp, không thuộc 

tội phạm học. Do đó, các vấn đề tâm lý và trí thức không thể đặt ra mà vi 

phạm Hiến pháp của nhà nước cần thảo luận. 

Các thảo luận về thay đổi Hiến pháp thường dựa trên nguyên tắc tam 

quyền phân lập của mô hình dân chủ phương Tây, thường được coi là 

chuẩn mực hơn để đem lại niềm tin của dân chúng vào sự vận hành của 

luật pháp. Thực ra, không cần bàn đến các khái niệm này để so chiếu mà 

Hiến pháp hiện nay có những nghịch lý nội tại, một thực trạng không 

liên hệ đến các mô thức ngoại lai mà là do kỹ năng lập hiến, tình thế và 

duy ý chí chuyên chính tạo ra. Những đặc điểm này đã được nói nhiều nên 

chỉ tóm lựợc như sau: 

 

ĐẢNG QUYỀN VÀ LUẬT PHÁP 

Nghịch lý thứ nhất là Hiến pháp quy định là mọi hoạt động của Đảng phải 

nằm trong khuổn khổ của Hiến pháp và luật pháp. Điều khoản này chỉ có 

giá trị tuyên bố nhưng không đem lại ràng buộc pháp lý. Vì không có luật 

pháp làm cơ sở nên hậu quả là Đảng có quyền lãnh đạo toàn diện và tuyệt 
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đối nhưng không chịu trách nhiệm pháp luật: tất cả các nghị quyết của 

Đảng đứng ngoài và đứng trên luật pháp, mọị sinh hoạt nội bộ của Đảng 

không theo nguyên tắc dân chủ và mọi kỷ luật Đảng dựa trên đạo đức 

cách mạng và lương tâm tập thể. 

Có lập luận cho rằng quyền làm chủ của nhân dân sẽ được phát huy khi 

Đảng chứng tỏ là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Mối quan hệ 

chủ tớ chỉ có trong thời phong kiến, không còn thể hiện đúng được mối 

quan hệ chính trị giữa người dân và nhà nước trong sinh hoạt dân chủ văn 

minh hiện đại. Ngày nay, dân chúng chờ đợi Đảng cầm quyền làm việc có 

hiệu năng kinh tế và trách nhiệm trước luật pháp; mọi ràng buộc xã hội 

phải dựạ trên luật lệ, nhất là nhân phẩm con phải được tôn trọng và người 

phục vụ cũng có quyền lợi và nghĩa vụ do luật lao động. Sự tái lập quan hệ 

chủ tớ, dù chỉ trong phong cách văn hoá Việt, là đi ngược trào lưu và 

không thuyết phục. Tinh thần công bộc và những khái niệm khác như 

chuyên chính NNPQXHCN, lơị ích tổ quốc và nhân dân, phản động và 

diển biến hoà bình là những đặc thù trong văn hoá luật pháp của Việt 

Nam cần làm rõ để thay đổi tư duy. 

Tạo ra một khuôn khổ pháp chế cho Đảng hoạt động và đề ra mối 

quan hệ giữa Đảng trong vai trò lãnh đạo và chức năng điều hành Nhà 
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nước là một nhu cầu khách quan thời đại, mà không nhất thiết dựa vào 

mô thức nào của phương Tây. 

 

THẨM QUYỀN LẬP HIẾN 

Nghịch lý thứ hai là chủ quyền của nhân dân và vai trò của Quốc hội. Tất 

cả quyền lực của Nhà nước đều thuộc về nhân dân và Nhà nước bảo đảm 

và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân. 

Nhưng làm sao người dân thực hiện quyền này trong thực tế? Nhân dân 

sử dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân. 

Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp và chỉ có 

Quốc hội mới quyền sửa đổi Hiến pháp. 

Hiến pháp đề cao chủ quyền của nhân dân, nhưng không minh thị 

thẩm quyền lập hiến và phúc quyết hiến pháp, biểu hiện sự thiếu nhất 

quán trong quy định quyền lực của nhân dân. Hiến pháp mặc nhiên 

không phát huy đúng mức quyền làm chủ của nhân dân vì cho phép Quốc 

hội không thực hiện trưng cầu dân ý, đây là một lỗi hệ thống. 

Xác định thẩm quyền lập hiến và phúc quyết hiến pháp của nhân dân 

qua các hình thức dân chủ trực tiếp, tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý 

chính là khởi điểm cải cách. 
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KỸ NĂNG LẬP PHÁP VÀ LẬP QUY 

Nghịch lý thứ ba là nguyên tắc quyền lực nhà nước. Trên lý thuyết, quyền 

này phải được thống nhất và do phân công và phối hợp giữa các cơ quan 

nhà nước. Trong thực tế, mức vi phạm của các văn bản quy phạm luật 

pháp đến mức độ báo động vì các cơ quan ban hành không có kỹ năng và 

cơ quan kiểm tra cũng không thể hoàn thành chức năng. 

Lý giải chủ yếu là do nguyên tắc phân công nội bộ của Đảng và không 

theo hệ thống hành chính tổng quát. Vấn đề kiểm soát thẩm quyền lập 

hiến, lập pháp và lập quy không được đặt ra đúng mức, nên trùng lấp 

thẩm quyền trong khi ban hành các văn bản quy phạm luật pháp là 

chuyện thông thường. Nhiều Nghị Định quy định các quyền tự do hiến 

định của người dân mà không hề dựa vào Hiến pháp, chỉ căn cứ vào Luật 

Tổ chức Chính phủ để ban hành, một vi phạm trầm trọng về luật thủ tục, 

vì quá quen thuộc nên không ai phản ứng. 

Triển vọng cải cách lại khó khăn hơn vì nhiều lý do khác. Một là, Việt 

Nam chưa có Toà Bảo Hiến để xét vấn đề vi hiến hay vi luật của các quyết 

định hành chính trong khi Toà án Hành chính hay Toà án Nhân dân lại 

không có thẩm quyền. Quyền giải thích luật pháp thuộc về Uỷ ban 

Thường Vụ Quốc hội, một cơ chế kiểm tra nhưng không bảo đảm tính 
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thống nhất của hệ thống luật pháp và một số Đại Biểu Quốc Hội phải 

dồn sức trao dồi kỷ năng viết, đọc và chất vấn. 

Hai là các cảnh báo của Cục Kiểm tra thuộc Bộ Tư Pháp về các văn bản 

vi phạm cũng không có tác dụng, vì cơ quan vi phạm không có trách 

nhiệm giải trình trực tiếp theo luật, mà giám sát nội bộ do Đảng ủy cơ sở 

chi phối, nên mọi vi phạm phát hiện đều dễ dải thông qua. Một văn bản 

quy phạm luật pháp được coi là có chất lượng khi phù hợp quan điểm 

chính trị của Đảng, một tiêu chí không bị luật pháp ràng buộc. Nâng cao 

kỷ năng lập pháp và lập quy và phân công và phân quyền rõ ràng là giải 

pháp cho vấn đề, nhưng nguyên tắc thống nhất quyền lực không cho 

phép, nghịch lý sẽ kéo dài. 

Do đó, phân biệt mục tiêu chính trị của Đảng, tính hợp hiến, tính hợp 

pháp các văn bản phạm quy phạm luật pháp trong tiến trỉnh lập quy là 

bước đầu để thay đổi. 

 

TÔN TRỌNG NHÂN QUYỀN 

Nghịch lý thứ tư liên hệ đến lập luận cho rằng Việt Nam có những hoàn 

cảnh đặc thù mà giá trị phổ quát của Bảng Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân 

quyền không thể áp dụng. Thực ra, Hiến pháp vi phạm nhân quyền do từ 
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kỹ năng lập hiến và duy ý chí chính trị, tự tạo ra khó khăn nội tại và 

không liên hệ gì đến các cam kết quốc tế hay điều kiện khả thi. 

Hiến pháp không phân biệt dân quyền và nhân quyền, hai phạm trù 

cần áp dụng riêng biệt. Hiến pháp công nhận nhân quyền như một ban 

phát của nhà nước, không nằm trong ý nghĩa cao cả của nhân quyền là 

một quyền tự nhiên nội tại, một thành tựu văn minh chung của nhân loại 

và có giá trị phổ quát. Hiến pháp công nhận tổng quát nhưng không liệt 

kê cụ thể các nhân quyền căn bản để tuân thủ, không có một cơ chế tranh 

tụng khi vi phạm, không công nhận tố quyền trực tiếp của nạn nhân để 

khởi động và không có cơ quan theo dõi các vi phạm để cảnh báo khi cần 

thiết. Khái niệm tập trung dân chủ và làm chủ tập thể không đem lại một 

cơ chế tôn trọng nhân quyền mà quyền sở hữu toàn dân gây nhiều thiệt 

hại kinh tế. Đây là một vi phạm nặng nề nhất. 

Tựu chung, dân chủ tập trung và làm chủ tập thể không thể hoà hợp 

để phát huy nhân quyền và dân quyền; Đảng và Nhà nước dùng chính 

sách để quản lý thay cho pháp luật; luật pháp là phương tiện chuyên chính 

dùng để kiểm soát các vi phạm của dân chúng, nhưng không thể chế tài 

nhà nước và quyền cá nhân phải hy sinh trước quyền lợi của tập thể, một 

hình thức cưỡng chế ngoài phạm vi luật pháp. Trong khi Hiến pháp chưa 

tu chỉnh thì nhà nước sẽ tiếp tục vi phạm pháp luật, trật tự xã hội không 
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được duy trì và tự do cá nhân của người dân không được bảo vệ, nhưng 

người dân có thể tin vào đạo đức nhà nước như là một lý do giải trình cho 

các vi phạm này không? 

 

ĐẠO ĐỨC NHÀ NƯỚC 

Luật giới phưong Tây không quan tâm đạo đức nhà nước vì theo quan 

điểm Rule of Law nhà nước cần phải có trách nhiệm giải trình theo luật 

pháp, một loại trách nhiệm chính trị không dựa theo quan điểm đạo đức. 

Ngược lại, các nhà đạo đức đã tìm cách đề ra những phương thức ứng xử 

cho từng loại vấn đề chuyên biệt thành một mô thức đạo đức đồng thuận 

có giá trị hướng dẫn cho cá nhân (người tiêu thụ), tổ chức (doanh nghiệp, 

ngân hàng), hay xã hội (bảo vệ môi sinh). 

Phương Tây hiện nay đang gặp nạn suy thoái kéo dài, tham nhũng lan 

rộng, giá trị dân chủ và luật pháp bị lạm dụng. Ngoài ra, các vấn đề như 

chống khủng bố, kiểm soát thị trường tư bản tài chính và giải quyết nợ 

công cần những biện pháp mạnh, hữu hiệu và nhanh chóng. Nhưng vì thủ 

tục phức tạp, thảo luận bị chuyên môn hoá và giải pháp tìm ra lại là thoả 

hiệp chính trị tạm thời trong một cơ chế ngắn hạn, đôi khi quá chậm trễ, 

nên không thể đem lại một căn bản đạo đức nhà nước với giá trị phổ quát 

trong khi đạo đức của Thiên Chúa giáo không còn chiếm ưu thế trong 
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sinh hoạt chính trị như trong quá khứ. Do đó, công luận đòi hỏi nhà 

nước cần một trách nhiệm chung và tinh thần đạo đức của một nhà nước 

thế tục, hơn là theo đạo đức tôn giáo để đáp ứng tình thế. Nghịch lý vẫn 

còn là vấn đề phải giải quyết. 

Thực ra, một biện pháp nhanh chóng và không dân chủ không luôn 

luôn có nghĩa là hữu hiệu, đó là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Ngược lại, 

các nước chậm tiến không có cơ sở nghiên cứu với kỷ năng chuyên môn 

cao độ và thiết chế hạ tầng cần thiết, nên duy ý chí chính trị không thể 

đem lại giải pháp tốt đẹp. So sánh mức độ tín nhiệm và đạo đức của các 

vua quan thời phong kiến với hoàn cảnh hiện nay là thiếu thực tế. Các 

nước Á Đông vừa không có kinh nghiệm quản lý nhà nước hiện đại và 

không muốn áp dụng trách nhiệm giải trình theo luật định mà thường 

dựa vào truyền thống văn hoá và thành công trong lịch sử để lập luận, mà 

trường hợp Việt Nam là một thí dụ. 

Lịch sử Việt Nam đã chứng minh là đạo đức nhà nước phong kiến đã 

ăn sâu vào tâm khảm của dân chúng. Tinh thần đạo đức của vua quan đã 

gây được lòng trung quân ái quốc của dân chúng và là tấm gương sáng về 

đạo đức nhà nước. Tìm sự đồng thuận để giải quyết vấn đề hệ trọng của 

đất nước không quá phức tạp như ngày nay. 
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Qua thời gian và tình thế mà đạo đức nhà nước trở thành đạo đức cách 

mạng. Người Việt cho rằng sự thay đổi khái niệm này là cần thiết vì 

truyền thống luân thường Khổng Mạnh phải phù hợp với tình huống đấu 

tranh giải phóng dân tộc và giai cấp. Ý niệm cần, kiệm, liêm, chính, chí 

công vô tư, công bộc cho dân, hy sinh vì đại cuộc rất dễ thu phục lòng 

người trong hoàn cảnh bấy giờ. Đạo đức cách mạng chi phối triệt để đời 

sống Đảng viên, kể cả đến chuyện lập gia đình và tổ chức lể cưới cũng 

phải có ý kiến của Đảng. Đến ngày nay, sự phân biệt đạo đức cá nhân và 

cách mạng vẫn chưa rõ ràng. 

Thời kỳ toàn cầu hoá và sau ngày Đổi Mới, giá trị về đạo đức cách 

mạng không còn phù hợp để làm một khuôn khổ thảo luận về truyền 

thông đạo đức của đất nước. Từ năm 2008 Việt Nam đã triển khai khái 

niệm đạo đức công vụ trong sinh hoạt hành chính. Về nội dung, khái 

niệm này cũng không thể mang luận chứng mới lạ, mà là tiếp nối tinh 

thần công bộc xưa cũ trong bối cảnh kinh tế thị trường. Thực ra, đây là 

một giáo trình cho sinh viên, nên giá trị thuyết phục trong công luận bị 

hạn chế. Giá trị đạo đức, cũng như giá trị văn hoá khác, cần rầt nhiều thời 

gian để được dân chúng công nhận và áp dụng. Đạo đức công vụ chỉ là 

một khởi đầu nên chưa đi vào cuộc sống để trở thành đạo đức nhà nước, 
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mà trở ngại chính cho sư phát triển này là quốc nạn tham nhũng đang 

hoành hành. 

Trong hoàn cảnh hiện nay, dù có nhiều chiến dịch học tập đaọ đức 

cách mạng để làm sống lại các giá trị đạo đức nhà nước trước đây, nhưng 

không thể là biện luận thuyết phục cho các vi phạm pháp luật của Nhà 

nước ngày càng trầm trọng. 

 

KẾT LUẬN 

Cá nhân và nhà nước phải tuân thủ luật pháp để duy trì trật tự xã hội. 

Một nền văn hoá giáo dục trọng pháp sẽ làm giảm đi vi phạm của cá nhân. 

Thay đổi hiến pháp, tôn trọng chủ quyền nhân dân và cải thiện đạo đức 

nhà nước sẽ đem lại niềm tin về giá trị của luật pháp. Đạo đức cá nhân, 

tôn giáo, truyền thống giáo dục gia đình, trong chừng mực nhất định, vẫn 

còn có thể tạo nên nền tảng cho sự tuân thủ. Đó là những chủ đề đã thảo 

luận trong tiểu luận này và chỉ là những lý giải thuần lý thuyết, hy vọng sẽ 

có những công trình khác nghiên cứu nghiêm túc hơn và đem lại nhiều 

thực chứng để bổ sung. 

Tinh thần thượng tôn luật pháp của Việt Nam là tương lai của một ảo 

ảnh hay là một hy vọng tìm thấy? Có thể là cả hai. Triển vọng về một nền 

luật pháp nghiêm minh chỉ là một ảo ảnh vì giáo dục đang xuống cấp và 
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thành tựu cải cách không thể tìm thấy trong một sớm một chiều. Trước 

những biến chuyển liên tục của thời cuộc làm băng hoại mọi giá trị tinh 

thần, một thiểu số ưu tư về tiền đồ đất nước đang cố tìm ra trong truyền 

thống cao đẹp của dân tộc những chân giá trị cần cứu vớt để bảo tồn và 

phát huy. Can đảm chìm đắm trong thế giới viễn mơ này có thể đem lại 

một cảm giác ấm áp về một thuở văn minh xa xưa của đất nước thanh 

bình và hài hoà như là một giấc mộng êm đềm. Đa số người Việt đều lạc 

quan và tự tin, nhưng cũng cần thêm một chút lãng mạn để chúng ta 

cùng nhau cứu vớt giấc mộng này, một hy vọng khởi đầu cho tương lai 

huy hoàng về tinh thần thượng tôn luật pháp của Việt Nam. 

 

Nguồn: Đỗ Kim Thêm. Tinh thần thượng tôn luật pháp. Truy cập ngày 

01.08.2016. 

<https://www.danluan.org/tin-tuc/20121002/do-kim-them-tinh-than-

thuong-ton-phap-luat_1> 
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BÀI MƯỜI BỐN 

 

KHÁI NIỆM VỀ 

THẨM QUYỀN LẬP HIẾN CỦA TOÀN DÂN 

Tác giả: Đỗ Kim Thêm 

 

hái niệm về thẩm quyền lập hiến ra đời đầu tiên qua luận 

thuyết "Qu´est ce que le Tiers état?" của Emmanuel Joseph Sieyès vào 

tháng giêng năm 1789 tại Pháp. Áp dụng khái niệm này trong bối cảnh 

sôi sục của Cách mạng đã gây nhiều biến động liên tục với kết quả là chế 

độ quân chủ sụp đổ, kéo theo đủ loại trưng cầu dân ý và nhiều Hiến pháp 

mới thành hình. Qua thời gian, chính sự lắng đọng hơn, các nước phương 

Tây đều lần lượt công nhận giá trị khái niệm này và đưa vào áp dụng. Đây 

là kinh nghiệm quốc tế mà chúng ta cũng cần tìm hiểu để góp ý trong 

việc sửa đổi Hiến Pháp hiện nay. Để góp phần khiêm tốn trong việc thảo 

luận chung, bài viết sau đây sẽ tìm hiểu thành tựu của khái niệm này 

trong hai khía cạnh lý thuyết và thực tế. 

 

Định nghĩa 

K 
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Hiến Pháp là một văn bản quy định về nguyên tắc tổ chức nhà nước và có 

uy lực tối thượng trong hệ thống luật pháp. Hiến Pháp có hai chức năng 

chủ yếu. Một là tạo ra thẩm quyền hiến định cho các cơ quan nhà nước và 

quy định mọi luật thủ tục cho các cơ quan hiến định thực hiện quyền này. 

Hai là quy định những luật lệ, thí dụ như dân quyền và nhân quyền, để 

cho các cơ quan hiến định phải tôn trọng. Nhưng ai có quyền lập hiến? 

Luật Hiến Pháp của Pháp đã lý giải cho vấn đề này. 

Bất cứ một loại luật nào, trước khi áp dụng cũng cần có hiệu lực pháp 

lý về hình thức và nội dung. Hình thức có nghĩa là luật được thông qua 

đúng theo thủ tục, nội dung được hiểu là lập luận được chấp nhận là hợp 

pháp. Khi luật có hiệu lực sẽ tạo cho người dân có tố quyền khi quyền lợi 

luật định bị vi phạm. Khi tòa án quyết định tranh chấp sẽ có hiệu lực 

cưỡng chế. 

Trong một hệ thống pháp luật, các văn bản phải căn cứ vào nhau để tạo 

hiệu lực, thí dụ một nghị định của môt Bộ phải dựa vào một bộ luật để 

ban hành và một văn bản địa phương căn cứ vào quy định của trung ương 

làm cơ sở. Luật giới gọi đây là trình tự quy chiếu mà nó tạo nên một giá 

trị nội tại cho pháp luật và đỉnh cao của hệ thống quy chiếu này là Hiến 

Pháp. 
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Hiến Pháp có một giá trị tự tại vì không cần quy chiếu hay trưng dẫn 

vào các luật khác để tạo giá trị. Đặc thù này có thể được giải thích qua 

nhiều khía cạnh khác nhau. Sử gia tìm hiểu nguồn gốc lịch sử và giải 

thích sự thành hình Hiến Pháp qua các diễn biến của thời gian. Các nhà 

lý thuyết về luật học cho rằng nguyên tắc triết học tạo giá trị nội dung 

cho Hiến pháp. Họ hướng về các chuyên đề như tính chính thống, tính 

hợp pháp của thể chế, thẩm quyền lập hiến và thẩm quyền hiến định. 

Hiến pháp có giá trị cao cả vì là một lý tưởng, một giá trị quy phạm ràng 

buộc cho đất nước và con người. Đặc điểm chính của luật Hiến pháp là có 

động lực chính trị thúc đẩy, do ý chí chính trị của toàn dân quyết định 

chung sống trong trật tự và công bình xã hội. Vì tầm vóc chính trị của các 

quyết định liên quan đến đất nước, chính quyền, xã hội và con người mà 

luật Hiến pháp vượt ra khỏi phạm vi luật học và đi vào lĩnh vực chính trị. 

Khái niệm về thẩm quyền lập hiến của toàn dân có hai sắc thái vừa 

Cách mạng và dân chủ. Cách mạng vì mục đích của Sieyès là chống đối lại 

quyền lực cai trị của Hoàng gia và các định chế quân chủ, một quyền lực 

nguyên thuỷ và tối cao cho mọi sinh hoạt của nước Pháp. Dân chủ vì 

Sieyès, vốn là một nhà thần học, đưa ý niệm thẩm quyền lập hiến vào 

Thần học Thiên Chúa giáo. Thần học có nội dung chính trị dân chủ. Từ 

nay, đất nước không phải là một trật tự thiên nhiên do Thiên Chúa sắp 
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đặt ra mà do ý chí của con người trong quyết định tối thượng để làm chủ 

vận mệnh. Toàn dân là một chủ thể luật pháp có thẩm quyền quyết định 

về trật tự cho đất nước và là tác giả của công trình lập hiến. 

Sieyès phân biệt khái niệm thẩm quyền lập hiến (pouvoir constituant) 

qua đó mà Hiến Pháp thành hình và quy định quyền lực cho các cơ quan 

nhà nước. Quyền của các cơ quan này ông gọi là thẩm quyền hiến định 

(pouvoir constitué) vì nằm trong phạm vi của Hiến Pháp và bị ràng buộc 

bởi Hiến Pháp. 

Tổng hợp các chiều hướng giải thích này chúng ta có thể định nghĩa 

thẩm quyền lập hiến là một sức mạnh, môt quyền lực chính trị của toàn 

dân nhằm lập ra hay thay đổi Hiến Pháp để làm căn bản cho sự chung 

sống trong một đất nuớc. Thẩm quyền lập hiến không đồng nghĩa với 

quyền lực nhà nước mà là điều kiện tiên quyết để tạo ra quyền lực nhà 

nước. Tùy theo hình thức thể hiện mà thẩm quyền lập hiến tác động đến 

nội dung của quyền lực nhà nước. Thẩm quyền lập hiến của toàn dân 

không bị giới hạn và không thể chuyển nhượng. Toàn dân và kể cả thế hệ 

tương lai không bị ràng buộc vào bất cứ một luật thủ tục hình thức nào 

khi hành sử thẩm quyền lập hiến. 

 

Truyền thống Anh 
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Khái niệm quyền lực lập hiến thuộc về toàn dân đã có trong truyền thống 

của Anh trước khi Cách mạng Pháp bùng nỗ. Trong thời kỳ nội chiến ở 

nước Anh vào năm 1647 có một phong trào đấu tranh đòi dân chủ của 

Levellers. Ông đề nghị du nhập Hiến Pháp mới có tên là Ageement of the 

People, một hình thức tạo ra một hợp đồng giữa dân và chính quyền, một 

đạo luật tối cao nhằm quy định nền tảng cho quyền lực nhà nước và 

không phải là quyết định của Quốc hội. Dự thảo về Agreement of the 

People được tu chỉnh và đệ trình Quốc hội vào năm 1648 nhưng không 

được phê chuẩn. 

Đến năm 1653 trong thời kỳ của Oliver Cromwell, ông đề ra một Hiến 

pháp thành văn được gọi là Instrument of Government. Đặc điểm của Hiến 

pháp này là không được thay đổi và Quốc hội cũng không được tu chỉnh. 

Cromwell lập luận rằng Hiến Pháp có tính ràng buộc vì dân chúng đã 

đồng thuận. Năm 1657 Quốc hội nhận được bản dự thảo Hiến Pháp. Đây 

là một Hiến Pháp thành văn duy nhất trong lịch sử lập hiến của Anh. 

Năm sau Cromwell từ trần. Năm 1660 Quốc hội không phê chuẩn mà 

quyết định đưa đất nước trở lại chế độ quân chủ. Từ đó, khái niệm Hiến 

pháp thành văn không đóng vai trò quan trọng. Truyền thống tư duy ở 

Anh cho là quyền tối thượng thuộc về Hoàng gia và Quốc hội. Dân quyền 
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luôn sẳn có trong xã hội mà nhiệm vụ của nhà nước là phải tìm những 

thiết chế hữu hiệu hơn để bảo vệ. 

 

Truyền thống Hoa Kỳ 

Một biểu hiện khác tương tự là năm 1776 khi các thuộc địa của Anh tại 

Bắc Mỹ tuyên bố độc lập. Tuyên ngôn này dựa vào quyền dân tộc tự quyết 

và thẩm quyền lập hiến tối thượng. Trước đó, Bắc Mỹ đã có những Hiến 

chương quy định về tự do và tổ chức nhà nước. Các Hiến chương này do 

Vương quốc Anh chuẩn nhận như một đạo luật cơ bản cho toàn dân 

thuộc địa và là một thành phần trong luật của Anh. Trong khuôn khổ này 

các tiểu bang thuộc điạ có quyền ban hành luật. Toà án Anh chỉ xét tính 

phù hợp luật tiểu bang với luật của Anh. Trước khi giành được độc lập 

dân chúng trong thuộc địa Anh coi sự ràng buộc luật tiểu bang với luật 

của mẩu quốc Anh là hiển nhiên. 

Tuyên Ngôn Độc Lập ngày 4.7.1776 đề cao quyền dân tộc tự quyết và 

thẩm quyền lập hiến. Tư tưởng này bị ảnh hưởng từ lý thuyết luật Hiến 

pháp của châu Âu, mà chủ yếu là John Locke. Thomas Jefferson thể hiện 

đặc điểm này qua trích đoạn sau: 

"Chúng tôi cho rằng những chân lý này là hiển nhiên, tất cả mọi người 

sinh ra đều bình đẳng, được tạo hoá ban cho một quyền không thể 
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chuyển nhượng, đó là quyền sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc. Để bảo 

đảm cho những quyền này chính quyền được lập ra cho con người, bắt 

nguồn từ quyền lực hợp pháp do sự đồng thuận của người bị trị. Khi nào 

hình thức của chính quyền tác hại đến cứu cánh này, dân có quyền thay 

đổi hay bỏ chính quyền và thay một chính quyền mới, đặt ra nền tảng hay 

nguyên tắc tổ chức quyền lực theo hình thức phù hợp nhất để mang lại an 

ninh và hạnh phúc”. 

Trong hiến pháp mới của các tiểu bang tuyên bố độc lập có đề ra 

nguyên tắc quyền dân tộc tự quyết, nguyên tắc phân quyền và giới hạn 

quyền lực nhà nước. Bản văn Hiến pháp gồm có hai phần. Phần thứ nhất 

quy định cách tổ chức quyền lực cơ quan nhà nước và phần thứ hai là dân 

quyền, Bill of Rights, xác định quyền của người dân mà nhà nước phải tôn 

trọng. Trong Hiến pháp Liên bang Hoa Kỳ công bố 1787 không quy định 

các quyền cơ bản của người dân vì hai lý do. Một là Hiến pháp các tiểu 

bang đã có quy định truớc đó và hai là trong Bản Tuyên Ngôn Độc Lập đã 

minh thị vấn đề. Đến cuối năm 1791 một thủ tục tu chỉnh ra đời để quy 

định mười quyền cơ bản này thành các điều khoản phụ thuộc và được 

chuẩn nhận. 

 

Cách mạng Pháp 
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Để tránh khủng hoảng chính trị, vua Louis XVI đề ra những cải cách 

nhằm chống lại giới quý tộc vào tháng năm 1789. Ông đề nghị triệu tập 

một Đại hội Toàn Dân mà từ năm 1614 chưa hề tập hợp được. Trong xã 

hội có quá nhiều vấn đề sôi nổi cần giải quyết, mà chủ tâm của công luận 

là cần mở rộng tầm ảnh hưởng của tư sản thành thị và nông dân, trong 

khi giới tu sĩ và quý tộc đang còn chiếm ưu thế trong chính quyền. 

Lúc chính trường càng giao động và chính giới đang hoang mang thì 

học thuyết của Sieyès được công luận đón nhận nồng nhiệt. Ông cổ vũ 

rằng vị trí của đất nước và dân tộc là cao cả, chỉ bị ràng buộc theo luật tự 

nhiên. Đất nước hiện hữu trước tất cả, nguồn gốc của mọi sự. Ý muốn của 

đất nước bao giờ cũng là hợp pháp. Đất nước tự nó là một loại luật. Trước 

và trên đất nước chỉ có luật tự nhiên. Luật pháp thành văn được hình 

thành chậm trễ hơn thông qua sự phát triển của xã hội. Thể hiện ý chí 

của đất nước không bị ràng buộc vào một luật hình thức nào. 

Ông giải thích đất nước là một nơi tập hợp của toàn dân để chung sống 

trong tinh thần tự nguyện. Để đạt được mục tiêu này tất cả mọi người cần 

thông báo cho nhau ý nguyện chung sống này. Ý chí từng cá nhân sẽ kết 

hợp thành một ý chí chung cho toàn xã hội, qua đó xã hội sẽ nhân danh 

toàn thể để hành động. Khi các thành viên xã hội quá đông và sống phân 

tán thì việc thể hiện một ý chí chung sẽ khó khăn hơn. Từ bước đầu tiên 
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này mà xã hội sẽ ủy nhiệm cho một cơ chế đại diện cho toàn dân điều 

hành và giải quyết những nhu cầu chung. Cơ chế này có thẩm quyền hành 

động trong phạm vi mà xã hội đồng ý ủy nhiệm. Ý chí thực sự của toàn 

dân từ nay được thể hiện qua ý chí của các đại biểu của cơ chế đại diện. 

Do đó, vấn đề nguyên tắc tổ chức và thủ tục được đặt ra mà trước hết 

và trên hết là Hiến pháp. Sieyès cho là có hai loại thẩm quyền lập hiến và 

thẩm quyền hiến định. Do thẩm quyền lập hiến của toàn dân mà Hiến 

pháp mới thành hình, không có một hình thức nào khác như quân quyền 

có thể thay thế. Thông qua Hiến pháp mà các cơ quan nhà nước được tạo 

lập. Sở dĩ các cơ quan này có được quyền là vì do hiến pháp ban cho, vì 

thế nên ông goị là thẩm quyền hiến định. Ba cơ quan được Hiến pháp 

trao quyền là Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp, cả ba bị ràng buộc bởi 

luật Hiến pháp. 

Ý chí của nhà lập hiến là việc thi hành quyền lực nhà nước không gây 

thiệt hại xã hội. Trước tình trạng khủng hoảng của đất nước hai giai cấp 

qúy tộc và tu sĩ không đủ túc số là đại diện cho toàn xã hội và sẽ không 

giải quyết được vấn đề. Sieyès cho rằng phải có một cuộc triệu tập toàn 

dân để lập Quốc hội Lập Hiến. Theo ông thì thành phần thứ ba gồm có 

nông dân và tư sản thành thị mới có thẩm quyền và tư cách triệu tập Đại 

hội đại biểu toàn quốc. 
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Tác phẩm của Sieyès gây vang động khắp nước Pháp. Cách mạng bùng 

nỗ. Ngày 17.06.1789 đúng theo đề nghị của Sieyès, Đại hội Toàn Dân 

tuyên bố tự triệu tập Quốc hội Lập Hiến và tự nhận là có thẩm quyền lập 

hiến. Sau một thời kỳ tham vấn các đại biểu quyết định đưa ra Bản Tuyên 

Ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền vào ngày 26.08.1789. Bản Tuyên Ngôn 

này được ghi lại trong Hiến pháp Cách mạng đầu tiên. Hai Hiến pháp sau 

đó có lập lại với một vài tu chỉnh. Sau một thời kỳ dài thảo luận, tháng 

chín năm 1791 Quốc hội Lập Hiến chung quyết Hiến pháp mới để quy 

định chế độ quân chủ lập hiến cho Pháp. Dù Hiến pháp tháng chín được 

ghi nhận như là một mô hình cho các nước Tây Âu, nhưng tại Pháp lại 

không có hiệu lực, sau đó bị thay đổi. 

Một đặc điểm của Hiến pháp tháng chín 1791 là không phân biệt giữa 

thẩm quyền lập hiến và thẩm quyền tu chỉnh. Các đại biểu giải thích là họ 

có ý thức vấn đề, nhưng tin rằng công trình lập hiến là hoàn chỉnh và 

muốn tránh việc thay đổi trong tương lai, cho dù họ công nhận là trên lý 

thuyết toàn dân có quyền thay đổi. Một vấn đề khác là nên thay đổi từng 

phần hay toàn bộ Hiến pháp. Các đại biểu cho rằng việc thay đổi một 

phần chi tiết có thể được Quốc hội đảm nhận, nhưng thay đổi toàn bộ 

phải thuộc về toàn dân. 
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Điều 1 phần VII Tu chỉnh Hiến pháp quy định: Quốc hội Lập Hiến 

tuyên bố rằng đất nước có một quyền bất khả thời tiêu về việc thay đổi 

Hiến pháp. Tuy nhiên, khi xét rằng sẽ thích hợp hơn với quyền lợi quốc 

gia với những phương tiện do chính Hiến pháp đề ra, thì có quyền thay 

đổi những điều khoản nào kinh nghiệm cho thấy là không phù hợp, Quốc 

hội đề ra những thủ tục tu chỉnh Hiến pháp theo hình thức quy định sau 

đây… Để thực hiện mục tiêu này, Quốc hội Lập Hiến đưa ra một thủ tục 

nghiêm nhặt hơn với việc tu chỉnh Hiến pháp. 

Ngoài vấn đề soạn Hiến pháp mà cả việc thay đổi chế độ quân chủ cũng 

được thảo luận kể từ năm 1792. Tranh luận xảy ra khi một Đại biểu tuyên 

bố là Hiến pháp mới là một căn bản pháp lý cho việc huỷ bỏ chế độ quân 

chủ. Chủ tịch Quốc hội phản bác là hủy bỏ Hoàng gia là vi hiến, nhưng 

quan điểm này không được toàn thể Quốc hội và dân chúng đồng tình. 

Ngày 10.08.1792 Hoàng triều bị sụp đổ. Đại hội bầu ra một Quốc hội Lập 

Hiến để soạn thảo Hiến pháp mới. Ngay phiên họp đầu tiên 21.09.1792 

Quốc hội đồng thanh phê chuẩn việc truất bỏ chế độ quân chủ và Hiến 

pháp không được ban hành nếu không có sư đồng thuận của toàn dân. 

Tháng 7 năm 1793 Hiến pháp mới ra đời với sự chuẩn nhận của đa số dân 

chúng. 
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Vì chiến tranh trong thời Robespierres nên Quốc hội Lập Hiến dời việc 

phê chuẩn Hiến pháp mới cho đến khi có hoà ước. Sau khi chế độ 

Robespierres sụp đổ, Hiến pháp mới ra đời vào tháng tám năm 1795. 

Nhưng khủng hoảng Hiến pháp liên tục xảy ra kéo theo nhiều xáo trộn 

chính trị. Tháng 11 năm 1799 Napoleon Bonaparte lên nắm quyền, một 

Hiến pháp mới ra đời và được dân chúng chuẩn nhận. Qua trưng cầu dân 

ý vào năm 1802 Napoleon nắm quyền Tổng Tài trọn đời và năm 1804 

được toàn dân tôn vinh làm vua nước Pháp. 

 

Truyền thống Đức 

Dù Cách mạng Pháp có ảnh hưởng sâu đậm đến công luận và khái niệm 

về thẩm quyền lập hiến được học giới thảo luận, nhưng những Hiến pháp 

đầu tiên vào đầu thế kỷ XIX tại Đức đã không minh thị thẩm quyền lập 

hiến thuộc về toàn dân, mà chỉ nêu lên Hiến pháp là sự tương thuận giữa 

Hoàng gia và đại biểu dân chúng, đặc biệt là các hoàng tộc điạ phương, 

một hình thức nhằm tránh các phong trào đòi hỏi dân chủ. Phong trào 

Cách mạng vào năm 1848 bắt đầu gây ý thức vấn đề này khi kêu gọi soạn 

thảo Hiến pháp toàn nước Đức mà không cần sự hợp tác của Hoàng gia. 

Quốc hội Lập Hiến triệu tập tại Frankfurter Paulskirche vào tháng năm 

1848 và biểu quyết Hiến pháp (Deutsche Reichsverfassung) vào 28.3.1849. 
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Hiến pháp 1849 tuy đề cao một vài yếu tố dân chủ nhưng lại không công 

nhận quyền dân tộc tối thượng như Pháp. Thoạt đầu các tiểu bang không 

chuẩn nhận Hiến pháp này, nhưng về sau do áp lực của dân chúng mà 

Hiến pháp được chấp nhận và Quốc hội Lập Hiến giải tán. 

Nước Đức (Das Deustche Reich) thành hình vào năm 1871 do việc 

quyết định mở rộng các lãnh thỗ ở Bắc Đức với sự đồng thuận của các 

lãnh chúa địa phương và đại biểu dân chúng. Việc kết ước này không đề 

cập tới thẩm quyền lập hiến. Luật Hiến pháp của Đức hình thành trong 

một bối cảnh lịch sử và truyền thống tư duy khác biệt. Chủ thuyết lập 

hiến của Đức không theo truyền thống chung của các nước phương Tây. 

Lập luận chính cho là không phải dân chúng mà nhà nước có quyền tối 

thượng. Hiến pháp cũng giống như các loại luật khác và được hiểu là một 

hành vi bày tỏ ý chí của nhà nước. Tất cả luật pháp đều có thể bị thay đổi, 

nhưng luật Hiến pháp phải qua thủ tục khó khăn hơn. 

Georg Jellinek là học giả luật Hiến pháp có đề cập đến thẩm quyền lập 

hiến qua tác phẩm Allgemeine Staatslehre. Đây là một sách giáo khoa 

chuẩn mực nhất trong thời kỳ Cộng hoà Weimar. Jellinek giải thích nhà 

nước và dân tộc là hai khái niệm đồng nghĩa, luận thuyết này thuộc lý 

thuyết cổ điển nhất. Từ suy luận này mà khái niệm về quyền dân tộc tự 
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quyết và ý chí nhà nước có tính đồng nhất. Cách hoà đồng hai ý chí này 

có ảnh hưởng đến sự phát triển học thuyết thẩm quyền lập hiến về sau. 

Sai lầm của Jellinek là đồng hóa tất cả các cá nhân sống trong xã hội 

vào một hình thức dân tộc thống nhất, một tập thể thống nhất. Đúng 

hơn, cá nhân là một thành viên của dân tộc, một khuôn khổ xã hội có tổ 

chức với một hệ thống luật lệ chung. Với hình thức này thì việc bày tỏ ý 

chí của toàn dân là điều khả thi. Thực tế cho thấy không bao giờ có một ý 

chí thống nhất của toàn dân, mà ý chí này là một khái niệm luật pháp 

tương đối. Nguồn gốc của quyền lực không tự nhiên có sẳn trong một dân 

tộc khi nhà nước chưa thành hình, ý chí của dân tộc được thể hiện sau khi 

nhà nước được tổ chức nề nếp. Tùy theo hình thức tổ chức về cơ chế đại 

diện toàn dân mà thẩm quyển quyết định tối cao của nhà nước được quy 

định và có thể thuộc về Hoàng gia. 

Jellinek cho rằng giá trị của luật pháp tùy vào mức độ tin tưởng của dân 

chúng, mà phần lớn do khả năng thuyết phục, một vấn đề thuộc về hiện 

tượng tâm lý đại chúng trong xã hội, đặc biệt hướng về các thành phần 

trung lưu ít hiểu biết về luật lệ. Về ảnh hưởng của Quốc hội trong thời 

Cách mạng Pháp ông giải thích là những người làm Cách mạng cũng tin 

là nhà nước quân chủ có dựa vào nguyên tắc quyền dân tộc tự quyết và 

nhà vua là công chức để thực hiện ý chí chung. Nhưng qua hành động 
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Cách mạng của toàn dân và không có sự chống đối mà niềm tin này trở 

thành thực tại luật pháp. 

Năm 1909 Egon Zwieg cho ra đời một tác phẩm với chuyên đề Cách 

mạng Pháp và thẩm quyền lập hiến. Zwieg cho là thẩm quyền lập hiến là 

một giai đoạn khởi đầu soi sáng cho luật Hiến pháp. Cuối cùng quyền lực 

đem tư cách pháp nhân cho nhà nước. 

Sau thế chiến thứ nhất Quốc hội Lập Hiến thành hình. Hiến pháp 

được Quốc hội soạn thảo và chuẩn nhận vào ngày 11 tháng 8 năm 1919. 

Thủ tục lập hiến của Hiến pháp Weimar (WRV) dựa vào nguyên tắc thẩm 

quyền lập hiến của toàn dân. Sự phúc quyết của toàn dân không cần thiết. 

Điều 1 Khoản 2 WRV quy định: "Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân". 

Điều 181 WRV ghi: "Thông qua Quốc hội nhân dân Đức biểu quyết và 

chuẩn y Hiến pháp này. Hiến pháp này có hiệu lực kể từ ngày công bố." 

Dù Hiến pháp dựa thẩm quyền lập hiến của toàn dân làm cơ sở, nhưng 

học giới kéo dài việc tranh luận giá trị khái niệm này. Quan điểm đối 

nghịch nổi bật nhất là Gehard Anschütz. Khi bình luận về luật Hiến Pháp 

Weimar, ông lập luận rằng phân biệt thẩm quyền lập pháp và thẩm quyền 

lập hiến là hoàn toàn xa lạ trong truyền thống luật Đức. Không giống như 

tại Bắc Mỹ, thẩm quyền lập hiến tại Đức không thể cao hơn thẩm quyền 

lập pháp; Hiến pháp không thể đứng lên trên Lập pháp; Hiến pháp là 
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một phương tiện mẩu mực để Lập pháp có nghĩa vụ chấp hành theo đúng 

hình thức quy định việc thay đổi Hiến pháp. 

Điều 76 WRV quy định Hiến pháp có thể thay đổi qua thủ tục trưng 

cầu dân ý hay qua sự đồng thuận với đa số tuyệt đối của hai cơ quan 

Reichstag và Reichsrat. Túc số cần thiết là 2/3 đại biểu. Theo quan điểm 

chung của luật giới chính túc số 2/3 này làm cho việc thay đổi Hiến pháp 

có giá trị pháp lý, nên không cần quy định vấn đề thay đổi Hiến pháp hay 

ghi vào trong Hiến pháp. Để đạt được túc số này là khó khăn trong thực 

tế và thay đổi luật thông thường không cần túc số này. 

Giải thích điều 76 WRV đem lại nhiều tranh luận, nhưng thuyết phục 

nhất là ý kiến của Carl Schmitt. Trong hai tác phẩm Chế độ Độc Tài năm 

1921 và Lý thuyết Luật Hiến pháp năm 1928 Schmitt đã đào sâu vấn đề 

thẩm quyền lập hiến. Ông cho rằng khái niệm này nhằm giới hạn cho mọi 

thay đổi Hiến pháp. Hiến pháp chỉ có giá trị khi nào chính toàn dân thể 

hiện ý chí lập hiến. Ý nghĩa của Hiến pháp không nằm trong một vài điều 

khoản của Hiến pháp mà Hiến pháp là một toàn bộ bản văn và là một 

quyết định cơ bản về một trật tự chính trị cho cả nước. Thủ tục lập hiến 

đòi hỏi điều kiện tiên quyết là có sự thống nhất về ý chí chính trị, một 

quyết định có ý thức của toàn dân về thẩm quyền này. 
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Ông phân biệt Hiến pháp, Verfassung (G), Constitution (E), và luật 

Hiến pháp Verfassungsgesetzte (G), Constitutional law (E). Hiến pháp 

phản ảnh ý chí chính trị lập hiến của toàn dân trong việc quy định cấu 

trúc và thẩm quyền của các cơ quan nhà nước. Đây là điều kiện tiên khởi 

để Hiến pháp ra đời và có gía trị tối thượng. Hiến pháp tạo nên giá trị cho 

luật Hiến pháp. Luật Hiến pháp thành văn chỉ là những điều khoản quy 

định để thi hành ý chí lập hiến qua Hiến pháp. Thẩm quyền lập hiến 

không thể được coi là mất đi sau khi Hiến pháp ra đời, mà nó tồn taị mãi 

bên cạnh và bên trên Hiến pháp. Bất cứ lúc nào Hiến pháp cũng có thể bị 

thay đổi bởi một Hiến pháp mới khi toàn dân quyết định sử dụng thẩm 

quyền lập hiến. 

Khi Hiến pháp có quy định thủ tục thay đổi Luật Hiến pháp, thì vấn 

đề thẩm quyền được đặt ra. Theo Schmitt, nếu không có các điều khoản 

thẩm quyền này, thì thẩm quyền lập hiến của toàn dân sẽ quyết định. 

Ngược lại, khi có điều khoản quy định thẩm quyền này, thí dụ như Điều 

76 WRV, vấn đề sẽ khác đi. Điều 76 WRV ủy quyền cho thay đổi luật 

Hiến pháp nhưng toàn dân vẫn phải bảo lưu về thẩm quyền lập hiến. 

Schmitt giải thích là điều 76 WRV đã không phân biệt được sự khác nhau 

giữa Hiến pháp và Luật Hiến pháp. Thẩm quyền thay đổi ở đây chỉ là thay 

đổi Luật Hiến pháp, không phải thay đổi Hiến pháp; Hiến pháp phải 
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luôn được bảo tồn. Cơ quan chức năng không được ủy quyền chung quyết 

Hiến pháp mới và đề ra những nguyên tắc về thẩm quyền tu chỉnh. Tất cả 

các điều khoản quy định tu chỉnh không thể bị thay đối trong bất cứ hoàn 

cảnh nào. 

Sieyès và Schmitt giải thích về khái niệm thẩm quyền lập hiến khác 

nhau. Sieyès cho là thẩm quyền này bắt buộc phải thuộc về toàn dân, 

không ai khác hơn và Schmitt cho là không nhất thiết mà giải thích rộng 

hơn. Thẩm quyền này thuộc về ý chí của cơ quan nào có đủ quyền lực để 

đưa ra một quyết định toàn bộ về một trật tự chính trị chung cho đất 

nước. Ý chí này trước tiên thuộc về toàn dân, mà cũng có thể thuộc về 

Hoàng gia, một nhóm người hay một tổ chức. Đối với Hiến pháp 

Weimar, Schmitt cho là thẩm quyền lập hiến thuộc về toàn dân. 

Ngày 24 tháng 3 1933, để khởi đầu chế độ Đức Quốc Xã, Quốc hội Đức 

với một đa số đã áp dụng điều 76 WRV để ủy quyền cho chính phủ ra luật 

(Ermächtigungs-gesetz). Từ nay, chính phủ có quyền ban hành luật và 

thay đổi những điểu khoản của Hiến pháp mà không cần thông qua Quốc 

hội. Về phương diện hình thức, Hiến pháp Weimar vẫn còn giá trị trong 

suốt thời kỳ Đức quốc xã, nhưng Hiến pháp không có hiệu lực trong thực 

tế. Học thuyết vể thẩm quyền lập hiến được sống lại và thảo luận sau 

1945. 
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Đến năm 1949 Luật Căn Bản của Cộng Hoà Liên Bang Đức ra đời, đây 

là một loại Hiến pháp, nhưng do tình thế lịch sử mà không thể có chính 

danh Hiến pháp. Nhà lập hiến chấp nhận giá trị học thuyết thẩm quyền 

lập hiến của toàn dân. Ngay trong phần mở đầu nhà làm luật đã ghi thẩm 

quyền lập hiến thuộc về toàn dân, đây là một bằng chứng. 

 

Hình thức thể hiện 

Thẩm quyền lập hiến có đặc tính nguyên thuỷ, trực tiếp và cơ bản để thể 

hiện ý chí chính trị và mang một tầm vóc lịch sử. Nhưng nó thể hiện 

bằng cách nào trong thực tế? 

Hiến pháp không thể quy định và giới hạn cách thể hiện này, vì đây là 

một thực tế chính trị sinh động nên luật giới dè dặt hơn. Tiên đoán và 

giải quyết mọi diễn biến chính trị không thuộc phạm vi của họ. Họ lại 

không thể luật hoá mức độ một ý chí Cách mạng có hậu quả pháp lý là 

hủy bỏ hay tu chỉnh Hiến pháp. Dù không thể quy định một luật thủ tục 

cho hậu quả thẩm quyền lập hiến, nhưng luật giới có thể tiên đoán một số 

hình thức thể hiện cơ bản nhất có thể xảy ra. Hai phương cách chính để 

thể hiện thẩm quyền lập hiến là soạn thảo hay tu chỉnh Hiến pháp. 

Toàn dân có điều kiện thuận lợi hơn để thể hiện thẩm quyền lập hiến 

khi sống trong một nước dân chủ. Việc phát triển và thực hành các thủ 
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tục dân chủ dễ dàng gây ảnh hưởng này, dù là gián tiếp. Ngược lại, việc 

thể hiện này quá khó khăn trong một đất nước toàn trị. 

Theo Sieyès, quan trọng nhất là cần phân biệt hai khái niệm thẩm 

quyền lập hiến và thẩm quyền hiến định. Thẩm quyền lập hiến có tầm vóc 

chính trị quy mô và tác động việc thay đổi Hiến pháp, nên cần phải đưa ra 

khỏi khuôn khổ giá trị tự tại của Hiến pháp. Giới hạn này đã có trong lý 

thuyết, nhưng để bảo đảm hơn nữa trong thực tế thì thẩm quyền lập hiến 

cần phải tách biệt với thẩm quyển lập pháp. Muốn đạt mục tiêu này thì 

giá trị quy phạm của luật Hiến pháp phải được nâng cao. Các cơ quan hiến 

định và tất cả mọi quyền hiến định của các cơ quan này phải đặt dưới 

Hiến pháp. 

Khác với Sieyès, Schmitt đề ra bốn thủ tục tiêu biểu khi dựa vào thành 

quả Cách mạng Pháp và truyền thống Đức. 

Một là toàn dân bầu ra Quốc hội Lập Hiến. Quốc hội có hai nhiệm vụ 

dự thảo và chung quyết Hiến pháp. Theo cách này thì không cần đưa ra 

dân chúng để phúc quyết hay trưng cầu dân ý. Tại Đức Quốc hội Lập 

Hiến Weimar soạn thảo và chung quyết Hiến pháp và kết qủa là Hiến 

pháp Weimar 1919 ra đời. Do ảnh hưởng thời kỳ Cách mạng vào tháng 11 

và 12 năm 1918, Quốc hội chung quyết chống lại chế độ quân chủ, đề ra 

chế độ cộng hoà dân chủ và nguyên tắc dân chủ đại nghị. 
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Hai là toàn dân bầu ra Quốc hội Lập Hiến, nhưng chỉ có nhiệm vụ 

soạn thảo bản văn Hiến pháp mà không có quyền chung quyết và toàn dân 

quyết định. Các Hiến pháp tiểu bang tại Đức sau năm 1945 đã theo cách 

này. Tại các tiểu bang Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, 

Bremen và Nordrhein-Westfalen Quốc hội soạn thảo ra Hiến pháp và dân 

chúng chuẩn nhận Hiến pháp. 

Ba là hình thức trưng cầu dân ý, một hình thức dân chủ trực tiếp. Một 

số dân chúng tự nguyện tập hợp lại và đề xuất việc soạn thảo hay tu chỉnh 

Hiến pháp hoặc thay đối cấu trúc một cơ quan hiến định. Thủ tục này áp 

dụng rộng rải nhất tại Thụy Sĩ. Điều 119 của Hiến pháp Thụy Sĩ quy định 

vấn đề dân có quyền duyệt xét lại Hiến pháp và không quy định một giới 

hạn nào về nội dung hay hình thức. Tại hai tiểu bang của Đức là Bayern 

và Baden-Württemberg có quy định chặt chẽ hơn về trưng cầu dân ý; đề 

xuất trưng cầu dân ý chỉ làm thay đổi một vài điều khoản trong luật Hiến 

pháp, nhưng không được thay đổi toàn bộ Hiến pháp. 

Bốn là thủ tục trưng cầu dân ý về tính hơp hiến của một điều khoản 

hay một đạo luật mà chính quyển đã ban hành. Thủ tục này được thực 

hiện nhiều lần dưới thời Napoleon vào những năm 1799, 1802, 1804, 1815 

và 1852. Đây là một hình thức mà chính phủ Cách mạng muốn lấy lòng 
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dân nhanh chóng hơn, mà về sau tướng De Gaulle cũng áp dụng vào thời 

Đệ Ngũ Cộng Hoà. 

Ngoài bốn thủ tục trên còn một cách khác để chuẩn bị cho việc thể 

hiện thẩm quyền lâp hiến, mà điển hình là tích cực tham gia của toàn dân 

trong việc dùng quyền tự do hội họp, tự do baó chí và ngôn luận. Khi 

người dân ý thức về vai trò công dân trong tiến trình dân chủ hoá, đặc 

biệt nhất là quan tâm đến về các vấn đề xã hội và thay đổi luật pháp, thì 

điều kiện thể hiện này thuận lợi hơn. 

 

Kết luận 

Vì bối cảnh lịch sử và trình độ phát triển dị biệt nên kinh nghiệm quốc tế 

trình bày ở đây không có cơ sở để so sánh với thực tế Việt Nam. Nếu chấp 

nhận giá trị phổ quát của khái niệm từ các nước phương Tây làm chuẩn 

thì chúng ta thấy nguời dân Việt chưa hề có cơ hội thể hiện thẩm quyền 

lập hiến vì bốn nghịch lý hiển nhiên. 

Một là, dù công nhận nhân dân là tác giả của Hiến pháp, nhưng nền 

tảng của nhân dân là liên minh giai cấp công nhân với nông dân và đội 

ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo. Khẳng định này không phân biệt hai 

phạm vi nhà nước và xã hội trong mô hình hiện đại. 
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Hai là, sửa đổi Hiến pháp có mục đích thể chế hoá kịp thời chính sách 

của Đảng. Hiến pháp phải bám sát các cương lĩnh, nghị quyết của Đảng và 

ghi nhận những thành tựu đất nước do Đảng khởi xướng. Kết luận này 

không tôn trọng ý chí lập hiến của toàn dân. 

Ba là, nhân dân thực hiện quyền làm chủ Hiến pháp thông qua Quốc 

hội. Quốc hội là một cơ chế Đảng cử dân bầu, nên thẩm quyền chỉ là gián 

tiếp và phụ thuộc. Do Đảng đứng trên Hiến pháp và có thẩm quyền tối 

thượng và nguyên thuỷ tạo hình cho Hiến pháp, nên Hiến pháp không 

phải là công trình của toàn dân. 

Bốn là, để bổ túc cho khiếm khuyết này, nhân dân cần có luật về 

trưng cầu dân ý để có cơ hội quyết định trực tiếp các vấn đề hệ trọng của 

đất nước. Nhu cầu này chưa được Đảng quan tâm nên triển vọng là mơ 

hồ. 

Dù thông tin của cộng đồng mạng và trào lưu đòi hỏi dân chủ hoá 

đang đóng góp đáng kể, nhưng còn rất nhiều yếu tố khác tác động đến 

hình thức thể hiện thẩm quyền lập hiến trong tương lai cần tìm hiểu và 

vượt khỏi giới hạn của bài viết này. 
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Nguồn: Đỗ Kim Thêm. Khái niệm về thẩm quyền lập hiến của toàn dân. 

Truy cập ngày 01.08.2016. 

<https://www.danluan.org/tin-tuc/20130509/do-kim-them-khai-niem-

ve-tham-quyen-lap-hien-cua-toan-dan> 
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BÀI MƯỜI LĂM 

 

TÌM HIỂU VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN TẠI ĐỨC 

Tác giả: Đỗ Kim Thêm 

 

ể khởi đầu cho công cuộc đổi mới về kinh tế, Việt Nam đã đề cao 

hai khái niệm quan trọng, nhà nước pháp quyền và kinh tế thị trường 

theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cho đến nay, hai khái niệm này dù đã 

được triển khai nhưng vẫn chưa giải đáp thỏa đáng như nhiều người mong 

đợi. Đây là một nan đề cần được đặt ra và thảo luận nghiêm chỉnh hơn. 

Vấn đề mà giới học thuật luôn quan tâm theo dõi là Việt Nam cần phải 

hiểu thế nào về hai khái niệm này. Trong khi chờ đợi những công trình 

nghiên cứu hoàn chỉnh ra đời, bài viết này xin được góp một phần nhỏ 

vào công việc tìm hiểu chung và chỉ giới hạn trong vấn đề khái niệm nhà 

nước pháp quyền tại Đức. 

 

I. Định nghĩa nguyên thủy ở thế kỷ XVIII 

Nhà nước pháp quyền (Rechtsstaat) là một thuật ngữ luật học xuất phát từ 

học giới của Đức, trong khi đó ý niệm rule of law trong Anh ngữ hoàn 

Đ 
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toàn có một nội dung khác và État de droit không hề có trong Pháp ngữ 

trước đây. Khái niệm nhà nước pháp quyền (Rechtsstaatsbegriff) bắt nguồn 

từ chủ thuyết tự do của Đức trong thời kỳ sơ khai (Deutsches 

Frühliberalismus), đặt luật pháp của nhà nước trên nền tảng của lý trí 

(Vernunftsrecht). Robert von Mohl là học giả đầu tiên đã dùng khái niệm 

này trong sách luật giáo khoa mang tên Staatsrecht des Königsreich 

Würtemberg năm 1829. Thật ra trước đó đã có nhiều học giả khác đề cập 

đến khái niệm này, nhưng không triển khai sâu rộng bằng von Mohl, đó 

là Carl Theodor Welcker với tác phẩm Die letzten Gründe von Recht, Staat 

und Strafe năm 1813 và Johann Christoph Freiherr von Aretin với tác 

phẩm Staatsrecht der konstitutionellen Monarchienăm 1824. Ba tác giả này 

đều đồng ý một điểm chung là nhà nước pháp quyền không phải là một 

hình thái đặc biệt của nhà nước (eine besondere Staatsform) mà là một thể 

loại nhà nước chuyên biệt (eine eigene Staatsgattung). Nhà nước pháp quyền 

theo von Mohl và Welcker phải được hiểu là nhà nước đặt trên căn bản 

của lý trí hay lý tính (Staat der Vernunft, Verstandestaat). Trong khi đó von 

Aretin nhấn mạnh đến khía cạnh khác hơn, nhà nước pháp quyền cai trị 

trên nguyên tắc ý chí chung của lý trí và chỉ nhắm mục tiêu đạt đến 

những điều tốt đẹp nhất. Cả ba cùng chấp nhận nhà nước pháp quyền là 

một nhà nước tôn trọng luật thiên về lý tính, dựa theo những nguyên tắc 

lý tính này nhà nước sẽ thực hiện việc sống chung của con người. 
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Thông qua khái niệm cơ bản này, các học giả đề cập đến những đặc 

điểm quan trọng khác của nhà nước pháp quyền như sau: 

1. Nhà nước pháp quyền là một nhà nước thế tục, không thuộc giáo 

quyền, là một chính thể cộng hoà (res publica) nhằm đem đến phúc lợi 

cho toàn dân, phục vụ cho mỗi cá nhân được tự do, bình đẳng và tự quyết 

định cho mục tiêu của mình. Chính sự hỗ trợ này làm cho nhà nước đạt 

được sự chính thống. Do đó, những vấn đề thuộc về khuynh hướng siêu 

nhiên của con người liên quan tôn giáo và đạo đức phải đặt ra ngoài phạm 

vi của nhà nước pháp quyền. 

2. Nhà nước pháp quyền chỉ giới hạn mục tiêu trong trong phạm vi bảo 

vệ tự do và an toàn cũng như tài sản của người dân, nghĩa là tạo điều kiện 

cho mỗi cá nhân được đảm bảo tự do để tự phát huy theo phương cách 

riêng. Vai trò bảo vệ của cảnh sát rất quan trọng trong nhà nước pháp 

quyền. Cảnh sát phải được hiểu là lực lượng tháo gỡ những chướng ngại, 

chống đỡ những nguy cơ, đem đến an sinh, đây chính là một hình thức, 

dù phụ thuộc, nhưng đem đến phúc lợi chung cho toàn thể. 

3. Nhà nước pháp quyền phải tôn trọng những quyền cơ bản của người 

dân: bảo vệ tự do cá nhân, tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do đi lại, tự do 

kết ước và tự do hoạt động nghề nghiệp; tài sản của người dân phải được 

tôn trọng, toà án phải được độc lập trong các quyết định và chính quyền 
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phải có trách nhiệm với người dân. Tất cả phải có tinh thần thượng tôn 

luật pháp, dân chúng phải có cơ quan đại diện và có quyền tham gia vào 

sinh hoạt lập pháp. Tổ chức nhà nước phải dựa trên nguyên tắc phân 

quyền rõ rệt và được tất cả chấp nhận. Nguyên tắc tam quyền phân lập của 

Montesquieu là nền tảng cho sự phân công trong tổ chức của nhà nước, 

nhưng sự phân chia quyền lực của nhà nước dựa trên những nguyên tắc 

đấu tranh bình đẳng của các thế lực chính trị và xã hội, chứ không hẳn là 

sự phân công thuần túy dựa trên chức năng chuyên biệt. 

Khái niệm này đã bị ảnh hưởng khá sâu đậm từ nguyên tắc lý tính của 

Immanuel Kant. Dựa trên tinh thần khai sáng bằng lý trí, Kant đã định 

nghĩa nhà nước là một kết hợp của con người trong luật pháp. Ông cho 

rằng luật pháp do nhà nước quy định phải dựa trên nguyên tắc lý tính, 

những đặc điểm về hình thức của nhà nước pháp quyền cần phải được thể 

hiện và được cụ thể hoá bằng các học thuyết về nhà nước. Theo Kant, dân 

quyền dựa trên quan điểm pháp lý cần phải dựa trên những nguyên lý tiên 

thiên như sau: 

- Tự do của mỗi cá nhân trong xã hội; 

- Bình đẳng trong mối quan hệ với mọi người khác; 

- Độc lập của từng cá nhân trong xã hội. 
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Những nguyên lý này sở dĩ gọi là tiên thiên là vì không thuộc về kinh 

nghiệm, không phải người dân chỉ có được vì luật pháp của nhà nước quy 

định, mà có sẵn trước khi nhà nước ra đời. Một trong những hình thức tự 

do quan trọng nhất của dân quyền mà Kant kể đến là tự do trong luật 

pháp, nghĩa là người dân không thể tôn trọng một loại luật pháp nào khác 

hơn là luật pháp mà chính người ấy đã đồng tình. Quyền bình đẳng và 

sống tự lập không gì khác hơn là có được quyền về tư hữu và tự do hoạt 

động nghề nghiệp. 

Khi bàn về những điểm chủ yếu của khái niệm nhà nước pháp quyền, 

Kant cho rằng nhà nước chỉ nên chuyên tâm vào việc đảm bảo quyền tự do 

và quyền tư hữu cho người dân, mục tiêu này nhằm đem lại an sinh phúc 

lợi và chính mục tiêu này tạo nên một chính thể cộng hoà (res publica). 

Những sinh hoạt chính yếu của con người không nằm trong phạm vi 

những sinh hoạt công cộng mà là những sinh hoạt cá nhân có liên hệ đến 

phạm vi công. Thay vì chuyển hướng thiên về ý niệm quyền lợi công cộng, 

nhà nước nên phát huy quyền cá nhân, điều này sẽ tạo nên ý nghĩa hơn 

cho duy trì trật tự công cộng. Khi nhà nước tạo được điều kiện cho mỗi cá 

nhân tự thực hiện được việc đảm bảo tự do và tư hữu, thì nhà nước đã tạo 

nên những đặc trưng cho một nhà nước pháp quyền. 
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Theo định nghĩa nguyên thủy này thì luật pháp phải dựa trên một 

nguyên tắc luật nhà nước thống nhất, cả về thủ tục lẫn nội dung, đặc 

điểm của nó không thể chỉ giới hạn vào luật thủ tục hay luật nội dung, vì 

nó biểu hiện đặc trưng cho một nhà nước chuyên biệt, tạo nên một tinh 

thần mới cho nhà nước, mà sự thực thi luật pháp này làm cho phương 

thức cai trị khác với những hình thái của nhà nước theo hình thái cổ 

truyền. Đối nghịch với nhà nước pháp quyền không phải là thể chế quân 

chủ hay quý tộc mà là thể chế thần quyền và bạo chúa. Hai thể chế thần 

quyền và bạo chúa không gắn liền với nguyên tắc lý tính vì thể chế thần 

quyền dựa vào những tín điều tôn giáo, trong khi thể chế bạo chúa dựa 

trên ý chí độc đoán của người cai trị. Bạo chúa không phải chỉ có thể xảy 

ra trong một thể chế quân chủ tuyệt đối mà còn có trong thể chế dân 

chủ. Nhà nước pháp quyền có khuynh hướng tự do nhưng không nhất 

thiết có thể có khuynh hướng dân chủ. Do đó, tự do chính trị và sự tham 

gia vào các sinh hoạt nhà nước của người dân phải được bảo đảm. Nhưng 

tự do này cũng sẽ bị giới hạn khi mà tự do chính trị không còn bảo vệ tự 

do của người dân, nó còn gây nguy hiểm khi mà nó không còn hỗ trợ cho 

nguyên tắc lý tính mà nhường chỗ cho nhưng ham mê quyền lực. 

Khái niệm về luật pháp (Gesetzesbegriff) trở nên vô cùng quan trọng 

trong việc định hình và cụ thể hoá khái niệm về nhà nước pháp quyền. 



280 | 615 

 

Luật pháp có nghĩa là những quy định tổng quát được hình thành qua sự 

đồng thuận của các đại biểu dân chúng thông qua thủ tục thảo luận và 

biểu quyết công khai. Tất cả những nguyên lý chủ yếu thuộc về một nhà 

nước pháp quyền đều nằm trong khái niệm về luật pháp này, trong đó có 

cả hai khía cạnh định chế và thủ tục. Luật pháp không chỉ giới hạn ở thủ 

tục hay nội dung, mà luật pháp là một thể thống nhất, nó nối kết hai yếu 

tố này thành một loại hình luật pháp bất khả phân. Sự đồng thuận của các 

đại biểu dân chúng nhằm đảm bảo nguyên tắc tự do và vai trò người dân 

như một chủ thể hữu quyền trước pháp luật. Luật pháp phải mang tính 

tổng quát, vì tính cách này sẽ ngăn chặn mọi vi phạm có chủ đích nhắm 

vào phạm vi tự do của người dân và xã hội, thông qua những thủ tục thảo 

luận và biểu quyết công khai thì nội dung của luật pháp sẽ đạt được một 

mức độ của lý tính. Nguyên tắc hợp pháp của luật hành chánh chỉ rõ điều 

này. Luật pháp của các cơ quan hành chánh đặt ra chỉ có hiệu lực pháp lý, 

khi chính cơ quan hành chánh này tự đặt mình dưới luật pháp và bị chi 

phối bởi luật pháp. Luật pháp của một nhà nước pháp quyền là sự diễn 

đạt ý muốn của nhà nước, nhưng ý muốn này thể hiện ý muốn chung và 

quyền của toàn dân. Sự thống trị của luật pháp phải được hiểu là sự cai trị 

dựa trên những nguyên lý về tự do của người dân. 
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II. Định nghĩa bổ sung ở thế kỷ XIX 

Tuy đề cao nguyên tắc lý tính và tự do chính trị của người dân và gây ảnh 

hưởng sâu đậm trong học giới, khái niệm nhà nước pháp quyền đã có 

nhiều thay đổi ở thế kỷ XIX, đặc biệt là ở việc chú trọng thuần về hình 

thức của luật pháp, nhất là luật về thủ tục tố tụng. Thật ra trào lưu này 

hình thành không đồng bộ, các lập luận không xuyên suốt và thuyết 

phục. Một trong những học giả thuộc học phái này là Friedrich Julius 

Stahl. Ông cho rằng nhà nước phải là một nhà nước pháp quyền, đó là 

một mẫu mực chung mà chúng ta đồng thuận vì nó nằm trong chân lý 

của động lực phát triển chung trong thời đại mới. Nhưng khái niệm này 

phải quy định rõ đâu là đường hướng và giới hạn cũng như khả năng bảo 

đảm phạm vi tự do của công dân trong luật pháp. Vì lý do nhà nước phải 

tôn trọng đạo đức, khái niệm này phải quy định rõ đâu là ranh giới cần 

thiết giữa luật pháp và đạo đức. Nhà nước pháp quyền không thuần túy 

thiên về những quy định theo luật hành chánh hay chỉ lo bảo vệ quyền cá 

nhân. Khái niệm này không chỉ đề ra mục tiêu cho nhà nước, mà chính 

nhà nước phải tự thực hiện mục tiêu mình đề ra. Theo Stahl, không nên 

loại bỏ hẳn vai trò nhà nước đạo đức và chế độ thần quyền trong sinh hoạt 

chính trị. Nhà nước pháp quyền không còn là một thể loại nhà nước như 

đã đề ra trước đây, nhằm tạo ra một nguyên lý mới về nhà nước, đó là một 
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quyền lực cai trị, do đó vấn đề cần phân biệt giữa mục tiêu theo đuổi và 

phưong cách thực hiện. 

Khi chấp nhận định nghĩa này làm tiêu chí, thì những đòi hỏi bảo đảm 

quyền tự do cho người dân, bình đẳng trước pháp luật, khái niệm luật 

pháp trong khuôn khổ của luật nội dung và định chế, sự độc lập của toà 

án, nguyên tắc pháp định của các thủ tục hình sự như các tác giả của thế 

kỷ XVIII đặt ra sẽ không còn quan trọng nữa. Khi cho rằng một nhà nước 

hiến định sẽ tạo nên thể chế cộng hòa (res publica), thì cũng khó chấp 

nhận rằng nhà nước này sẽ có chiều hướng phát triển dân chủ. Đặc điểm 

của khái niệm nhà nước pháp quyền này là tìm ra cái gì có thể khả thi và 

bằng cách nào. Chú trọng vào tính hiện thực, khái niệm này chỉ nhắm áp 

dụng trong phạm vi luật về thủ tục hình thức tố tụng và về luật hành 

chánh, thí dụ như nguyên tắc ưu tiên luật pháp trong phạm vi luật hành 

chánh, tạo ra thể chế bảo vệ hữu hiệu người dân trước các cơ quan hành 

chánh và tòa án, nhất là tạo ra luật hành chánh nhằm bảo vệ tự do cho 

người dân. Đó là những điểm chủ yếu của khái niệm nhà nước pháp 

quyền. 

Trong chiều hướng này, Otto Mayer đã định nghĩa nhà nước pháp 

quyền là một nhà nước có được một hệ thống luật hành chánh được quy 

định chặt chẽ, dĩ nhiên để đạt được điều này nhà nước pháp quyền phải 
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lấy hiến pháp làm cơ sở. Khi đề cập đến khái niệm nhà nước pháp quyền, 

von Stein cho rằng những đặc trưng của nó là khi mà người dân có chỗ 

đứng trong hiến pháp của nhà nước, mỗi quyền mà người dân có được, kể 

cả việc chống lại bạo lực nhân danh chính quyền, phải thực sự có giá trị. 

Nhà nước pháp quyền không phải là một thể loại đặc biệt về nhà nước 

như các học giả đã đề cập trước đây, mà thực ra chỉ là một giai đoạn trong 

quá trình phát triển về sinh hoạt tự do của nhà nước. 

Định nghĩa bổ sung còn đề ra những đặc điểm sau đây: 

1. Đối với Stahl, vì dựa vào quan điểm về nhà nước bảo thủ và tôn giáo, 

nên nhà nước pháp quyền dựa trên nguyên tắc lý tính và quyền cá nhân có 

phần giảm đi, chủ yếu là chú trọng về nguyên tằc hình thức của nhà nước 

pháp quyền. Nhà nước không chỉ là một nhà nước pháp quyền mà còn 

phải đề cao tính cách đạo đức, một định chế được tạo ra một trật tự thế 

gian theo mẫu mực tôn giáo. Khi so với những quan niệm về nhà nước 

pháp quyền trước đây thì mục tiêu xây dựng nhà nước như là một cơ quan 

tối thượng cần xét lại. Khái niệm nhà nước pháp quyền thực ra chỉ đúng 

với một khía cạnh ngoại tại của nhà nước mà thôi. 

2. Rudofl von Gneist dựa vào định nghĩa của Stahl mà khai triển thêm 

trong khi Freiherr von Stein cho rằng việc hình thành định chế có tầm 

quan trọng đặc biệt. Một phần dựa vào ý tưởng của von Stein, von Gneist 
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đề ra hai quan điểm đối nghịch, một trật tự nhà nước cho xã hội (đây là 

một mô hình theo kiểu cai trị tự quản của Anh) và một trật tự xã hội cho 

nhà nước (đây là một mô hình nhà nước tự do sau Cách mạng 1789 của 

Pháp). Do đó, những quy định về mục tiêu của nhà nước nhắm vào quyền 

tự do của cá nhân cũng bị hạn chế hơn. Trong nhà nước pháp quyền, theo 

von Gneist, thì luật pháp đặt ra khuôn khổ và giới hạn việc thi hành luật 

cho nhà cầm quyền. Do đó nguyên tắc hành chánh tự trị không được 

phép vượt qua khuôn khổ của luật pháp mà chính là giúp cho việc thi 

hành luật pháp để bảo vệ nguời dân được hữu hiệu hơn; chính cơ quan tài 

phán hành chánh sẽ giám sát những thủ tục này để bảo đảm được tốt hơn. 

Quan điểm của von Gneist là phải chú trọng xây dựng tổ chức quốc hội. 

Quốc hội chỉ hoạt động hữu hiệu khi mọi tầng lớp địa phương hợp tác 

tích cực với nhà nước. Sự tham gia của người dân vào việc thi hành nhiệm 

vụ của nhà nước cần phối hợp giữa nhiệm vụ công và hoạt động nghề 

nghiệp riêng. Đối với von Gneist, việc thực thi khái niệm nhà nước pháp 

quyền là một công việc thuộc về luật hành chánh, đăc biệt hướng về cải tổ 

hành chánh địa phương và toà án hành chánh. Ý niệm của ông ảnh hưởng 

khá sâu đậm đến chính quyền thời bấy giờ. 

3. Hai học giả khác cũng thuộc học phái này là Otto Bähr và Otto von 

Gierke. Hai ông đã đi vào chi tiết hơn von Gneist khi bàn về nhà nước 
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pháp quyền. Theo hai ông, thật ra đây là một khái niệm khác thuộc phạm 

vi luật hiến pháp. Nhà nước cũng là một tổ chức, dù là tối cao, nhưng 

cũng chỉ là một hình thái nối kết của con người trong xã hội với nhau 

như các tổ chức khác trong xã hội, nhà nước không chỉ giới hạn trong 

phạm vi cơ quan hành chánh chuyên lo cai trị dân chúng. Luật hành 

chánh chỉ là một hình thức luật mà thôi, mà thực chất của nó cần phải 

phân biệt với các luật khác. Nhà nước trong khái niệm về nhà nước pháp 

quyền, cũng như các tổ chức xã hội khác, phải tự đặt mình trong luật 

pháp, không thể đặt trên luật pháp. Nhà nước pháp quyền phải tạo thể 

thống nhất giữa nhà nước và pháp luật, nghĩa là tạo mối quan hệ giữa các 

cơ quan nhà nước với nhau trong tinh thần tôn trọng luật pháp. Cụ thể là 

thẩm quyền của các cơ quan phải do luật pháp quy định, việc thực thi 

quyền phải được luật pháp công nhận và bảo vệ. Đặt cơ quan hành chánh 

dưới sự giám sát của toà án nhằm bảo đảm cho tinh thần thượng tôn luật 

pháp của nhà nước pháp quyền. Dù không bày tỏ công khai nhưng Bähr 

và von Gierke cũng ghi nhận vai trò của toà bảo hiến trong khái niệm nhà 

nước pháp quyền, vì tất cả các cơ quan của nhà nước phải tự đặt mình 

trong khuôn khổ luật pháp. Do đó, vấn đề quyền tối thượng và quyền của 

các cơ quan quyền lực quốc gia được đặt trong thể thống nhất của nhà 

nước và luật pháp, nên những vấn đề khác chỉ là phụ thuộc. 
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Càng về sau thì những học thuyết tìm cách giảm bớt những tính cách 

lý thuyết ra khỏi khái niệm nhà nước pháp quyền để nhằm đề cao vai trò 

của sự áp dụng luật trong chính trị. Do đó vấn đề mục tiêu nhà nước là gì 

trong khái niệm về nhà nước pháp quyền cũng không được chú trọng. 

Chính sự thay đổi này làm cho khái niệm nhà nước pháp quyền chính xác 

hơn trước đây khi thiên về hình thức và giáo đìều. Nhà nước pháp quyền 

phải quy định mối quan hệ giữa luật pháp, chính quyền và cá nhân, và 

chính quyền cũng như cá nhân không thể vi phạm luật pháp. Quan niệm 

này đối nghịch với các khái niệm trước đây, vì cho rằng mối quan hệ giữa 

nhà nước pháp quyền và cá nhân không phải là một loại chế độ thuộc 

thần quyền hay theo bạo chúa, cũng không hẳn là theo chế độ dựa trên 

cảnh sát trị. Nhưng quan điểm này vẫn duy trì quan niệm sự thống trị của 

luật pháp và xem đây là sự đảm bảo cho quyền tự do của người dân. Đặc 

biệt hơn, các học giả này chỉ nhấn mạnh đến hai nguyên tắc trọng pháp 

của cơ quan hành chánh cũng như quyền bào đảm trước tòa án. 

Cũng trong nỗ lực này các học giả đã giảm bớt hơn nữa về nội dung 

khái niệm nhà nước pháp quyền. Nhà nước pháp quyền không có nghĩa là 

nhà lập pháp có quyền tuyệt đối, đây phải là một giới hạn cần được đặt ra. 

Nếu trước đây nguyên tắc lý tính được coi là nền tảng chính thống cho 

nhà nước, thì nay chính ý chí của cơ quan lập pháp mới làm cơ sở cho luật 
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pháp. Nguyên tắc tổng quát của luật pháp được coi như là một điều chủ 

yếu, thì nay bị xem là thông thường trong khái niệm của luật pháp. Ý 

niệm cơ bản của luật pháp chỉ thuần về hình thức, nghĩa là một đạo luật 

được coi là hợp pháp khi những nguyên tắc về luật thủ tục được tôn 

trọng. Điều này cho thấy có sự chuyển biến trong ý thức về khái niệm nhà 

nước pháp quyền. Richard Thomas, ngược lại, cho rằng quan điểm này đã 

từ bỏ ý niệm về nhà nước pháp quyền khi đem toàn bộ nhà nước giao cho 

một cơ quan nào đó có một quyền lực tuyệt đối. Ông cũng chống lại 

quyền lực tuyệt đối của nhà lập pháp trong việc thay đổi hiến pháp. Thật 

ra ý kiến của Thomas không phải là phản dân chủ, nhưng cho thấy tinh 

thần tôn trọng luật pháp theo học thuyết thực tại pháp quyền. Nhiệm vụ 

của luật pháp và quyết định tối hậu của nhà lập pháp là nhằm mang lại 

hòa bình trong một xã hội đa dạng. Do đó, không thể cho phép một đặc 

quyền chính trị cho một nhóm quyền lực nào theo đuổi một mục tiêu 

riêng khi mà họ nhân danh quyền lực với giá trị tuyệt đối trong các thủ 

tục lập pháp. 

Dù chỉ đảm bảo tự do theo đúng nguyên tắc luật tố tụng, khái niệm 

nhà nước pháp quyền thiên về hình thức này đã chiếm ưu thế đến cuối 

thời kỳ Cộng hoà Weimar. Thật ra không thể cho rằng các học giả này 

chủ trương một hình thức trống rỗng, đây là một sự định hình và khách 
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quan hoá trong ý nghĩa của những nguyên tắc căn bản của sự phát triển 

nhà nước pháp quyền: an toàn trong tự do và tôn trọng quyền tư hữu. 

Chính nhà nước pháp quyền thiên về hình thức này mới là nhà nước pháp 

quyền của dân chúng, nhằm đảm bảo sự phân phối tài sản khi ngăn chặn 

mọi thủ tục vi phạm quyền tư hữu của cá nhân. Dù là thiên về hình thức 

nhưng nhà nước pháp quyền lại trung dung về chính trị, nghĩa là tạo sự 

ổn định trong việc bảo vệ quyền tư hữu đã được định hình. 

 

III. Định nghĩa hiện nay 

Trong thời kỳ Đức Quốc xã thì khái niệm nhà nước pháp quyền hoàn 

toàn bị hủy diệt. Với những nỗ lực xây dựng ngành luật học thời hậu 

chiến, các học giả Đức đã tiếp tục truyền thống trước đây khi đưa ra hai 

chiều hướng mới nhằm định hình cho khái niệm nhà nước pháp quyền. 

Chiều hướng thứ nhất thiên về xã hội trong khi chiều hướng thứ hai 

thiên về luật nội dung. 

1. Quan điểm thứ nhất cho rằng khái niệm nhà nước pháp quyền 

nguyên thuỷ đặt trọng tâm vào quyền tự do của người dân, thực ra chỉ là 

một mô hình hiến pháp, không thể nào giải quyết được hết các vấn đề xã 

hội đặt ra. Ba ý niệm cơ bản trong khái niệm nhà nước pháp quyền: bình 

đẳng trước luật pháp, tự do của người dân và bào đảm quyền tư hữu 
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không chỉ nhằm giúp con người thoát khỏi những ràng buộc thời phong 

kiến, mà còn cho con người được tự do hơn trong hoạt động kinh tế và 

thoát khỏi những bất bình đẳng tự nhiên, điều này chỉ đạt được khi sự 

bình đẳng trong toàn xã hội cũng được tôn trọng. Do đó, vấn đề phát 

triển con người trong sự toàn diện cần được đề ra thành nguyên tắc cho 

tương lai. Chiều hướng cũ đã không những không giải quyết bất công 

trong xã hội mà còn đem lại sư tương phản giai cấp trầm trọng hơn khi ta 

chỉ dựa trên nền tảng của một xã hội bình đẳng thuần về luật pháp. Von 

Stein và Karl Marx đã hiểu rõ tính biện chứng lịch sử của trào lưu này. 

Mặt khác trào lưu công nghiệp hoá xã hội đã làm mất đi ít nhiều môi 

trường sống. Cả hai vấn đề này vượt ra khỏi khái niệm nhà nước pháp 

quyền, do đó đòi hỏi mới cho nhà nước phải là một nhà nước can thiệp 

vào các vấn đề xã hội, nhà nước có nhiệm vụ cung ứng và phân phối tài 

sản. Nhà nước phải đối đầu với những vấn đề bất công xã hội mà không 

thuần túy chỉ nhằm vào việc bảo vệ quyền tự do cá nhân như trong khái 

niệm nhà nước pháp quyền trước đây. Nhà nước còn phải giải quyết nhiều 

vấn đề khác, thí dụ như tình trạng gia tăng dân số, nếu không thì việc bảo 

đảm luật pháp này trở thành khẩu hiệu trống rỗng. 

Nhưng tìm đâu ra một chuẩn mực chính xác để định hướng cho nhà 

nước xã hội là điều không dễ dàng, trong khi những lời kêu gọi hướng về 
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nhà nước xã hội thì lại quá chung chung. Qua nhiều tranh luận sôi động 

thì các học giả đều không đồng thuận một khái niệm chung cho nhà nước 

xã hội lồng trong ý niệm về nhà nước pháp quyền. Nhưng trong mức độ 

nào đó thì chúng ta có thể chấp nhận khía cạnh nhà nước can thiệp vào 

các vấn đề xã hội trong mô hình này, đây là những câu hỏi mà không ai 

tìm được câu trả lời thoả đáng. Có học giả cho rằng không thể có sự hoà 

hợp giữa hai ý niệm về nhà nước xã hội và nhà nước pháp quyền trên bình 

diện hiến pháp. Các học giả khác lại cho rằng nhiệm vụ bảo vệ những 

người thua kém về mặt xã hội phải được minh thị trong hiến pháp và là 

một ủy nhiệm của hiến pháp cần phải thi hành, vì đây chính là một vai trò 

quan trọng của hiến pháp trong việc tái phân phối lợi tức xã hội. Nếu luận 

điểm này được chấp nhận thì bao nhiêu hệ quả sẽ phải đặt ra. Những 

quyền đòi hỏi, thủ tục và hình thức phân phối theo quan điểm nhà nước 

xã hội phải được giải quyết. Khi đặt trọng tâm vào việc giải quyết các vấn 

đề phân phối trong xã hội thì khái niệm nhà nước pháp quyền sẽ mất đi ý 

nghĩa ban đầu của nó. 

Ernst Forsthoff là một trong những học giả đã nhấn mạnh đến tính 

cách không hòa hợp của hai khái niệm này. Ông cho rằng không thể nào 

kết hợp hai quan điểm nhà nước xã hội và nhà nước pháp quyền trên bình 

diện hiến pháp, vì việc thực hiện khái niệm nhà nước xã hội chỉ dựa trên 
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bình diện lập pháp và luật hành chánh là đủ. Theo ông, nhà nước pháp 

quyền nhắm vào bảo đảm những quyền hiến định đặc biệt và bình đẳng 

trước luật pháp, tạo lập tài sản và tôn trọng tư hữu. Do đó, khi dựa trên 

khái niệm nhà nước pháp quyền mà lại đi xa hơn nữa để nhằm vào phân 

chia tài sản xã hội là một điều không chấp nhận được. Một mặt, khi quy 

định quyền bảo đảm có công việc cho mọi người dân, nhà nước phải có 

bổn phận trợ cấp khi người dân bị mất việc, trong khi nhà nước lại không 

có quyền điều hướng thị trường theo mục tiêu của mình. Đó chính là một 

giới hạn khi đề cập đến quyền tự do hoạt động và chọn nghề nghiệp. Nhà 

nước không thể xã hội hoá các phương tiện sản xuất vì không được hiến 

pháp quy định, trong khi đó thì quyền tự do hoạt động nghề nghiệp và 

bảo vệ quyền tư hữu dù được tôn trọng vẫn bị ảnh hưởng. 

Đâu là lý do nội tại cho vấn đề này? Von Stein giải thích rằng, với hình 

thức nhà nước pháp quyền chúng ta đã đạt được tự do về mặt cơ bản, 

không nên đi sâu vào chi tiết của các vấn đề cụ thể của xã hội. Những 

xung đột do những tương phản của xã hội không thể giải quyết trên bình 

diện luật hiến pháp. Vấn đề là phải tìm ra sự xung đột xã hội bắt nguồn từ 

đâu để giải quyết, theo ông, đó chính là mối quan hệ giữa tư bản, lao 

động, điều kiện làm việc và phương cách thụ đắc quyền tư hữu. Do đó, 

khi bàn đến nhà nước xã hội là chúng ta phải nghĩ đến những điều kiện xã 
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hội để thực hiện quyền tự do theo luật định, quyền này phải làm sao áp 

dụng cho tất cả mọi người, có nghĩa là làm cho bất công xã hội giảm đi. 

Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần tìm cách giải quyết trên bình diện 

chính quyền và lập pháp hơn là luật hiến pháp. Toà Bảo hiến Đức cũng đã 

nhiều lần xác nhận học thuyết này. Qua án lệ, tòa cho rằng cơ quan lập 

pháp được ủy nhiệm đảm nhận vai trò tổ chức một nhà nước xã hội nhằm 

đem lại công bình xã hội trong khuôn khổ mà hiến pháp cho phép, mục 

tiêu xã hội là một phương cách để giải thích, nhưng không thể bắt nguồn 

từ hiến pháp hay khái niệm nhà nước pháp quyền để tạo ra một quyền hay 

một định chế nào đòi hỏi đấu tranh cho các vấn đề xã hội. Do đó, những 

nguyên tắc nhà nước xã hội cần được xác minh qua hành vi của các nhà 

lập pháp và cơ quan công quyền, trong đó những quyền bảo đảm từ hiến 

pháp mang lại phải được tôn trọng. 

Nhưng quan điểm này cũng đã bị phê bình vì những quyết định của các 

nhà lập pháp trong các vấn đề xã hội đã đem đến tác dụng ngươc lại. 

Những đạo luật về trợ cấp xã hội, hưu bổng, cho thấy quyền lợi của dân 

chúng không còn được tôn trọng thích đáng. 

Một khía cạnh khác được tranh cãi là vai trò nhà nước trong việc can 

thiệp vào các vấn đề xã hội, chẳng hạn các quyết định liên quan đến thuế. 

Luật pháp không thể trừu tượng mà phải quy định cụ thể trong các quyết 
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định đánh thuế. Nhưng làm thế nào để đạt mục tiêu nhà nước xã hội (bảo 

vệ quyền tư hữu, tôn trọng di sản) đó chính là vấn đề. Án lệ đã nhiều lần 

xác nhận đánh thuế là quyền lập pháp nhưng phải tôn trọng quyền tư 

hữu. Nhà lập pháp một mặt tìm cách đánh thuế để đem lại công bình và 

an sinh xã hội, mặt khác phải đem đến thăng tiến chung cho xã hội. 

Quyết định liên quan đến thuế là một điều kiện cần thiết để nhà nước can 

thiệp vào các vấn đề xã hội, mà thật ra vấn đề mối quan hệ giữa nhà nước 

xã hội và nhà nước pháp quyền cũng không giải quyết đến tận gốc rễ. 

Điểm chủ yếu trong hai vấn đề trên đây là làm sao tìm ra một mức độ hợp 

pháp khả dĩ chấp nhận được để giải quyết hơn là tìm kiếm trong luật hiến 

pháp hay khái niệm nhà nước pháp quyền là cơ sở. 

2. Một chuyển hướng quan trọng khác trong khái niệm nhà nước pháp 

quyền trong thời kỳ này là thiên về luật nội dung hơn là hình thức như đã 

cổ vũ trước đây. Vấn đề này không mới lạ trong học giới nhưng qua kinh 

nghiệm đau xót của thời kỳ Đức Quốc xã cho thấy tôn trọng luật hình 

thức sẽ không đem đến hiệu năng nhất định. Quyền lực của cơ quan nhà 

nước phải được quy định cụ thể hơn trong lãnh vực bảo vệ tự do cho 

người dân. Hiến pháp không chỉ nêu lên những giới hạn chung trong việc 

bảo vệ tự do. Cơ quan nhà nước phải thực hiện những giá trị cơ bản nhằm 

tránh dẫn đến chế độ độc tài. Đây là những giá trị khách quan trong xã 
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hội mà hiến pháp phải công nhận và được áp dụng chung trong mọi sinh 

hoạt xã hội. Giá trị cơ bản này không phải chỉ là hình thức mà phải đặt 

trong khuôn khổ nội dung của luật hiến pháp. Khái niệm này nhằm loại 

bỏ những hình thức trống rỗng của luật chỉ đề ra khuôn khổ chung. Nhà 

nước pháp quyền phải chú trọng đến nội dung của pháp quyền, không thể 

thiên về luật thủ tục hay hình thức như trước đây. 

Dĩ nhiên khái niệm này cũng gặp nhiều phản biện của các học giả khác, 

thí dụ như Adolf Arndt. Ông cho rằng làm sao có thể đồng thuận về một 

nội dung khi mà chúng ta không thể xác định được nội dung để đồng 

thuận. Thật ra, sự đồng thuận chỉ là một điều kiện tiên quyết nên đặt ra 

để thảo luận, nhưng khi thông qua hiến pháp thì sự đồng thuận có thể 

đạt được hay duy trì được. Ít nhất, chúng ta phải chấp nhận những giá trị 

cơ bản đã làm nền tảng cho sự đồng thuận cho sự sống chung. Nhưng ở 

mức độ nào để chúng ta gọi là trật tự nền tảng cho nhà nước pháp quyền? 

Có học giả cho rằng nhà nước là một thực thể sinh động, giải quyết vấn 

đề đòi hỏi phải có thời gian dài, nhà nước sẽ có khả năng tự điều chỉnh 

trước đòi hỏi của tình thế xã hội. Hai vấn đề liên quan đến khía cạnh này 

là vai trò của một định chế hữu hiệu và niềm tin của dân chúng trong nỗ 

lực xây dựng nhà nước pháp quyền theo luật nội dung. 
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IV. Kinh nghiệm cho Việt Nam? 

Bài viết này nhằm trình bày thật đơn giản về nội dung khái niệm nhà 

nước pháp quyền của Đức. Những đặc điểm chủ yếu của khái niệm này là 

dựa vào lý tính, tôn trọng quyền căn bản của người dân, khi thì thiên về 

luật thủ tục, thuần về hình thức, nặng về hành chánh hoặc cảnh sát, lúc 

lại quan tâm đến luật về nội dung hay các vấn đề công bình trong xã hội. 

Các tranh luận về những luận điểm này trong học giới cũng như trong 

công luận đã làm phong phú cho nội dung của vấn đề cũng như giúp áp 

dụng tốt hơn trong thực tế. Ai cũng thấy được dù bối cảnh lịch sử, trình 

độ phát triển xã hội và dân trí Đức và Việt khác nhau, nhưng kinh nghiệm 

của Đức trong lãnh vực xây dựng một nhà nước pháp quyền không phải là 

một mặt hàng xa xỉ mà Việt Nam có thể bỏ qua. Dĩ nhiên, tìm cách áp 

dụng nó vào hoàn cảnh của Việt Nam hiện nay như thế nào lại là một 

thách thức khác và không nằm trong chủ đề của bài viết này. 

Dù những thành tựu về cải tổ luật pháp trong tiến trình đổi mới của 

Việt Nam đã được khen ngợi, nhưng Việt Nam có những vấn đề của chính 

mình mà kinh nghiệm của Đức không giúp được. Những nan đề quen 

thuộc là: vai trò của Đảng trong nhà nước pháp quyền, thẩm quyền hạn 

chế của đại biểu quốc hội trong việc thảo luận các vấn đề học thuyết, giới 

học thuật thì lại hiếm hoi, trong khi giới luật sư chỉ bận tâm đến các dịch 
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vụ trung gian cho nhà nước và thân chủ hơn là đóng góp thiết thực cho 

công bình xã hội và giúp nâng cao trình độ của quốc hội. Nhưng quan 

trọng hơn là bối cảnh chung, giáo dục xuống cấp, đạo đức suy đồi, tội 

phạm tăng cao và sự thờ ơ của dân chúng là trở lực chính cho sự phát 

triển nhà nước pháp quyền trong ngắn hạn. Cuối cùng chỉ còn lại một 

niềm hy vọng mong manh cho những người ưu tư là thành tựu xây dựng 

một nhà nước pháp quyền tại Việt Nam sẽ đạt được trong trường kỳ, do 

nỗ lực chung của mọi giới. 

 

Nguồn: Đỗ Kim Thêm. Tìm hiểu về nhà nước pháp quyền tại Đức. Truy cập 

ngày 01.08.2016. 

<http://www.talawas.org/?p=25484> 

  



297 | 615 

 

BÀI MƯỜI SÁU 

 

LỊCH SỬ LẬP HIẾN VÀ HIẾN PHÁP 

CỘNG HÒA PHÁP 

Tác giả: Lưu Đức Quang 

 

1. Lịch sử lập hiến 

Cộng hòa Pháp là quốc gia có lịch sử lâu đời với truyền thống văn hóa, 

khoa học, chính trị, pháp luật… đáng tự hào. Pháp cũng là quốc gia có 

lịch sử lập hiến đầy biến động và phức tạp bậc nhất trên thế giới với hàng 

loạt các biến cố chính trị trong suốt hơn 200 năm qua: đó là 5 cuộc cách 

mạng, 2 đế chế, 2 lần phục hồi vương quyền, 5 chế độ cộng hòa. Khởi đầu 

từ cuộc Đại Cách mạng năm 1789, lịch sử lập hiến Cộng hòa Pháp đã trải 

qua 12 chế độ chính trị với 16 bản Hiến pháp và các đạo luật Hiến pháp 

quan trọng khác, cụ thể như sau: 

Hiến pháp ngày 03/9/1791 thiết lập nền quân chủ lập hiến và một chế 

độ đại diện dựa trên chủ quyền quốc gia, sự phân chia quyền lực giữa nhà 

vua – người đứng đầu cơ quan hành pháp và một Quốc hội được lập ra 

theo mức thuế, với nhiệm kỳ một năm. Hiến pháp này tồn tại 1 năm. 
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Hiến pháp ngày 24/6/1793 được thông qua bằng trưng cầu ý dân, đánh 

dấu sự ra đời của nền Cộng hòa thứ nhất, dựa trên chủ quyền nhân 

dân thể hiện bằng việc thành lập một Nghị viện thống nhất và một Hội 

đồng hành pháp gồm 24 thành viên, phụ thuộc hoàn toàn vào Nghị viện. 

Bản Hiến pháp này không được thi hành. 

Hiến pháp ngày 22/8/1795 thiết lập chế độ cộng hòa đại diện, dựa trên 

chủ quyền quốc gia, sự chia sẻ quyền lực giữa hai Hội đồng (Hội đồng 

Nguyên lão và Hội đồng Năm trăm) và một cơ quan hành pháp gồm 5 

thành viên. Hiến pháp này tồn tại 4 năm. 

Hiến pháp ngày 15/12/1799 thiết lập nền cộng hòa dựa trên chủ quyền 

quốc gia với các cơ cấu quyền lực: 3 Tổng tài và 4 Hội đồng (Hội đồng 

Nhà nước, Viện lập pháp, Thượng viện, Viện dự luật). Hiến pháp này tồn 

tại 3 năm. 

Hiến pháp ngày 08/8/1802 xác lập chức vụ Tổng tài suốt đời đối với 

Tổng tài thứ nhất (Napoleon Bonaparte), tăng cường quyền lực cho 

Thượng nghị viện, giảm quyền lực của Viện dự luật. Hiến pháp này tồn tại 

2 năm. 

Hiến pháp ngày 18/5/1804 xác lập chế độ thừa kế thế vị đối với Hoàng 

đế Napoleon Bonaparte. Hiến pháp này tồn tại 10 năm. 
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Hiến pháp ngày 06/4/1814 do Thượng nghị viện của Đế chế [2] thông 

qua, tái lập chế độ quân chủ và phổ thông đầu phiếu nhưng bị vua Louis 

XVIII từ chối nên không được áp dụng. 

Hiến pháp ngày 04/6/1814 do vua Louis XVIII ban hành, khôi phục lại 

chủ quyền của nhà vua trong chế độ quân chủ lập hiến với Nghị viện được 

bầu dựa trên mức thuế gồm 2 viện (Thượng nghị viện và Hạ nghị viện). 

Hiến pháp có hiệu lực trong 16 năm (trừ thời kỳ “Một trăm ngày”). 

Hiến pháp ngày 22/4/1815 được ban hành vào thời kỳ “Một trăm 

ngày” dựa trên chủ quyền quốc gia và chế độ phổ thông đầu phiếu; đồng 

thời xác lập chế độ lưỡng viện và cơ quan hành pháp. Hiến pháp này tồn 

tại 21 ngày. 

Hiến pháp ngày 14/8/1830 xác lập nền quân chủ đại diện (vua của 

người Pháp thay vì vua của nước Pháp), dựa trên chủ quyền quốc gia, chế 

độ đại nghị lưỡng viện. Hiến pháp này tồn tại 18 năm. 

Hiến pháp ngày 04/11/1848 lập ra nền Cộng hòa thứ hai, xác lập 

chế độ đại diện dựa trên hai trụ cột (chủ quyền nhân dân và chủ quyền 

quốc gia) và sự phân chia quyền lực giữa Tổng thống (được thành lập bằng 

phổ thông đầu phiếu, nhiệm kỳ 4 năm) với một Viện lập pháp (được 

thành lập bằng phổ thông đầu phiếu, nhiệm kỳ 3 năm). Hiến pháp này 

tồn tại 3 năm. 
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Hiến pháp ngày 14/01/1852 thiết lập nền cộng hòa chuyên chế dựa trên 

học thuyết Ceasar dân chủ, gồm 2 Hội đồng được bổ nhiệm và 1 Hội 

đồng được bầu cử. Trong thời gian Hiến pháp này có hiệu lực, Đế chế 

(thứ hai) được khôi phục. Hiến pháp này tồn tại 18 năm. 

Hiến pháp ngày 21/5/1870 thiết lập Đế chế đại nghị kiểu Orlean với hai 

cơ quan hành pháp. Hiến pháp này tồn tại 4 tháng. 

Ba đạo luật Hiến pháp ngày 24/2, 25/2 và 16/7/1875 đánh dấu sự ra đời 

của nền Cộng hòa thứ ba; đồng thời, thiết lập chế độ đại nghị dựa trên 

chủ quyền quốc gia với một Tổng thống không phải chịu trách nhiệm và 

có thẩm quyền lớn về mặt lý thuyết (giải tán Hạ nghị viện, thành lập 

Chính phủ), được thành lập bằng bầu cử, có nhiệm kỳ 7 năm; Hạ nghị 

viện được bầu bằng phổ thông đầu phiếu trực tiếp, Thượng nghị viện 

được bầu bằng phổ thông đầu phiếu gián tiếp. Vai trò của cơ quan lập 

pháp được đề cao. Trong nền Cộng hòa thứ ba (1870-1940), không có văn 

bản nào mang tên gọi Hiến pháp nên có thể xem ba đạo luật trên là Hiến 

pháp của thời kỳ này. Hiến pháp tồn tại 65 năm. 

Đạo luật Hiến pháp ngày 10/7/1940 thiết lập chế độ độc tài của quốc 

trưởng, trao cho Thống chế Petain – nguyên thủ quốc gia, quyền lập hiến 

riêng, nắm mọi quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Trong giai đoạn 

này (4 năm), Thống chế Petain đã thông qua một số văn kiện hiến định, 
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khẩu hiệu “Tự do – Bình đẳng – Bác ái” của Đại cách mạng 1789 được thay 

thế bằng khẩu hiệu “Lao động – Gia đình – Tổ quốc”. 

Đạo luật Hiến pháp ngày 02/11/1945 (“tiểu Hiến pháp”) thiết lập chế độ 

tạm thời của quốc gia cho tới khi có một Hiến pháp chính thức, được 

thông qua bằng trưng cầu ý dân, ban hành quy chế về Hội đồng lập hiến. 

Hội đồng này đã bổ nhiệm tướng De Gaulle là người đứng dầu Chính 

phủ. 

Hiến pháp ngày 27/10/1946 đánh dấu sự ra đời của nền Cộng hòa 

thứ tư, thiết lập chế độ đại nghị gồm Tổng thống có quyền lực hạn chế, 

Quốc hội lưỡng viện. Hiến pháp này đề cao vai trò của Quốc hội và tồn tại 

12 năm. Trong giai đoạn này, tình hình chính trị hết sức bất ổn, 24 

Chính phủ đã thay nhau nắm quyền. 

Hiến pháp ngày 04/10/1958 đánh dấu sự ra đời của nền Cộng hòa 

thứ năm – chính thể hiện hành của nước Pháp. Hiến pháp thiết lập chế 

độ Cộng hòa lưỡng tính dựa trên chế độ nghị viện hợp lý và xu hướng đề 

cao vai trò của Tổng thống. Lần đầu tiên, Hiến pháp quy định việc thành 

lập một cơ quan chuyên trách bảo vệ Hiến pháp – Hội đồng Hiến 

pháp[3]. 
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Từ khi ra đời tới nay, nền Cộng hòa thứ năm đã trải qua nhiều thăng 

trầm cùng với những sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. Chúng tôi khái quát 

thành 2 giai đoạn đáng chú ý sau đây: 

 Giai đoạn củng cố quyền lực của Tổng thống (nhiệm kỳ Tổng thống 

Charles De Gaulle): Trong giai đoạn này, vai trò của Tổng thống 

ngày càng mạnh mẽ. Tính chính đáng của quyền lực Tổng thống 

được củng cố bằng sự kiện: năm 1962, Tổng thống De Gaulle tự 

mình đưa ra trưng cầu ý dân về Hiến pháp, theo đó, thay đổi cách 

lựa chọn Tổng thống bằng cách chuyển từ bầu cử qua đại cử tri 

sang phổ thông đầu phiếu. Đồng thời, Nghị viện thể hiện quyền 

lực yếu ớt, thiếu tính đối trọng, thể hiện ở lần duy nhất Hạ nghị 

viện bỏ phiếu bất tín nhiệm Chính phủ vào năm 1962. Các nhà 

khoa học Pháp gọi đây là Nền Quân chủ Cộng hòa. 

 Giai đoạn khủng hoảng thể chế (nhiệm kỳ Tổng thống Francois 

Mitterrand và Jacques Chirac): Trong giai đoạn này, hai vị Tổng 

thống F. Mitterrand và J. Chirac đã chấp nhận tình huống chung 

sống chính trị [4] và xây dựng một quan niệm mới về chức năng 

Tổng thống – người đại diện dân tộc với vai trò chủ yếu về quốc 

phòng và ngoại giao và giảm nhiệm kỳ Tổng thống từ 7 xuống còn 

5 năm (2000) cho trùng với nhiệm kỳ Hạ nghị viện nếu không bị 
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giải tán. Hệ quả là hai cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội có tầm 

quan trọng ngang nhau, Thủ tướng đóng vai trò tích cực hơn trong 

việc điều hành Chính phủ. 

Qua việc tìm hiểu đôi nét về lịch sử lập hiến của Cộng hòa Pháp – chiếc 

nôi của những tư tưởng chính trị – pháp lý tiến bộ trong thời đại Xã hội 

có Hiến pháp, chúng ta có thể rút ra mấy điều sau đây: 

 Một là, lịch sử lập hiến của nước Pháp có lẽ đã thể hiện phần nào 

quy luật “phủ định của phủ định” của triết học duy vật biện chứng, 

bởi cứ sau mỗi thời kỳ xây dựng bất thành nền Cộng hòa thì nước 

này lại quay về với chế độ Đế chế. Tuy nhiên, dân chủ hóa thể chế 

chính trị vẫn là xu hướng được khẳng định và ngày càng phát triển 

về chất. 

 Hai là, “bản thân nội dung Hiến pháp không quan trọng bằng tinh thần 

áp dụng Hiến pháp”[5]. Đây mới chính là yếu tố quyết định cho sức 

sống của mỗi bản Hiến pháp hoặc đảm bảo cho Hiến pháp – có vị 

trí xứng đáng trong việc thực hiện quyền lực nhà nước cũng như 

trong sự vận hành của đời sống xã hội. 

 Ba là, không thể có một bản Hiến pháp hoàn hảo và bất biến ngay 

từ lúc ra đời. Các thể chế hiến định luôn chuyển mình theo hoàn 

cảnh lịch sử của đất nước và mong muốn của nhân dân. Một bản 
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Hiến pháp có giá trị lâu bền phải chăng là một bản Hiến pháp có 

tính mềm dẻo về mặt thể chế, tính linh hoạt trong việc thay đổi 

chính nó. 

 

2. Nội dung cơ bản của Hiến pháp 

Về mặt cấu trúc, Hiến pháp Cộng hòa Pháp hiện hành là sự kết hợp giữa 

các văn bản chính trị – pháp lý sau đây: Tuyên ngôn về quyền con người 

và quyền công dân năm 1789, Lời nói đầu Hiến pháp năm 1946, Hiến 

chương Môi trường năm 2004 và bản văn Hiến pháp năm 1958 (đã được 

sửa đổi, bổ sung nhiều lần vào các năm 1962, 1974, 1992, 1993, 1995, 

2000, 2003, 2005 và 2008) với lời nói đầu và 108 điều được chia thành 16 

phần[6]. 

 

2.1. Các nguyên tắc hiến định 

 Hiến pháp xác định tiêu chí cơ bản của Nhà nước: “Nước Pháp 

không thể phân chia, là Nhà nước phi tôn giáo, Nhà nước cộng 

hòa[7] dân chủ và xã hội” (điều 1). Điều 2 xác định phương châm 

của nền cộng hòa – “Tự do, Bình đẳng, Bác ái” cũng như nguyên tắc 

của nó – “Chính quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”; 
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 Nguyên tắc chủ quyền nhân dân: “Chủ quyền quốc gia thuộc về nhân 

dân, nhân dân thực hiện chủ quyền đó thông qua những đại diện của 

mình hoặc bằng trưng cầu ý dân. Không một nhóm dân cư, một cá 

nhân nào được phép chiếm dụng chủ quyền này” (điều 3). Nguyên tắc 

này đã xác định hai hình thức nhân dân thực hiện quyền lực của 

mình – dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện đồng thời chống lại 

mọi hình thức lạm quyền, độc quyền; 

 Nguyên tắc đa nguyên chính trị: “Các đảng và nhóm chính trị thúc 

đẩy việc thể hiện ý kiến thông qua biểu quyết. Chúng được tự do hình 

thành và hoạt động. Chúng phải tôn trọng các nguyên tắc về chủ quyền 

quốc gia và nền dân chủ” (điều 4). Lần đầu tiên trong lịch sử lập 

hiến của nước Pháp, địa vị pháp lý của các chính đảng được ghi 

nhận; 

 Nguyên tắc đảm bảo quyền con người, quyền công dân đặt nền tảng 

quan trọng đối với việc xác lập, bảo vệ các quyền và tự do của cá 

nhân từ thời Đại cách mạng Pháp[8]. 

 

2.2. Địa vị hiến định của con người và công dân 

Khác với nhiều Hiến pháp trên thế giới, Hiến pháp năm 1958 không có 

phần riêng về địa vị hiến định của con người và công dân mà nội dung này 
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chỉ được quy định tại Lời nói đầu, trong đó, viện dẫn Tuyên ngôn về 

quyền con người, quyền công dân năm 1789 và Lời nói đầu Hiến pháp 

năm 1946[9] và một vài điều khoản riêng lẻ như: nguyên tắc công dân 

bình đẳng trước pháp luật không phụ thuộc vào hoàn cảnh xuất thân, 

chủng tộc hay tôn giáo (điều 2); chủ quyền nhân dân và quyền bầu cử 

(điều 3); tính đa nguyên của các đảng chính trị và sự tôn trọng các nguyên 

tắc dân chủ (điều 4); thẩm quyền của Nghị viện ban hành các đạo luật về 

quyền và tự do của công dân (điều 34); quyền tự quyết của các dân tộc 

(điều 53); tính độc lập của cơ quan tư pháp (điều 64); vai trò của cơ quan 

tư pháp trong việc bảo vệ tự do cá nhân (điều 66)… 

Tuyên ngôn về quyền con người, quyền công dân năm 1789 đã xác lập 

những nguyên tắc mang tính phổ quát về quyền con người như nguyên tắc 

bình đẳng:“Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn 

luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi” (điều 1); nguyên tắc tự do: “Tự 

do là có thể làm bất cứ điều gì không gây hại cho người khác” (điều 4); nguyên 

tắc thực thi pháp luật: “Bất cứ hành vi nào không bị pháp luật cấm thì cũng 

không được phép ngăn cản và không ai bị bắt buộc phải làm điều mà pháp luật 

không yêu cầu” (điều 5). Tuyên ngôn cũng quy định một số quyền tự nhiên 

của con người như các quyền trong lĩnh vực tư pháp (quyền được xét xử 
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bằng pháp luật, quyền được suy đoán vô tội…), quyền tự do tư tưởng, tự 

do ngôn luận, tự do xuất bản, quyền tư hữu… 

Lời nói đầu Hiến pháp năm 1946 quy định các quyền công dân về kinh 

tế, xã hội và văn hóa như: quyền bình đẳng nam nữ, quyền cư trú, quyền 

được giáo dục, quyền và nghĩa vụ lao động, quyền tham gia công đoàn, 

quyền được bảo vệ sức khỏe, được đảm bảo an ninh từ phía Nhà 

nước…[10] 

 

2.3. Bộ máy nhà nước 

Mục tiêu của các nhà lập hiến năm 1958 là bãi bỏ địa vị ưu thế của Nghị 

viện – từng là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ của nền 

Cộng hòa thứ tư, đồng thời, tăng cường quyền hành của người đứng đầu 

đất nước để tạo nên sự ổn định và vững mạnh của chế độ chính trị. Họ đã 

dùng hai giải pháp để đạt được mục tiêu trên: tăng cường quyền lực cho 

Tổng thống và Thủ tướng bằng cách hạn chế quyền lực của Nghị viện. Sự 

pha trộn giữa hai mô hình chính thể đại nghị và cộng hòa Tổng thống 

khiến người ta có thể gọi nền Cộng hòa thứ năm là chính thể “Tổng thống 

được tăng cường”, chính thể “Nghị viện được hợp lý hóa”, chính thể “nữa 

Tổng thống” hay chính thể “cộng hòa lưỡng tính”. Việc xác lập vai trò hoạch 

định chính sách của nguyên thủ quốc gia và quyền lập quy của cơ quan 
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hành pháp được coi là một trong những thành công lớn nhất của chính 

thể này trong lịch sử lập hiến của nhân loại. 

Nếu như ở chính thể đại nghị, Chính phủ chỉ chịu trách nhiệm trước 

Nghị viện và ở chính thể cộng hòa Tổng thống, Chính phủ lại chỉ chịu 

trách nhiệm trước Tổng thống, thì ở Pháp, Chính phủ (Thủ tướng và các 

Bộ trưởng) không những chỉ phải chịu trách nhiệm trước Nghị viện, mà 

còn chịu trách nhiệm thực sự trước Tổng thống. Giống như chính thể đại 

nghị, Chính phủ Pháp có Thủ tướng đứng đầu, nhưng thực ra, Chính 

phủ đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tổng thống. 

Sau khi chính sách của Tổng thống được thông qua, Thủ tướng phải có 

trách nhiệm lãnh đạo Chính phủ thực thi các chính sách đã được Tổng 

thống hoạch định, và phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội và Tổng 

thống việc thực thi các chính sách này. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ 

này, Thủ tướng và các Bộ trưởng phải từ chức hoặc bị giải tán, Tổng 

thống không phải chịu trách nhiệm, theo quy tắc “vô trách nhiệm” của 

nguyên thủ quốc gia trong chế độ đại nghị. Thậm chí, Tổng thống còn có 

quyền giải tán Hạ nghị viện. 

Bên cạnh đó, chính quyền hành pháp của Pháp cũng mang những đặc 

điểm quan trọng của chính thể cộng hòa Tổng thống như: Tổng thống 

toàn quyền (về mặt pháp lý) bổ nhiệm Thủ tướng và các Bộ trưởng, 
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nhưng cũng giống như chế độ đại nghị, Tổng thống không thể bổ nhiệm 

một người khác nếu như người đó không là thủ lĩnh của đảng cầm quyền. 

Sau đó, Thủ tướng giới thiệu ứng viên cho các chức danh khác trong 

Chính phủ để Tổng thống bổ nhiệm. Chính phủ chịu trách nhiệm trực 

tiếp trước Tổng thống. 

Tuy nhiên, những năm gần đây, nền Cộng hòa thứ năm bị chỉ trích là 

trao quá nhiều quyền lực cho Tổng thống, quá ít quyền lực cho Nghị 

viện; do vậy, tính dân chủ chưa được bảo đảm đầy đủ, nền Cộng hòa chưa 

có được tính điển hình. Lần sửa đổi Hiến pháp năm 2000 đã rút ngắn 

nhiệm kỳ của Tổng thống từ 7 năm xuống còn 5 năm. Năm 2007, Tổng 

thống Nicolas Sarkozy đã lập ra Ủy ban tư vấn và đề xuất về vấn đề hiện 

đại hóa và tái cân bằng các thể chế của nền Cộng hòa thứ năm. Ủy ban 

này do cựu Thủ tướng Balladur đứng đầu, tập hợp các chính trị gia, luật 

gia… nhằm đưa ra các đề xuất (77 đề xuất) giúp cho các thể chế chính trị 

của Pháp đáp ứng được yêu cầu của một nền dân chủ thế kỷ XXI. Ngày 

21/7/2008, dự thảo này đã được Nghị viện thông qua. Theo đó, giới hạn 

quyền lực của Tổng thống bị giới hạn và quyền lực của Nghị viện được 

củng cố hơn: 

 Đối với Tổng thống: Ngoài việc cho phép Tổng thống được quyền 

phát biểu trước Nghị viện, phần lớn các điều khoản liên quan đến 
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Tổng thống đều nhằm hạn chế quyền lực của thể chế này như: 

quyền ân xá, quyền bổ nhiệm các quan chức cao cấp, thành viên 

Hội đồng Hiến pháp và quyền sử dụng điều 16 Hiến pháp. Theo 

điều này, Tổng thống có thể nắm trong tay quyền lập pháp, hành 

pháp và tư pháp trong những tình trạng khẩn cấp. Theo Hiến pháp 

sửa đổi, nếu Tổng thống muốn kéo dài thời gian nắm giữ quyền 

hạn đặc biệt này hơn 60 ngày thì phải triệu tập và được sự đồng ý 

của Hội đồng Hiến pháp; 

 Đối với Nghị viện: phân chia lại thẩm quyền giữa Chính phủ với 

Nghị viện, tăng số lượng ủy ban trong Nghị viện. Ngoài ra, ảnh 

hưởng của Chính phủ đối với Nghị viện được giảm bớt thông qua 

các biện pháp như: Nghị viện có thể phản đối việc sử dụng quy 

trình khẩn cấp, đặt ra thời hạn tối thiểu là 1 tháng từ khi trình một 

dự thảo đến khi dự thảo được xem xét tại Nghị viện, buộc Chính 

phủ phải kịp thời thông báo với Nghị viện về các chiến dịch quân 

sự và phải được sự đồng ý của Nghị viện nếu muốn kéo dài các 

chiến dịch này quá 6 tháng[11]. 

 

* Tổng thống 
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Theo nhận định của nhiều nhà khoa học, Hiến pháp năm 1958, bên cạnh 

việc tuyên bố một đặc trưng của chế độ nghị viện, còn thiết lập một chế 

độ chính quyền cá nhân của Tổng thống. Trung tâm của bộ máy chính 

quyền là Tổng thống – Tổng thống thực hiện chức năng kép: vừa là người 

đại diện cho quốc gia, vừa lãnh đạo quyền hành pháp. Điều 5 quy định: 

Tổng thống có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp, là trọng tài điều hòa hoạt 

động của các cơ quan công quyền và sự trường tồn của quốc gia; bảo vệ 

độc lập dân tộc, sự toàn vẹn lãnh thỗ và tôn trong các thỏa thuận và hiệp 

ước quốc tế. Tổng thống do nhân dân trực tiếp bầu ra, với nhiệm kỳ 5 

năm (trước lần sửa đổi Hiến pháp năm 2000, nhiệm kỳ Tổng thống là 7 

năm). Tổng thống có thẩm quyền rất lớn, kể cả quyền giải tán Nghị viện 

của chính thể đại nghị và toàn quyền thành lập chính phủ của cộng hòa 

tổng thống. Hiến pháp năm 1958 của Pháp tăng cường sự chịu trách 

nhiệm của Bộ trưởng trước Tổng thống và giảm tính chịu trách nhiệm 

của Bộ trưởng trước Nghị viện. Về thẩm quyền, theo điều 19 Hiến pháp, 

thẩm quyền của Tổng thống có thể phân chia thành hai loại: thẩm quyền 

tuyệt đối của Tổng thống và thẩm quyền liên đới trách nhiệm với Thủ 

tướng hay các Bộ trưởng. 

Trong lĩnh vực lập pháp, thẩm quyền quan trọng bậc nhất của Tổng 

thống là quyền giải tán Hạ nghị viện với một số hạn chế: một là, không 
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thể thực hiện 2 lần trong một năm; hai là, không thể thực hiện trong thời 

gian áp dụng tình trạng khẩn cấp theo điều 16; ba là, không thể thực hiện 

bởi Tổng thống tạm quyền (do Chủ tịch Thượng nghị viện tạm thời đảm 

nhiệm cho đến khi Tổng thống mới được bầu). 

Trong lĩnh vực hành pháp, Tổng thống lãnh đạo tối cao chính quyền 

hành pháp như đã phân tích. Tổng thống có quyền bổ nhiệm Thủ tướng, 

sau đó, Thủ tướng đệ trình các ứng cử viên Bộ trưởng để Tổng thống bổ 

nhiệm. Nếu Hạ nghị viện không tín nhiệm Thủ tướng, Tổng thống có 

hai lựa chọn: hoặc chọn Thủ tướng mới hoặc giải tán Hạ nghị viện. Điều 

15 quy định: Tổng thống là tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang và đứng 

đầu các hội đồng và ủy ban quốc gia tối cao về quốc phòng. 

Trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, Tổng thống cử đại sứ ra nước ngoài, tiếp 

nhận đại sứ nước ngoài đến Pháp cũng như tham gia đàm phán, ký kết các 

điều ước quốc tế. Điều ước quốc tế có hiệu lực khi Nghị viện phê chuẩn 

hoặc phải tổ chức trưng cầu ý dân như trường hợp thông qua Hiến pháp 

châu Âu. 

Trong lĩnh vực tư pháp, Tổng thống là người bảo đảm cho sự độc lập của 

cơ quan tư pháp (điều 64). Điều 17 Hiến pháp trao cho Tổng thống quyền 

đặc xá sau khi có ý kiến tư vấn của Hội đồng thẩm phán tối cao và Bộ 

trưởng Tư pháp. Trong số 18 thành viên của Hội đồng, Tổng thống, Chủ 
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tịch Thượng nghị viện, Chủ tịch Hạ nghị viện – mỗi người bổ nhiệm 3 

thành viên. 

 

* Chính phủ 

Chính phủ là cơ quan tập thể bao gồm Thủ tướng và các Bộ trưởng. Hiến 

pháp năm 1958 phân biệt hai loại cơ quan hành pháp trung ương sau đây: 

 Hội đồng Bộ trưởng là hội nghị Bộ trưởng do Tổng thống chủ 

toạ nhằm quyết định các chính sách quốc gia. Thủ tướng chỉ được 

quyền chủ tọa các phiên họp này khi được Tổng thống ủy quyền và 

theo một chương trình nghị sự nhất định; 

 Nội các là hội nghị Bộ trưởng do Thủ tướng chủ toạ nhằm chuẩn 

bị cho các phiên họp chính thức của Hội đồng Bộ trưởng hoặc tổ 

chức thực hiện chính sách do Tổng thống hoạch định. 

Với tính chất “hai đầu” trong tổ chức và hoạt động hành pháp, ở Pháp, 

khái niệm chính quyền hành pháp trung ương rộng hơn khái niệm Chính 

phủ. Theo quy định tại điều 20 Hiến pháp, Chính phủ có chức năng xác 

định và thực hiện chính sách quốc gia. Chính phủ chịu trách nhiệm trước 

Tổng thống và Nghị viện. 
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Thủ tướng điều hành hoạt động của Chính phủ, chịu trách nhiệm về 

quốc phòng, đảm bảo việc thi hành các đạo luật và có quyền ban hành văn 

bản pháp quy, đề nghị Tổng thống bổ nhiệm và cách chức các Bộ trưởng; 

quyền sáng kiến lập pháp; đề nghị Nghị viện họp bất thường, đề nghị Ủy 

ban hỗn hợp giữa Thượng nghị viện và Hạ nghị viện họp giải quyết bất 

đồng trong quá trình thông qua các dự luật; yêu cầu Tổng thống kiến 

nghị với Nghị viện xem xét lại dự luật; yêu cầu Hội đồng Hiến pháp phân 

định thẩm quyền giữa lập pháp với lập quy; đặt vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm 

trước Hạ nghị viện. 

 

* Nghị viện 

Nghị viện Pháp có cơ cấu hai viện bao gồm: Quốc hội (Hạ nghị viện) và 

Thượng nghị viện. Nghị viện họp mỗi năm 1 lần. Kỳ họp đầu tiên trong 

năm khai mạc vào ngày làm việc đầu tiên của tháng 10 và kết thúc vào 

ngày làm việc cuối cùng của tháng 6. Thời gian tiến hành 1 kỳ họp của 

Nghị viện không quá 120 ngày. Kỳ họp bất thường có thể được triệu tập 

với một chương trình nghị sự được xác định theo đề nghị của Thủ tướng 

hoặc đa số nghị sỹ. 

Hạ nghị viện gồm không quá 577 thành viên, được thành lập bằng phổ 

thông đầu phiếu toàn quốc, nhiệm kỳ 5 năm. Cuộc bầu cử được tiến hành 
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theo hai vòng, các ứng viên phải đạt được ít nhất 12.5% số phiếu ở vòng 1 

mới được quyền tham dự vòng 2, vòng 2 xác định người thắng cứ theo 

nguyên tắc đa số tương đối. Hạ nghị viện đại diện chung cho các tầng lớp 

dân cư và được bầu theo tỷ lệ dân số. 

Thượng nghị viện gồm không quá 348 đại biểu[12], được thành lập bằng 

bầu cử gián tiếp bởi các đại cử tri, nhiệm kỳ 9 năm (từ năm 2004, giảm 

còn 6 năm), cứ 3 năm bầu lại 1/3 số thành viên (từ năm 2011, các cuộc 

bầu cử Thượng nghị viện sẽ diễn ra 3 năm một lần để thay thế ½ số thành 

viên). Tuổi tối thiểu của ứng cử viên thượng nghị sỹ là 30 (trước năm 

2004 là 35 tuổi). Thượng nghị viện đại diện cho các đơn vị hành chính 

lãnh thỗ. 

Tổng thống có thể giải tán Hạ nghị viện, không được quyền giải tán 

Thượng nghị viện. Nếu khuyết Tổng thống hoặc Tổng thống không thể 

thực hiện nhiệm vụ của mình, Chủ tịch Thượng nghị viện sẽ thực hiện 

chức năng của Tổng thống. 

Tương quan quyền hạn giữa hai viện cho thấy: quyền lực của Hạ nghị viện 

có tính ưu thế so với quyền lực của Thượng nghị viện. Theo quy định tại 

điều 45 và 46, mỗi dự luật hay sáng kiến luật phải được hai viện biểu quyết 

tán thành. Nếu có bất đồng, hai viện phải thành lập 1 Ủy ban hỗn hợp để 

thảo luận và quyết định. Nếu ủy ban này không thống nhất thì Chính phủ 
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sau khi đề nghị hai viện xem xét lại, có thể yêu cầu Hạ nghị viện đưa ra 

quyết định cuối cùng với 2/3 số phiếu thuận trở lên. Điều 49 quy định: 

Hạ nghị viện có thể buộc Chính phủ giải tán bằng cách bỏ phiếu bất tín 

nhiệm sau 48 giờ kể từ khi có ít nhất 1/10 số hạ nghị sỹ đề nghị bỏ phiếu 

bất tín nhiệm. 

Trong lĩnh vực lập pháp, thẩm quyền của Nghị viện bị giới hạn trong 

phạm vi 15 lĩnh vực theo quy định tại điều 34 Hiến pháp, ví dụ: quyền 

công dân và những bảo đảm cơ bản cho công dân thực hiện các quyền, tự 

do, xác nhận nghĩa vụ về tài sản hoặc nhân thân xuất phát từ yêu cầu quốc 

phòng; quốc tịch, địa vị và năng lực của cá nhân, chế độ hôn nhân, thừa 

kế, tặng cho; ấn định trọng tội, khinh tội và các hình phạt, thủ tục hình 

sự, quy chế thẩm phán; mức thuế và thể thức thu thuế, quy chế phát 

hành tiền tệ; chế độ bầu cử Nghị viện và các Hội đồng địa phương; thành 

lập các loại công sở; đảm bảo cơ bản đối với công chức dân sự và nhân 

viên quân sự Nhà nước; vấn đề cơ bản về quốc phòng; nền hành chính của 

các tập thể cộng đồng và nguồn tài chính của họ; vấn đề giáo dục; chế độ 

sở hữu, các quyền và nghĩa vụ dân sự, thương mại; quyền lao động, thành 

lập nghiệp đoàn; các nguồn thu và thuế Nhà nước; mục tiêu hoạt động 

kinh tế – xã hội của Nhà nước. Ngoài những lĩnh vực trên, Chính phủ có 

thể thực hiện quyền lập quy của mình. 
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* Hội đồng Hiến pháp (Hội đồng Bảo hiến) 

Cơ cấu thành viên Hội đồng bao gồm hai loại: một là, thành viên đương 

nhiên là các cựu Tổng thống (thành viên suốt đời); hai là, thành viên do 

được bổ nhiệm (Tổng thống, Chủ tịch Thượng nghị viện, Chủ tịch Hạ 

nghị – mỗi chức danh bổ nhiệm 3 thành viên) với nhiệm kỳ 3 năm và cứ 

mỗi 3 năm, 1/3 số thành viên phải được thay đổi. Thành viên phải chấp 

hành nguyên tắc bất khả kiêm nhiệm các chức vụ nhà nước khác cũng 

như tham gia các tổ chức kinh tế, lãnh đạo các chính đảng. Chủ tịch Hội 

đồng do Tổng thống bổ nhiệm. 

Về thẩm quyền, Hội đồng chịu trách nhiệm thẩm tra tính hợp pháp của 

hoạt động ban hành pháp luật của các cơ quan nhà nước (điều 37, 41); 

thẩm tra tính hợp hiến của các đạo luật (bắt buộc đối với các đạo luật tổ 

chức, không bắt buộc đối với các đạo luật khác); tính hợp hiến của các 

điều ước quốc tế (điều 54, thẩm tra không bắt buộc); tính hợp pháp của 

các thủ tục trưng cầu ý dân, bầu cử Tổng thống, bầu cử Nghị viện; tuyên 

bố kết quả bầu cử Tổng thống; tuyên bố việc Tổng thống tạm thời không 

đảm nhiệm được chức vụ hoặc xác định vị trí Tổng thống bị khuyết. Với 

chức năng của một cơ quan tài phán Hiến pháp, Hội đồng đã phát triển 

một hệ thống án lệ cho phép bảo vệ các quyền và tự do cá nhân dựa trên 
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lời mở đầu của Tuyên ngôn về quyền con người và quyền công dân và các 

nguyên tắc cơ bản được luật pháp thừa nhận. Nó cũng chính là người 

phân định ranh giới giữa hoạt động lập pháp với lập quy – nguyên nhân 

chính của nhiều mâu thuẫn chính trị giữa Nghị viện với Chính phủ. 

Điểm đặc biệt của mô hình Hội đồng Hiến pháp Pháp so với nhiều 

nước khác là việc xem xét tính hợp hiến của các đạo luật trước khi nó 

được Tổng thống công bố. Vì vậy, mô hình này có ý nghĩa to lớn trong 

việc ngăn ngừa hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra khi một đạo luật vi 

hiến được thi hành. 

 

* Hệ thống tư pháp 

Hệ thống tòa án được phân định thành hai tiểu hệ thống: Tòa án Tư pháp 

và Tòa án Hành chính, ngoài ra còn có Tòa án đặc biệt. Hệ thống Tòa án 

Tư pháp có thể được phân chia thành hai loại sau: một là, xét dưới góc độ 

chuyên môn, có các Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Lao động, Tòa 

Thương mại… Hệ thống này có thẩm quyền giải quyết tranh chấp phát 

sinh trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền 

công dân… Hệ thống Tòa án Hành chính có thẩm quyền xét xử các vụ án 

hành chính, xem xét tính đúng đắn của các quyết định hành chính, hành 

vi hành chính của các công chức và cơ quan quản lý nhà nước. 
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Hệ thống Viện công tố thay mặt Nhà nước thực hiện quyền buộc tội 

trước Tòa án. Hệ thống này được tổ chức theo ngành dọc và gắn với hệ 

thống Tòa án Tư pháp. Công tố viên chịu sự quản lý của Bộ Tư pháp[13]. 

 

2.4. Vấn đề sửa đổi Hiến pháp 

Việc sửa đổi Hiến pháp được quy định trong Phần XVI với duy nhất một 

điều là điều 89, theo đó, quy trình này có hai bước như sau: 

1. Sáng kiến sửa đổi: Tổng thống là người có quyền đưa ra sáng kiến 

sửa đổi Hiến pháp dựa trên đề xuất của Thủ tướng và các nghị sỹ. Như 

vậy, cơ quan hành pháp và lập pháp cùng chia sẻ quyền đưa ra sáng kiến 

sửa đổi Hiến pháp. Tương tự, việc đưa ra sáng kiến sửa đổi của nhánh 

hành pháp cũng phải dưa trên sự nhất trí giữa Tổng thống và Thủ tướng; 

2. Thông qua dự thảo sửa đổi: có hai tình huống như sau: Một 

là, nếu các nghị sỹ đề xuất sửa đổi, Tổng thống trình dự thảo sửa đổi 

trước mỗi viện của Quốc hội để thông qua với thủ tục khác nhau, sau đó, 

sẽ tiến hành trưng cầu ý dân[14]. Khác với thủ tục lập pháp, trong trường 

hợp có bất đồng giữa hai viện, Thủ tướng có quyền triệu tập một Ủy ban 

hỗn hợp hai viện để soạn thảo một văn bản chung. Nhiều dự thảo sửa đổi 

Hiến pháp đã thất bại ở giai đoạn này, ví dụ: đề xuất mở rộng lĩnh vực 

trưng cầu ý dân (năm 1984), tăng cường quyền lực của Hội đồng Hiến 
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pháp (năm 1990, 1993)… do bất đồng quan điểm giữa hai viện. Hai là, nếu 

Chính phủ đưa ra đề xuất sửa đổi, Tổng thống có hai lựa chọn: hoặc Tổng 

thống hành xử như trên hoặc Tổng thống trình dự thảo sửa đổi trước Hội 

nghị lập hiến (gồm 2 viện Quốc hội) do Chủ tịch Hạ Nghị viện chủ tọa 

để thông qua với 3/5 số phiếu tán thành mà không cần tổ chức trưng cầu 

ý dân[15]. 

Cùng với hai bước trên, điều khoản hiến định này cũng đưa hai hạn chế 

của việc sửa đổi: một là, hạn chế về hoàn cảnh: “nghiêm cấm sửa đổi khi sự 

toàn vẹn lãnh thỗ quốc gia bị đe dọa”[16] (nhằm tránh tình trạng Hiến pháp 

bị buộc phải sửa đổi trong bối cảnh đất nước bị xâm lược hoặc đang có 

xung đột hoặc trong thời gian chức vụ Tổng thống bị bỏ trống…); hai là, 

hạn chế về nội dung: “hình thức chính thể Cộng hòa của Chính phủ Pháp 

không thể bị sửa đổi”[17]. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học Pháp, lỗ hỗng 

của kỹ thuật lập hiến nằm ở chỗ Hiến pháp lại không nghiêm cấm việc 

sửa đổi chính điều 89 này. Do vậy, về mặt lý thuyết, Chính phủ có thể sửa 

đổi hoặc xóa bỏ điều 89 để có thể “tự do” sửa đổi Hiến pháp, kể cả việc 

thay đổi hình thức chính thể Cộng hòa [18]. 

 

2.5. Một số nội dung khác 

 Địa vị pháp lý của các đảng phái chính trị; 
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 Địa vị pháp lý của các tổ chức tư vấn cho Chính phủ: Hội đồng 

Nhà nước và Hội đồng Kinh tế, xã hội và môi trường; 

 Quy chế pháp lý của các cộng đồng lãnh thỗ; 

 Quan hệ với cộng đồng Pháp ngữ; 

 Quan hệ với Liên minh châu Âu; 

 Hiến chương về Môi trường. 

 

3. Đặc điểm cơ bản của Hiến pháp 

 Hiến pháp quy định chính thể Cộng hòa hỗn hợp: Rút 

kinh nghiệm từ thất bại của chính thể đại nghị trong nền Cộng hòa 

thứ tư, các nhà lập hiến đã xây dựng một chính thể có tính cách 

pha trộn giữa chính thể đại nghị với chính thể Cộng hòa Tổng 

thống: Quốc hội và Tổng thống đều do nhân dân chọn ra thông 

qua bầu cử; Tổng thống có quyền bổ nhiệm Thủ tướng mà không 

cần sự chấp thuận của Quốc hội; Chính phủ chịu trách nhiệm trước 

Tổng thống và Hạ nghị viện. Việc xác lập vai trò hoạch định chính 

sách của nguyên thủ quốc gia và quyền lập quy của Chính phủ được 

xem là một trong những thành công lớn nhất của chính thể này 

trong lịch sử lập hiến của nhân loại. Qua hơn nữa thế kỷ, chính thể 

này đã thể hiện tính linh hoạt khá cao, góp phần tạo nên sự đồng 
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thuận trong xã hội, giúp nước Pháp thoát khỏi nhiều cuộc khủng 

hoảng chính trị. 

 Hiến pháp xây dựng cơ chế bảo hiến bằng Hội đồng: Lần 

đầu tiên được thành lập theo quy định của Hiến pháp năm 1958, 

Hội đồng bảo hiến có chức năng chính là xem xét tính hợp hiến 

của các đạo luật trước khi chúng được công bố (bắt buộc đối với các 

đạo luật tổ chức, không bắt buộc đối với các đạo luật thường). 

Ngoài ra, Hội đồng còn giải quyết khiếu nại và tham gia tổ chức 

hoạt động bầu cử Quốc hội, Tổng thống; giải quyết khiếu nại và 

tham gia tổ chức trưng cầu ý dân; tham gia vào việc áp dụng tình 

trạng khẩn cấp theo điều 16 Hiến pháp; xác định tình trạng khuyết 

Tổng thống; xem xét sự phù hợp giữa điều ước quốc tế với Hiến 

pháp; giải quyết các tranh chấp về việc phân định thẩm quyền giữa 

Chính phủ với Quốc hội (phân định quyền lập pháp với quyền lập 

quy). Đây được xem là một mô hình bảo hiến chuyên biệt, mang 

tính chính trị – pháp lý, phòng ngừa từ xa đối với những biểu hiện 

vi hiến. 
 Hiến pháp tiếp tục phát triển trong xu hướng toàn cầu 

hóa: Cũng như nhiều thành viên khác của Liên minh châu Âu, 

Hiến pháp năm 1958 đã được bổ sung những quy định về Cộng 

đồng châu Âu và Liên minh châu Âu từ lần trưng cầu ý dân năm 



323 | 615 

 

1992. Chương XV – “Về Liên minh châu Âu” – gồm 7 điều từ điều 

88-1 đến 88-7, nói về việc tham gia Liên minh cũng như trách 

nhiệm của nước Pháp trong việc thực hiện những thỏa thuận của 

Liên minh, đặc biệt là Hiệp ước Lisbon năm 2007. Năm 2004, 

Hiến chương về Môi trường được bổ sung trở thành một bộ phận 

của Hiến pháp nhằm khẳng định quyền con người được sống trong 

môi trường cân bằng để đảm bảo sức khỏe, nghĩa vụ bảo vệ và nâng 

cao giá trị môi trường của các cá nhân cũng như trách nhiệm của 

Nhà nước trong lĩnh vực quan trọng này. 
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nationale.fr/english/8ab.asp. Xem thêm: A.N. Gơlavixchicôva, L.IU. 

Gruđxưna, V.A. Malưsep (2006), Luật Hiến pháp nước ngoài qua các bảng 

kê và biểu đồ, Nxb. Eksmo, Matxcơva, tr. 161-164. 

[7] Điều 89 Hiến pháp cấm sửa đổi quy định về Chính thể Cộng hòa. 

[8] Xem thêm: Nguyễn Văn Huyên (chủ biên) (2007), Hệ thống chính trị 

Anh, Pháp, Mỹ (Mô hình tổ chức và hoạt động), Nxb. Lý luận chính trị, Hà 

Nội, tr. 106-110. 

[9] Trong một số phán quyết của mình, Hội đồng Hiến pháp đã xác định 

hai văn kiện này cũng như các nguyên tắc cơ bản khác được các đạo luật 

của Nhà nước thừa nhận là những bộ phận của Hiến pháp. 
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[10] Xem thêm: Viện Khoa học pháp lý (2005), Thể chế chính trị và bộ máy 

nhà nước một số nước trên thế giới, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, tr. 19-25. 

[11] Dẫntheo: http://www.daibieunhandan.vn/Trangchu/VN/tabid/66/CatID/

38/ContentID/56026/Default.aspx 

[12] Trước cuộc cải cách Thượng nghị viện năm 2003, số thành viên là 

321. Từ năm 2004, số thành viên là 331. Từ năm 2008, số thành viên là 

343. Từ năm 2011, số thành viên là 348.  

(Nguồn: http://www.senat.fr/lng/en/election_senateurs.html)  

[13] Xem thêm: Thái Vĩnh Thắng (2010), Nhà nước và pháp luật tư sản 

đương đại – Lý luận và thực tiễn(Sách chuyên khảo), Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 

tr. 174-218. 

[14] Các cuộc trưng cầu ý dân nhằm sửa đổi Hiến pháp năm 1958 đã được 

tổ chức ngày 28/10/1962, 24/9/2000. 

[15] Do lo ngại rằng các nghị sỹ có thể phá hoại bản Hiến pháp và hiểu 

được tâm lý ngại đưa ra trưng cầu dân ý của các nghị sỹ nên Tướng De 

Gaulle đã đưa ra quy định này trong Hiến pháp. 

[16] “No amendment procedure shall be commenced or continued where the 

integrity of national territory is placed in jeopardy.” 
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[17] “The republican form of government shall not be the object of any 

amendment.” 

[18] Về điểm này, có thể tham khảo kinh nghiệm của các nhà lập hiến 

Liên bang Nga tại mục 3 – chương II. 

 

 

Nguồn: Lưu Đức Quang. Lịch sử lập hiến và hiến pháp Cộng hòa Pháp. 

Truy cập ngày 01.08.2016. 

<https://cungviethienphap.wordpress.com/2013/02/02/hien-phap-cong-

hoa-phap/> 
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BÀI MƯỜI BẢY 

 

TÌM HIỂU VỀ KHÁI NIỆM 

NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN TẠI PHÁP 

Tác giả: Đỗ Kim Thêm 

 

ước Pháp là một quốc gia dân chủ, văn minh, tiến bộ, tôn trọng 

nhân quyền và có tinh thần thượng tôn luật pháp. Từ nhận định 

này chúng ta dễ suy đoán rằng khái niệm về nhà nước pháp quyền chắc 

hẳn đã có một truyền thống trong văn hoá cũng như dân trí của nước 

Pháp. Đây là một cảm nhận sai lầm. Thực tế cho thấy là nước Pháp không 

hề có thuật ngữ État de droit trong học giới mà chỉ là một sự phiên dịch 

từ Rechtsstaat của Đức. Ngoài ra, khác với các quốc gia dân chủ phương 

Tây, chính thể lập hiến (constitutionalism) không làm nền tảng cho mọi 

sinh hoạt chính trị tại Pháp trong cả một thời gian dài. 

Thế thì người Pháp hiểu gì, nghĩ gì và làm gì đối với khái niệm này, đặc 

biệt hơn kinh nghiệm của Pháp có giúp cho Việt Nam trong việc định 

hình cho khái niệm này không, đó là chủ đề của bài viết này. 

 

N 
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1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH 

Có nhiều cách giải thích khác nhau về trường hợp của Pháp, một số học 

giả chỉ nêu lên những đặc điểm chính mà không đi sâu vào các học 

thuyết. Họ cho rằng vấn đề thuật ngữ không quan trọng mà chính ưu thế 

của quốc hội và sự bất ổn chính trị đã dần dần đưa tới việc lập Toà Bảo 

hiến để nâng cao tầm quan trọng của việc áp dụng những nguyên tắc hiến 

định. Từ đó mà khái niệm nhà nước pháp quyền mới thành hình. 

 

THUẬT NGỮ 

Lịch sử triết học pháp quyền của Pháp cho thấy Pháp không hề có khái 

niệm về État de droit. Giáo sư Léon Dugit là người đầu tiên đã du nhập ý 

niệm Rechtsstaat vào Pháp năm 1907. Sau đó giáo sư Raymond Carré de 

Malberg đã triển khai nội dung này trong tác phẩm Contribution à la 

théorie générale de l’ État năm 1922. Ông đã đề xuất nhiều ý kiến để áp 

dụng, nhưng không gây được tiếng vang nào trong học giới hay ngoài 

công luận. 

Dù thuật ngữ này không có trong văn kiện chính thức, tuyên ngôn, 

sách giáo khoa hay được thảo luận, nhưng chúng ta không kết luận rằng 

nước Pháp không quan tâm đến vấn đề pháp quyền. Pháp đã đặt trọng 

tâm vào hai khái niệm khác, đó là Nhà nước (État) và Cộng hoà 
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(République), thay thế cho nhà nước pháp quyền. Ngay trong thuật ngữ 

Nhà nước, người Pháp đã hàm ý rằng nhà nước phải tuân theo luật pháp, 

mà không minh thị, vì đó là điều không cần thiết. Thuật ngữ Cộng hoà 

có lịch sử lâu đời và phức tạp hơn, nhưng đến khi Jean Jacques Rousseau 

đưa ra thảo luận thì thuật ngữ này trở nên chính xác hơn, nhất là khi xác 

minh rằng nhà nước phải cai trị bằng luật pháp. Rousseau cũng đề xuất 

rằng hai khái niệm Nhà nước và Cộng hoà nên hiểu là đồng nghĩa vì mang 

nhiều sự tương đồng trong lý thuyết. Do đó, giới học giả cho rằng về cơ 

bản thì Pháp cũng có khái niệm nhà nước pháp quyền dù không minh 

danh, mà điều XVI của bản Tuyên ngôn Dân quyền và Nhân quyền là một 

thí dụ điển hình khi công nhận rằng nguyên tắc phân quyền và tôn trọng 

nhân quyền làm cơ sở cho mọi hoạt động của nhà nước. 

 

CHÍNH SỰ BẤT ỔN LIÊN TỤC 

Một đặc điểm khác của Pháp là hiến pháp không được coi là một văn bản 

pháp lý quan trọng làm nền tảng cho sinh hoạt chính trị, chính thể lập 

hiến (constitutionalism) không hề được tôn trọng tại Pháp. Một thí dụ 

điển hình là cuộc Cách mạng Pháp đã diễn ra trong sự thay đổi năm lần 

hiến pháp trong vòng 15 năm. Trước và sau Cách mạng, nước Pháp đã trải 

qua bao loại thể chế khác nhau, từ quân chủ hiến định, cực đoan đến 
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mềm dẻo, quân chủ đến cộng hoà. Từ năm 1814 đế 1875 cứ mỗi lần thay 

đổi chế độ là mỗi lần thay đổi hiến pháp. Mỗi hiến pháp lập ra đều do 

nhu cầu của tình thế chính trị của nhà cầm quyền. Do đó, mọi sinh hoạt 

chính trị đều không ổn định. Đến 1875 thời kỳ Đệ Tam Cộng Hoà được 

thành lập, thì tất cả bắt đầu đi vào nề nếp. Chế độ này kéo được 65 năm 

và cho đến 1946 thì chấm dứt. Chế độ Đệ Tứ Cộng hoà sống khá ngắn 

ngủi (1946-58) để nhường bước cho chế độ Đệ Ngũ Cộng hoà ra đờì. Từ 

đó đến nay thì hiến pháp đã trở nên một nền tảng cho mọi sinh hoạt 

chính trị và luật pháp của Pháp. 

 

TRUYỀN THỐNG ƯU QUYỀN CỦA LẬP PHÁP 

Học giới đã có nhiều cách giải thích hiện tượng bất ổn liên tục này khi so 

cách mạng ở Hoa Kỳ so với Cách mạng Pháp. Trong khi cách mạng ở Hoa 

Kỳ tìm cách ngăn chặn sự lạm quyền trong chính giới bằng cách gia tăng 

các biện pháp kiểm soát, thì ngược lại Cách mạng Pháp chỉ nhắm vào đấu 

tranh chống lại những áp bức từ các tàn dư thời phong kiến, đặc quyền 

của nhà thờ, giới tu sĩ và giới quý tộc, trong khi cơ quan tư pháp lại ra sức 

bảo vệ cho giới này. Hiến pháp của Hoa Kỳ nhấn mạnh đến sự phân 

quyền, thì Pháp lại đề cao quyền lập pháp tối thượng, bình đẳng, tự do cá 

nhân, tự do hoạt động kinh doanh của cá nhân và công ty, bảo vệ quyền 
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tư hữu. Dù tôn trọng nhân quyền, Pháp xem quyền lực của cơ quan tư 

pháp là thứ yếu. Trong công luận cũng không ai tin là nền tư pháp có tác 

dụng tốt trong việc kiểm soát việc thi hành pháp luật. 

 

VAI TRÒ CỦA TOÀ BẢO HIẾN 

Khái niệm về quyền lập pháp tối thượng của quốc hội luôn chiếm ưu thế 

trong chính giới. Mãi đến thập niên 1970 thì khái niệm ưu quyền của lập 

pháp của quốc hội thực sự bị đánh bại và vai trò của Tòa Bảo hiến (Conseil 

constitutionel) được đề cao trong việc kiểm soát mọi hoạt động công quyền. 

Trong một diễn văn ngày 8.1.1977, Tổng thống Valéry Giscard d´Éstaing 

mới thực sự minh danh khái niệm nhà nước pháp quyền và đề cao vai trò 

của Toà Bảo hiến. Ông cho là đây là một nỗ lực canh tân quan trọng nhất 

trong chế độ Đệ Ngũ Cộng hoà Pháp. 

Từ đó, khái niệm nhà nước pháp quyền đã ra đời với hai trọng điểm: 

Hành pháp phải tuân thủ những nguyên tắc do hiến pháp quy định và 

phải được toà án kiểm soát, đặc biệt là Toà Bảo hiến. Do đó, quyền lực 

của tư pháp được nâng cao nhằm bảo vệ việc thi hành luật lệ hữu hiệu 

hơn. Hiện nay khái niệm về nhà nước pháp quyền của Pháp được học giới 

và công luận công nhận. 
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2. TỪ NHÀ NƯỚC PHÁP ĐỊNH (ÉTAT LEGAL) ĐẾN NHÀ 

NƯỚC PHÁP QUYỀN 

Đi tìm những nguyên nhân sâu xa hơn là nêu ra những đặc điểm để lý giải 

sự hình thành của nhà nước pháp quyền, nhiều học giả đã căn cứ vào khái 

niệm nhà nước pháp định (Ètat légal) và coi đây là khởi điểm cho khái 

niệm nhà nước pháp quyền. Thật ra, đây là một cái nhìn đào sâu qua các 

học thuyết và phân tích dựa theo sự thay đổi của lịch sử. 

 

CHỦ QUYỀN THUỘC VỀ TOÀN DÂN VÀ NGUYÊN TẮC TAM 

QUYỀN PHÂN LẬP 

Trước khi cách mạng ra đời thì quyền lực đất nước thuộc về nhà vua, khái 

niệm chủ quyền quốc gia hay quyền tối thượng đều được giải thích là tùng 

phục tuyết đối nhà vua. Vì theo chế độ quân chủ chuyên chế cha truyền 

con nối nên trong suốt một thời kỳ dài qua các triều đại, vấn đề bảo vệ 

hoàng gia được mọi người đồng tình xem như là bảo vệ chế độ. Đây là 

chuyện đương nhiên được chấp nhận. Ngay cả Jean Bodin, người đã triển 

khai ý niệm quyền tối thượng, cũng chấp nhận chủ quyền tuyệt đối của 

hoàng gia trong việc áp đặt mọi luật lệ để thi hành trong mọi sinh hoạt 

nhà nước và hoàng gia chỉ chiụ trách nhiệm trước thượng đế mà thôi. 
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Vấn đề giới hạn quyền lực của hoàng gia hầu như không ai đặt ra cho 

mãi đến khi tác phẩm De l´Ésprit des Lois của Montesquieu ra đời vào năm 

1748. Montesquieu đã triển khai hai khái niệm chủ yếu: hiến pháp là nền 

tảng cho việc điều hành nhà nước và nguyên tắc tam quyền phân lập là 

nguyên tắc chung mọi cho sinh hoạt chính trị. Cho dù hành pháp, lập 

pháp và tư pháp được phân công rõ rệt, nhưng trong thực tế, theo quan 

điểm của Montesquieu, thì quyền tư pháp thứ yếu hơn và lệ thuộc vào 

hành pháp. Khái niệm nhằm nâng cao vai trò của hiến pháp này đã bị 

chống đối mãnh liệt. 

Cách mạng Pháp đã đem đến sự thay đổi tận cội rễ khái niệm chủ 

quyền và bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền là một thí dụ. Điều 

III của bản Tuyên ngôn đã minh thị: “Nguyên tắc chủ quyền thuộc về nhà 

nước, không một cơ quan hay một cá nhân nào có thể hành xử chủ quyền này 

mà không được minh thị uỷ quyền”. Nhiều học giả giải thích rằng từ nhà 

nước trước kia được hiểu là đồng nghĩa với nhà vua, thì nay phải được 

hiểu là thuộc về toàn dân. Nhà nước thông qua các đại diện do dân bầu sẽ 

trực tiếp đảm đương công việc của nhà nước, nhà nước chỉ là một guồng 

máy được tạo ra để vận hành cơ chế của luật pháp, mà luật pháp chỉ là 

một biểu hiện ý chí chung của người dân. 
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Rousseau cũng đã có một lối giải thích khác khi đề cập đến sự chuyển 

quyền tối thượng từ nhà vua sang dân chúng trong tác phẩm Du Contrat 

social vào năm 1762. Tinh thần thượng tôn luật pháp được đề ra, nhưng 

luật pháp không do dân trực tiếp làm ra mà thông qua những người đại 

diện. Nguyên tắc thượng tôn luật pháp phải được hiểu là quyền tối thuợng 

của quốc hội, là cơ quan lập ra luật pháp. Chính điều VI của bản Tuyên 

ngôn cũng lặp lại ý niệm của Rousseau: luật pháp là một sự diễn tả ý chí 

chung. Theo Rousseau thì quyền lực của nhân dân là bất khả phân. 

Kinh nghiệm cho thấy trong khi khái niệm chủ quyền nhân dân dễ 

thuyết phục hơn thì việc đề cao vai trò của hiến pháp không được hoan 

nghênh. Dưới thời Napoléon thì hiến pháp đề cao vai trò Thượng Viện 

trong việc kiểm soát các hành vi phạm pháp nhưng thật ra không hữu 

hiệu, vì trong thực tế mọi quyền kiểm soát là do nhà vua định đoạt. Hiến 

pháp 1852 của thời Đệ Nhị Cộng hoà, dù có nâng cao vai trò của Thượng 

viện nhưng cũng không khá hơn trước. Mãi đến hiến pháp 1946 thì vai 

trò tư pháp trong kiểm soát tính vi hiến mới rõ nét hơn và đến năm 1958 

thì một chế độ hiến định mới thật sự hình thành. Tóm lại, trong suốt 

hơn hai thế kỷ nước Pháp đã trải qua biết bao biến cố chính trị và thay đối 

tất cả 16 lần hiến pháp để có được một sinh hoạt chính trị tương đối ổn 

định như ngày hôm nay. 
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ƯU QUYỀN CỦA QUỐC HỘI 

Sinh hoạt chính trị của Đệ Tam Cộng hoà (1870-1946) đã biểu hiện rõ sự 

thắng thế này của quốc hội trong mọi sinh hoạt của nước Pháp, một đặc 

điểm trong khái niệm về nhà nước pháp định. Dù minh xác tiếp nối 

truyền thống Cách mạng 1789, khái niệm này chỉ được hiểu đồng nghĩa 

với ưu quyền của quốc hội trong vai trò lập pháp và nguyên tắc hợp pháp. 

Nguyên tắc hợp pháp của các cơ quan hành chánh dựa trên cơ sở là cơ 

quan hành chánh phải tuân thủ luật pháp và chịu sự kiểm soát của tòa án. 

Nguyên tắc ưu quyền của quốc hội trong tinh thần thượng tôn pháp 

luật hầu như được mặc thị chấp nhận trong cả một thời gian dài vì không 

ai đặt ra vấn đề cho đến khi tác phẩm của Raymond Carré de Malberg ra 

đời. Ông đề cao vai trò quan trọng của hiến pháp và nghi ngờ ưu quyền 

tối thượng của quốc hội. Ông cho rằng quốc hội biểu hiện ý chí để làm ra 

luật pháp, nhưng thực tế cho thấy ý chí này chỉ là phản ảnh ý kiến của 

một đa số mà thôi. Trong khi hiến pháp được hình thành là do toàn dân 

biểu quyết, cho nên giá trị của hiến pháp bắt buộc phải cao hơn là ưu 

quyền lập pháp của quốc hội. Theo ông, quan trọng nhất là quốc hội cũng 

phải tôn trọng những qui định của hiến pháp. Napoleon đã lập ra Thượng 

Hội đồng Quốc gia (Conseil de l´État) vào năm 1799 như là một cơ quan 
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nhằm kiểm soát hoạt động của các cơ quan hành chánh khi vi phạm nhân 

quyền, nhưng việc kiểm soát những hoạt động của hành pháp không hề 

được đặt ra. Trong khi đó, thì cơ quan tư pháp vì còn mang thành kiến từ 

thời tiền cách mạng, vẫn chưa đáp ứng tình thế mới, nhất là có thể kiểm 

soát được mọi hoạt động của quốc hội như luật định. 

Tình trạng này tiếp diễn trong suốt thế kỷ XIX. Mãi đến cuối thế kỷ 

XX thì những luật thủ tục kiểm soát các cơ quan hành chánh chặt chẽ 

hơn. Dựa trên những nguyên tắc tài phán mới, Thượng Hội đồng Quốc 

gia đã triển khai những nguyên tắc phù hợp với tình hình để việc kiểm 

soát được tốt hơn so với trước đây. Từ đó mà thành kiến về tư pháp hành 

chánh bất lực trước hành pháp đã giảm đi nhiều. Sự thành công này bắt 

nguồn từ việc công nhận những nguyên tắc tổng quát luật pháp (principles 

généraux du droit). Đây là một nguyên tắc không được minh thị trong luật 

pháp nhưng được học giới quan tâm, xem là một khía cạnh thuộc về 

nguyên tắc hợp pháp. Dù nguyên tắc này không có hiệu lực ràng buộc về 

mặt pháp lý nhưng có tác dụng rất cao nên nội dung cũng được xem như 

tương đương với khái niệm về nhà nước pháp quyền. Trong thực tế thì 

những nguyên tắc tổng quát của luật pháp đã ăn sâu vào truyền thống dân 

chủ của Pháp và được áp dụng không giới hạn vào các nguyên tắc về luật 

thủ tục, luật nội dung cũng như các nguyên tắc khác (bình đẳng trước 
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pháp luật, tự do ngôn luận, nguyên tắc bất hồi tố của luật hành chánh). 

Nhưng điều đáng chú ý là những nguyên tắc này không ràng buộc cho 

quốc hội. Đến nay thì vai trò của Thượng Hội đồng Quốc gia được xác 

nhận là hữu hiệu trong việc kiểm soát các cơ quan hành chánh. 

Nhưng làm sao để kiểm soát tính cách hợp hiến của các đạo luật do 

quốc hội phê chuẩn, đó chính là chủ đề mà Carré de Malberg đưa ra. Ông 

cho rằng nhà nước pháp định là một đặc điểm của Pháp, nhưng vẫn 

không đủ để diễn tả khái niệm nhà nước pháp quyền như của Đức. Theo 

ông, nhà nước pháp định có chức năng trong việc duy trì ưu quyền của 

quốc hội trong khi nhà nước pháp quyền đề cao vai trò của luật pháp 

trong việc bảo vệ quyền tự do của cá nhân trước sự lạm quyền. Có hai khái 

niệm quan trọng: tư tưởng dân chủ của luật pháp và lý thuyết về quyền 

căn bản, cả hai phải được coi như là một giới hạn cho việc sử dụng quyền 

hành pháp. Do đó, khái niệm nhà nước pháp định không đủ để thoả mãn 

nội dung này và cũng sẽ không đủ điều kiện khi mà quyền kiểm soát vi 

hiến không đuợc bảo đảm. Kiểm soát tính cách hợp hiến của luật pháp là 

một thành quả quan trọng trong nền Đệ Ngũ Cộng hoà. Cuối cùng, sau 

bao cam go, khái niệm nhà nước pháp quyền đã thắng thế trước nhà nước 

pháp định. 
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SỰ HÌNH THÀNH NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN QUA TOÀ BẢO 

HIẾN 

Từ giữa thập niên 1950 Pháp trải qua nhiều khủng hoảng chính trị liên 

tục. Hiến pháp năm 1946 tạo cho quốc hội qúa nhiều ưu quyền, trong khi 

chính quyền chỉ sống được trong ngắn hạn bằng thoả hiệp, và dĩ nhiên các 

chính quyền này không thể giải quyết các vấn đề lâu dài, đặc biệt là các 

khó khăn do phong trào giải thực dân mang lại. Sau nhiều sóng gió, cuối 

cùng Tổng thống René Coty đã mời đại tướng de Gaulle thành lập chính 

phủ để giải quyết tình thế. Ngày 01. 06.1958 quốc hội đồng thanh ủy 

nhiệm cho de Gaulle lập chính phủ, và ngày 3 tháng 7 quốc hội đồng ý tu 

chỉnh hiến pháp. Hiến pháp mới được nhân dân đồng thuận qua cuộc 

trưng cầu dân ý ngày 28 tháng 9. Hiến pháp của nền Đệ Ngũ Cộng hoà ra 

đời vào ngày 4 tháng 10 năm 1958 mà hai khía cạnh nổi bật nhất trong 

hiến pháp này là: 

Thứ nhất, Tổng thống có quyền trọng tài tối thượng. Thoạt đầu, 

Tổng thống được bầu gián tiếp, nhưng do tu chính 1962 thì Tổng thống 

được bầu trực tiếp với nhiệm kỳ bảy năm qua cuộc phổ thông đầu phiếu. 

Thực ra, hiến pháp mới tốt hơn cho sinh hoạt chính trị vì vừa hợp lý hoá 

vai trò quốc hội vừa nâng cao vai trò của hành pháp. Quyền lực của Tống 

thống mạnh hơn so với trước đây, nhưng Thủ tướng thì lại yếu hơn. Tổng 

thống và Thủ tướng thường là người cùng một đảng, chỉ có ba thời kỳ 
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ngắn (1986-1988; 1993-1995 và 1997-2002), Thủ tướng và Tổng thống là 

hai người thuộc hai đảng khác nhau, đây là một sự sống chung trong 

chính trị để cầm quyền mà người Pháp có thói quen gọi là cohabitation. 

Mối quan hệ giữa hành pháp và lập pháp được coi như là ổn định vì lý do 

phe đa số nắm quyền ở quốc hội có quyền lập chính phủ. Do đó, việc tập 

trung quyền hành trong một cơ quan hành pháp mạnh do quốc hội hỗ trợ 

là chuyện dễ hiểu vì cả hai cũng theo đuổi một mục tiêu chung. 

Thứ hai, quyền làm luật và ký kết hiệp ước của cơ quan hành pháp bị 

giới hạn rõ rệt. Điều 37 của hiến pháp minh thị rằng thẩm quyền làm luật 

của quốc hội phải được liệt kê rõ và phải nằm trong giới hạn mà hiến 

pháp cho phép. Những vấn đề luật pháp mà hiến pháp không qui định 

dành cho quốc hội, thì hành pháp có thể được uỷ nhiệm. Kinh nghiệm 

của thời Đệ Tứ Cộng hoà đã đưa đến sự hình thành giải pháp này, vì trước 

đó cứ sáu tháng lại phải thay một chính phủ quá yếu trong khi quốc hội 

lại quá mạnh. Một lý do khác là công việc lập pháp càng ngày càng đòi hỏi 

chuyên môn cao độ, nặng về kỷ thuật, ý tưởng luật pháp là sự diẫn tả ý chí 

chung của tòa dân theo tư tưởng của Rousseau không còn hợp thời nữa. 

Thêm vào đó thì sự bất mãn của dân chúng về ưu quyền của quốc hội 

trong sinh hoạt lập pháp ngày càng cao. Sự hình thành Toà Bảo hiến theo 

hiến pháp 1958 là để đáp ứng nhu cầu này mà mục đích của nó là kiểm 
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soát các hoạt động lập pháp, nhất là về sự phân quyền giữa hành pháp và 

lập pháp. Chỉ sau một thời gian Toà Bảo hiến đã trở thành một định chế 

hữu hiệu trong việc kiểm soát tính cách hợp hiến của các hoạt động lập 

pháp. 

 

KIỂM SOÁT HỢP HIẾN: MỘT CHUYỂN BIẾN ĐƯA TỚI 

THÀNH LẬP NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN 

Xét tính cách vi hiến của một đạo luật vì lý do vi phạm quyền công dân 

được quy định bởi hiến pháp là một điều cực kỳ xa lạ trong truyền thống 

của Pháp. Nguyên tắc phân quyền, quyền lực tối thượng của quốc hội là 

diễn tả ý chí chung khi ban hành luật pháp và sư suy yếu của ngành tư 

pháp là những trở lực chính cho việc đề cao nguyên tắc hiến định tại 

Pháp. Năm 1979 việc thông qua án lệ Liberté d´Association đã là một 

bước ngoặt trong luật hiến pháp khi Toà Bảo hiến tuyên án rằng đạo luật 

do quốc hội ban hành này là vi hiến. Mặc dù đạo luật này nằm trong 

phạm vi thẩm quyền của quốc hội, nhưng quan điểm của toà là quốc hội 

vi phạm những cấm đoán thuộc về nội dung của luật hiến pháp. Cụ thể 

hơn, toà cho rằng đạo luật này đã vi phạm bản Tuyên ngôn về Nhân 

quyền 1789 và lời mở đầu của hiến pháp 1946, mà hai văn kiện này có 
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hiệu lực ràng buộc về pháp lý. Đây là hai văn kiện làm cơ sở quyết định 

tính vi hiến. 

Trước khi quyết định này ra đời không ai tại Pháp có thể nghĩ rằng hai 

văn kiện trên là quan trọng và có hiệu lực pháp lý, đặc biệt là lời mở đầu 

của hiến pháp 1946. Lời mở đầu này chỉ là lời tuyên bố long trọng làm 

nền tảng cho nguyên tắc được công nhận bởi luật hiến pháp. Toà cho rằng 

bản Tuyên ngôn 1789, lời mở đầu của hiến pháp 1946 và hiến pháp 1858, 

cả ba văn bản này tổng hợp là một toàn khối quy định tính hiến định cho 

mọi luật lệ của nước Pháp. Do đó, tất cả sự vi phạm những giá trị cơ bản 

này bị xem là vi hiến. Như vậy, thẩm quyền của Toà Bảo hiến xét tính 

cách vi hiến của một đạo luật được coi là khá rộng. Đến năm 1974 thì vấn 

đề ai có quyền thỉnh cầu cứu xét tính cách vi hiến của một đạo luật được 

đem ra bàn cãi. Cuối cùng đi đến kết luận là chỉ có Tổng thống, Thủ 

tướng, chủ tịch quốc hội, (thượng viện và hạ viện), hoặc một nhóm dân 

biểu hay nghị sĩ mà số tối thiểu phải là 60 người mới có quyền thỉnh cầu 

này. Trên thực tế thì các lực lượng đối lập khó có thể kết hợp được 60 

người đồng thuận để sử dụng tố quyền này. 

Từ sau cải cách 1974 thì Toà Bảo hiến đã tập trung nỗ lực và nhiệm vụ 

bảo vệ những quyền tự do căn bản mà kết quả là hàng loạt các luật lệ đã bị 

xem là vi hiến vì lý do vi phạm nhân quyền và tự do. Toà Bảo hiến đã tập 
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trung vào một số các quyền căn bản như: nguyên tắc bình đẳng trước 

pháp luật, nguyên tắc hợp pháp của hình phạt, nguyên tắc bất hồi tố 

trong hình luật, tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do báo chí, tôn trọng 

nhân phẩm v.v… Một trong những thành tựu quan trọng nhất của Toà 

Bảo hiến là đã đề ra những nguyên tắc: mọi luật lệ đều phải mang giá trị 

hiến định. Giá trị này phải có hiệu lực pháp lý cho tất cả các cơ quan công 

quyền, kể cả cơ quan lập pháp. Trong một quyết định năm 1985 Toà Bảo 

hiến đã minh thị một nguyên tắc chung mọi sinh hoạt pháp lý của Pháp: 

“Luật pháp chỉ diễn tả một ý chí chung khi tôn trọng hiến pháp”. 

Cuối cùng, Toà Bảo hiến đã thắng ưu quyền lập pháp của quốc hội. 

Hiến pháp của nền Đệ Ngũ Cộng hòa Pháp đã đem lại một cơ chế kiểm 

soát quốc hội và hành pháp, nhằm đảm bảo một sự ổn định trong sinh 

hoạt chính trị và luật pháp. Từ nay không một đạo luật nào được thông 

qua hay một quyết định nào của chính phủ có thể được thi hành khi nó bị 

xem là vi hiến. 

 

GIỚI HẠN PHẠM VI CỨU XÉT TÍNH VI HIẾN 

Toà Bảo hiến là cơ quan tối cao duy nhất có thẩm quyền cứu xét tính cách 

vi hiến của một đạo luật. Nhưng trên thực tế thì phạm vi và thủ tục cứu 

xét có bị hạn chế khi so với hiến pháp Đức, Ý hay Tây Ban Nha. 
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Cứu xét tính vi hiến là một quyền tiên kiểm (a priori). Đây là một 

nguyên tắc chung tại các quốc gia châu Âu, có nghĩa là sự cứu xét này chỉ 

xảy ra khi luật chưa đưa vào áp dụng. Đây cũng là một vấn đề tranh luận 

trong học giới. Vì chỉ đặt vấn đề tính vi hiến trước khi áp dụng, nên sự 

nghiên cứu về vi hiến quá trừu tượng, không dựa vào một trường hợp cụ 

thể nào đã xảy ra trong thực tế của cuộc sống. Vấn đề là khi luật ban hành 

rồi thì tính cách vi hiến không còn có thể đặt ra để cứu xét được nữa. 

Nhưng thực tế cho thấy là có những vấn đề phát sinh ngay sau khi luật 

được áp dụng. Vấn đề các hiệp uớc cũng tương tự như vậy, có thể có vấn 

đề nảy sinh sau khi ký kết hiệp ước mà tính cách vi hiến không thể đặt ra 

được nữa. 

Dĩ nhiên quyền tiên kiểm tính vi hiến cũng có lợi điểm của nó. Một thí 

dụ cụ thể là về hiệu lực pháp lý của một đạo luật. Khi một đạo luật bị 

thỉnh cầu cứu xét tính vi hiến tại Toà Bảo hiến, thì một tháng sau dân 

chúng có thể biết được luật này có giá trị hay không. Với truyền thống 

tôn trọng ý chí lập pháp của quốc hội khá mạnh, chính nguyên tắc tiền 

kiểm này giúp cho các nhà lập pháp có cơ hội duyệt xét tính hợp hiến của 

đạo luật của mình, có thể tu điều chỉnh những khiếm khuyết về nội dung. 

Một bất lợi khác trong quyền tiên kiểm này là luật có thể không được 

thỉnh cầu cứu xét tính vi hiến và được ban hành mặc dù có nhiều điều 
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khoản có thể bị nghi ngờ là vi hiến. Điều 61 quy định rõ là chỉ có Tổng 

thống, Thủ tướng, chủ tịch thượng viện hoặc hạ viện, hoặc ít nhất có 60 

dân biểu hoặc nghị sĩ là có quyền thỉnh cầu cứu xét này. Vấn đề có thể xảy 

ra là khi các cơ quan này, vì lý do nào đó, áp lực chính trị chẳng hạn, lại 

không muốn sử dụng quyền thỉnh cầu của mình, thì vấn đề tính vi hiến 

của đạo luật không còn có cơ hội nào đặt ra nữa. Một thí dụ điển hình là 

sau cuộc khủng bố 9 tháng 11 tại New York, quốc hội đã thông qua một 

đạo luật về bảo vệ an ninh mà không tham khảo Toà Bào hiến. Theo 

nhận xét chung của học giới thì ít nhất là có một điều khoản của luật này 

có thể bị coi là vi hiến. 

Hậu quả bất lợi này có thể tránh được nếu quyền thỉnh cầu cứu xét 

được mở rộng cho từng cá nhân hay các toà án. Đây là trường hợp mà Toà 

Bảo hiến Đức đã áp dụng. Mỗi cá nhân đều có quyền khiếu tố trước Toà 

Bảo hiến Liên bang Đức khi việc áp dụng một đạo luật vi phạm vào quyền 

công dân của họ. Trong khi một toà án địa phương đang xử một vụ kiện 

mà toà thấy rằng đạo luật được áp dụng có nhiều điểm nghi ngờ về tính vi 

hiến, toà có quyền đình chỉ vụ kiện và đề nghị Toà Bảo hiến Liên bang 

xét lại tính vi hiến của đạo luật, từ trên cơ sở đó mà toà tiếp tục giải quyết 

vụ kiện. Việc mở rộng tố quyền cứu xét tính vi hiến này cho công dân và 

toà địa phương giúp cho việc bảo vệ quyền công dân theo hiến pháp được 
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hữu hiệu hơn. Do đó, việc xét tính vi hiến của Toà Bảo hiến Pháp không 

mở rộng và tốt bằng Toà Bảo hiến Đức. 

Qua thời gian, Toà Bảo hiến Pháp đã đề ra những nguyên tắc cơ bản, 

những án lệ quan trọng nhằm làm tiền đề trong việc bảo vệ quyền lợi của 

người dân theo luật định. Theo điều 62 của hiến pháp thì mọi quyết định 

của Toà Bảo hiến là có hiệu lực ràng buộc về mặt pháp lý cho tất cả các cơ 

quan công quyền, hành chánh cũng như tư pháp. Thượng Hội đồng Quốc 

gia và Toà Phá án cũng luôn minh thị tôn trọng thẩm quyền quyết định 

và giải thích của Toà Bảo hiến. Nhưng thực tế thì sự áp dụng những 

nguyên tắc hiến định vẫn còn bị hạn chế chỉ vì lý do duy nhất là dân 

chúng và các toà án chưa có quyền xin cứu xét tính vi hiến của một đạo 

luật như tại Đức. Một lối thoát cho vấn đề này là dân chúng có khuynh 

hướng trưng dẫn luật quốc tế để kiện thay vì trưng dẫn luật của nước 

Pháp. Đôi khi dân chúng cũng nhờ đến áp lực của các phương tiện truyền 

thông đại chúng hiện đại để gây ý thức vấn đề trong công luận và tạo áp 

lực với chính quyền. Điều này làm suy yếu đi phần nào ý nghĩa của việc 

cứu xét tính vi hiến trong các vụ tranh chấp. 

Toà Bảo hiến lại quy định rằng các tòa án, tùy theo thẩm quyền quy 

định, có khả năng giải quyết các tranh chấp bắt nguồn từ luật pháp hay 

các hiệp ước, trong khi Toà Bảo hiến, dựa trên quyền tiên kiểm, có thẩm 
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quyền giải quyết tranh chấp giữa các hiệp ước và các đạo luật này với hiến 

pháp. Điều này đưa đến nhiều mâu thuẫn. Dựa trên căn bản cấm xét lại 

tính cách vi hiến của một đạo luật hay một hiệp ước đã ban hành, nên tất 

cả mọi luật lệ của Pháp không chịu sự tái xét, bất kể là có tính vi hiến hay 

không. Tuy nhiên, sự cấm đoán này không có ràng buộc về mặt pháp lý 

cho các toà khi có sự tranh chấp với các điều khoản về luật quốc tế. Điều 

55 của hiến pháp quy định rằng luật quốc tế có quyền ưu tiên hơn luật 

quốc gia, hậu quả là toà án khi xét xử phải dành ưu quyền cho luật quốc 

tế trước khi quyết định. Lấy trường hợp luật châu Âu làm thí dụ. Luật 

châu Âu có ưu quyền trong việc áp dụng tại Pháp cho dù mới thành hình 

sau này so với luật của Pháp. Pháp là một thành viên trong Liên hiệp châu 

Âu nên cũng bị ràng buộc bởi những quyết định pháp lý của toà án châu 

Âu. Do đó, mọi quyết định của Toà Bảo hiến cũng phải bị đưa ra trước 

các toà phúc thẩm này khi có tranh chấp. 

Các khuynh hướng này có phần làm suy giảm tầm quan trọng của Toà 

Bảo hiến, vì có nhiều khuynh hướng trong dân chúng thích sử dụng luật 

quốc tế, luật châu Âu để làm cơ sở cho sự tranh tụng hơn là dựa vào luật 

của Pháp, trong khi đó thì toà án lại có khuynh hướng chung là dùng luật 

hiến pháp để giải quyết tranh chấp khi có nghi ngờ về sự vi phạm nhân 

quyền và các quyền căn bản khác. Nhưng nói như thế không có nghĩa là 
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phủ nhận hoàn toàn tầm quan trọng của Toà Bảo hiến tại Pháp. Từ sau 

năm 1971 vai trò của Toà càng nổi bật hơn và nhiều quyết định của Toà 

làm thay đổi các định kiến trước đây. Có học giả cho rằng những ràng 

buộc về tính cách hợp hiến do Toà đề ra để xét xử đã làm hình thành khái 

niệm về nhà nước pháp quyền mà trước đây Carré de Malberg đề xuất. 

Để giải thích cho luận cứ này, nhiều học giả đã dẫn chứng rằng Toà 

Bảo hiến đã đóng góp to lớn vào sự ổn định của mọi sinh hoạt chính trị 

cho nước Pháp, vì tất cả mọi cơ quan công quyền đều phải tự xét hành vi 

của mình xem có hợp hiến hay không. Những quy định của hiến pháp trở 

thành một giới hạn chung và giá trị của hiến pháp có hiệu năng phòng 

ngừa mọi sự lạm quyền. Từ năm 1981 trở đi, sự thay đổi chính trị của các 

cánh tả và hữu làm cho vai trò cứu xét tinh hợp hiến càng trở nên quan 

trọng hơn trong chính trị. Cho dù Toà Bảo hiến đã nhiều lần bị phê bình 

về sự thiên vị của mình theo các khuynh hướng chính trị đảng phái khi 

quyết định, nhưng công luận vẫn tin là Toà Bảo hiến là một định chế độc 

lập, một cơ quan đem lại sự quân bình trong mọi tranh chấp. Tòa Bảo 

hiến Đức là một thí dụ điển hình cho khuynh hướng trung dung tốt đẹp 

này. 

 

3. KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM? 
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Lịch sử nước Pháp cho thấy đã có hai sự thay đổi cực kỳ quan trọng: Cách 

mạng Pháp đã chuyển chủ quyền quốc gia từ nhà vua sang nhân dân, 

nhưng với một hành trình nhiều gian nan thì nền Đệ Ngũ Cộng hoà đã 

đem đến một cuộc cách mạng thầm lặng, nhưng triệt để hơn, đó là sự 

hình thành Toà Bảo hiến với thể chế hiến định làm căn bản, nguyên tắc 

hiến định là thước đo cho mọi sinh hoạt, nhờ đó mà khái niệm về nhà 

nước pháp quyền đã thực sự ra đời và được áp dụng thành công. 

Dù là Pháp hay Đức, khái niệm nhà nước pháp quyền đã đưa ra quan 

điểm giá trị tối thượng của hiến pháp, bảo vệ các quyền căn bản của người 

dân trước các cơ quan công quyền. Khái niệm này, nhờ áp dụng đúng đắn, 

đã đem đến sự quân bình quyền lực của các cơ quan hành pháp, lập pháp 

và tư pháp. Thứ nhất, hành pháp bị lệ thuộc vào lập pháp bằng cách thẩm 

quyền quốc hội được mở rộng trong việc quy định những luật hành chánh 

có liên hệ đến quyền công dân. Hơn nữa, khái niệm này gia tăng vai trò 

của tư pháp trong trong việc xét xử các quyết định hành chánh. Từ nay tất 

cả mọi hành vi tư pháp hay hành chánh khi liên quan đến quyền của 

người dân đều có thể được đem ra xét xử trước pháp luật. Quan trọng 

nhất là vai trò của Toà Bảo hiến trong thẩm quyền cứu xét tính vi hiến 

các đạo luật và các quyết định chính trị. Điều này đã đem lại ổn định 

chính trị và niềm tin của dân chúng. 
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Việt Nam có thể học tập được gì qua kinh nghiệm này? Đã có quá 

nhiều tham luận bàn đến việc thay đổi hiến pháp Việt Nam mà ở đây 

không thể đi vào chi tiết nhưng chỉ dựa trên kinh nghiệm của Pháp để 

đúc kết vấn đề. 

Cũng giống như Pháp, Việt Nam đã có thành quả cách mạng và không 

có khái niệm về pháp quyền. Dù không giống nhau về nội dung khái niệm 

nhà nước pháp định và nhà nước pháp quyền, nhưng Pháp và Đức đều có 

truyền thống chung là tôn trọng pháp luật, trong khi đó thì Việt Nam 

không có truyền thống này vì hoàn cảnh chiến tranh, mà thực tế cho thấy 

khi hoà bình được tái lập Việt Nam cũng không hề chú tâm xây dựng cơ 

sở này. Bằng chứng là sau khi giải phóng miền Bắc, chính quyền đã đóng 

cửa trường Luật và cả hệ thống toà án của Pháp để lại, và sau khi giải 

phóng miền Nam thì chính quyền cũng làm một việc tương tự. Điều ngạc 

nhất nhiên là cho đến nay không ai coi đó là một quyết định sai lầm. 

Do nhu cầu đổi mới về kinh tế, do áp lực doanh giới nhằm mở rộng 

đầu tư và muốn gây uy tín trên bước đường hội nhập quốc tế, Việt Nam 

đã cho ra đời hàng loạt các luật lệ để đáp ứng tình hình. Nhưng vì kỹ 

thuật lập pháp còn thô sơ, phần do trình độ hạn chế nên việc áp dụng 

không hề đạt yêu cầu như mong đợi. Trong hoàn cảnh hiện nay, làm sao 

tạo ra tinh thần thượng tôn pháp luật và niềm tin vào vai trò của hiến 
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pháp như một giá trị nền tảng trong việc canh tân đất nước là vấn đề cần 

đặt ra. Nhưng Việt Nam có thể nghĩ gì và làm gì trong hiện tình? 

Điểm suy nghĩ quan trọng nhất là Việt Nam chưa có Toà Bảo hiến, 

một cơ quan nhằm xét tính vi hiến của mọi đạo luật, mọi hành vi chính 

trị cũng như bảo vệ quyền công dân khi bị vi phạm. Đây là một kinh 

nghiệm mà Việt Nam có thể học được của Pháp và Đức để đưa khái niệm 

nhà nước pháp quyền đi vào áp dụng. Nhưng Việt Nam có vấn đề của 

riêng mình mà kinh nghiệm của Pháp không hề giúp được, đó là cần xác 

định lại vai trò của Đảng trong khái niệm này. Khi có Toà Bảo hiến rồi thì 

toà liệu có thẩm quyền xét xử tính vi hiến của các quyết định chính trị của 

Đảng hay không. Đó là một vấn đề cần thảo luận. 

Nhưng phải làm gì trước mắt? Một kinh nghiệm khác của Đức có thể 

là một khởi đầu trong việc thay đổi cho phù hợp với tình hình mới. Triết 

gia Jürgen Habermas của Đức đã đưa ra thuyết “lòng ái quốc dựa trên hiến 

pháp” (Verfassungspatriotismus). Theo ông, chúng ta cần phải thay đổi nội 

dung khái niệm lòng yêu nước. Ông lập luận rằng yêu nước ngày nay là 

tìm hiểu, mến yêu và thi hành trân trọng những giá trị cao cả do hiến 

pháp (tự do, dân chủ, nhân quyền) mang lại hơn là yêu nước theo hình 

thức bảo vệ đất nước như trước đây. Việt Nam đã từng nêu khẩu hiệu yêu 

nước là yêu chủ nghĩa xã hội trong một thời gian dài. Sau ngày đổi mới, 
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Việt Nam vẫn chưa có phát động học tập chủ trương tôn trọng nhà nước 

pháp quyền và yêu nước ngày nay là yêu chủ nghĩa xã hội theo định hướng 

kinh tế thị trường, bởi vì hai khái niệm này chưa hoàn chỉnh. Liệu Việt 

Nam hôm nay có chấp nhận đề xuất ra cuộc thảo luận yêu nuớc theo triết 

thuyết của Habermas không, đây chỉ là một câu hỏi ngoài chủ đề của bài 

viết này. 

 

Nguồn: Đỗ Kim Thêm. Tìm hiểu về khái niệm nhà nước pháp quyền tại 

Pháp. Truy cập ngày 01.08.2016. 

<https://www.danluan.org/tin-tuc/20110218/do-kim-them-tim-hieu-ve-

khai-niem-nha-nuoc-phap-quyen-tai-phap > 
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BÀI MƯỜI TÁM 

 

TÌM HIỂU VỀ KHÁI NIỆM “RULE OF LAW” 

CỦA NƯỚC ANH 

Tác giả: Đỗ Kim Thêm 

 

ừ sự suy sụp kinh tế mà Liên Xô đã quyết định táo bạo đi theo con 

đường cải cách và những thành tựu của Perestroika đã gây nhiều ấn 

tượng sâu xa và cũng là mô hình cho Việt Nam tiến hành công cuộc Đổi 

Mới. Một trong những thay đổi quan trọng của Perestroika là du nhập 

khái niệm nhà nước pháp quyền (Rechtsstaatsbegriff) của Đức. Khái niệm 

này là một học thuyết thuộc luật hiến pháp nhằm đề cao tính cách tối 

thượng của luật pháp và hiến pháp mà chính nhà nước cũng phải tuân 

thủ. Liên Xô đã vận dụng khái niệm này và dịch thành Pravovoe 

gosudarstvo nhưng không cải biên. 

Vì nhiều lý do khác nhau Việt Nam đã không trực tiếp học tập kinh 

nghiệm của Đức, mà lại từ Liên Xô. Việt Nam hiện nay vẫn kiên định tiếp 

tục theo đuổi con đường Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN), mà trên lý thuyết 

là xây dựng nhà nước chuyên chính vô sản do giai cấp công nhân lãnh đạo. 

T 
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Để đạt mục tiêu này Việt Nam sẽ tiếp tục đập tan mọi thế lực thù địch, 

bảo vệ thành quả cách mạng và phát huy nền dân chủ nhân dân nhằm tổ 

chức, quản lý và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng 

XHCN. Do đó, pháp chế XHCN vẫn còn là một công cụ để Đảng xây 

dựng nhà nước chuyên chính vô sản. Trong chiều hướng vận dụng khái 

niệm nhà nước pháp quyền, Việt Nam lại cải biên nó thành nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa (NNPQXHCN), điều mà Đức và Liên xô đều 

không có trong tư duy của họ. Đáng chú ý hơn, khi giới thiệu khái niệm 

NNPQXHCN, Việt Nam đã mượn thuật ngữ Rule of Law của Anh để diễn 

đạt, một khái niệm được hình thành trong một bối cảnh văn hoá, lịch sử 

và truyền thống luật pháp khác hẳn với Việt Nam hiện tại. Tìm hiểu khái 

niệm Rule of Law và kinh nghiệm của Anh có thể giúp gì cho Việt Nam 

trong nỗ lực cải cách luật pháp, đặc biệt là luật hiến pháp, đó là chủ đề 

của bài viết này. 

 

2. Thuật ngữ 

Khó khăn đầu tiên là việc dịch khái niệm Rule of Law cho chính xác 

trong tiếng Việt. Thật ra, các học giả ngoại quốc đều không chú trọng vấn 

đề dịch thuật ngữ. Bằng chứng là các sách giáo khoa Anh và Pháp ngữ đều 

giữ khái niệm Rechtsstaat của Đức mà không dịch, cũng như sách của 
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Đức không tìm khái niệm tương đương cho Rule of Law của Anh hay 

État legal của Pháp mà chỉ diễn giải để giúp người đọc nắm bắt vấn đề. Vì 

thấm nhuần văn hoá Á Đông, người Việt rất quen thuộc với khái niệm 

nhân trị, pháp trị và đức trị trong xã hội quân chủ, mà lối diễn đạt này lại 

còn không thích hợp trong một xã hội dân chủ, vì chữ ‘trị’ phải được hiểu 

hoàn toàn khác biệt trong hoàn cảnh hiện nay. Về nguồn gốc thì Rule of 

Law là một học thuyết trong luật học (legal doctrine), không phải là một 

quy định pháp luật (legal rule). Do đó, chúng ta có thể tạm dịch Rule of 

Law là tinh thần thượng tôn pháp luật, vì luật pháp phải được tất cả tôn 

trọng, dù là Đảng, nhà nuớc hay dân chúng. Bài viết này, theo kinh 

nghiệm học giới phương Tây, đề nghị giữ nguyên khái niệm Rule of Law 

để thảo luận nội dung hơn là đi vào chi tiết của vấn đề thuật ngữ. 

 

3. Truyền thống tôn trọng luật pháp 

Albert Venn Dicey, nhà luật học Anh là người đầu tiên đã giới thiệu và 

triển khai khái niệm Rule of Law trong tác phẩm Introduction to the Study 

of the Law of Constitution of 1885. Trong tác phẩm này ông đã mô tả hệ 

thống hiến pháp nước Anh và đề ra những nguyên tắc chung của luật hiến 

pháp. Cho đến nay học giới đã xem đây là tác phẩm kinh điển cho việc 

nghiên cứu luật hiến pháp nói chung và học thuyết Rule of Law nói riêng. 
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Nói như thế không có nghĩa là xác định rằng Rule of Law được hình 

thành vào thế kỷ XIX mà thật ra nó đã có một lịch sử lâu đời. Do đó cần 

phải tìm xem khái niệm này hình thành từ lúc nào. 

Ý kiến thứ nhất của nhiều học giả đều đồng ý rằng lịch sử về chủ 

thuyết hiến định tại Anh (English constitutionalism) là khởi điểm cho khái 

niệm Rule of Law. Dù là một khái niệm bất thành văn nhưng nó đã được 

thể hiện qua các văn kiện luật pháp làm nền tảng cho luật hiến pháp tại 

Anh. Các văn kiện này là Magna Charta, Petition of Rights, Bill of 

Rights và Habeas Corpus mà ở đây không thể đi vào chi tiết. 

Nhìn lại lịch sử Anh thời xưa ai cũng công nhận Anh một xã hội phân 

chia giai cấp rõ rệt và xung đột giai cấp là chuyện hiển nhiên mà hoàng 

gia, quý tộc, tu sĩ và địa chủ là những tầng lớp có nhiều ưu quyển. Đặc 

điểm chính này đã có ngay từ thế kỷ XIII. Dù sống trong thể chế quân 

chủ các học giả nhận ra được vai trò của pháp luật làm nền tảng: tự do và 

bình đẳng của người dân trước pháp luật và toà án, tất cả đều bị ràng buộc 

bởi luật pháp, kể cả nhà vua. Câu nói của Henry de Bracton là một bằng 

chứng luôn được trưng dẫn: “Nhà vua không bị ràng buộc bởi dân chúng, mà 

bởi thượng đế và luật pháp, chính vì luật pháp tạo ra nhà vua”. Một ý tưởng 

khác của William Edward Hearn cũng có nội dung tương tự. Ông nói: 

“Gió mưa có thể vào được mái tranh của người dân nghèo, nhưng không 
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hề vào đuợc thâm cung của hoàng gia, nhưng bất kỳ người dân Anh nào, 

dù thường dân hay quý tộc vẫn bị ràng buộc bởi pháp luật và bình đẳng 

trước toà án”. Niềm tin vào luật pháp cũng được Sir Edward Coke minh 

chứng. Ông nói: “Luật pháp là một thâm cung kín đáo nhất và cũng là một 

phòng thủ mạnh nhất để bảo vệ nguời cô thế”. Đây là những ý niệm chính mà 

sau này Ducey triển khai. 

Nhưng sự biến đổi xã hội từ thế kỷ XVII đã làm thay đổi nhiều mối 

quan hệ trước đây, đặc biệt khi giai cấp thương nhân ra đời, họ trở nên 

giàu có và bắt đầu muốn có thế lực. Những cải cách pháp lý đã giúp cho 

giới này có tiếng nói mạnh hơn chống lại địa chủ và các giai cấp khác, mà 

quyền tư hữu, quyền chuyển nhượng tài sản, quyền thừa kế và tự do kết 

ước là những thành tựu lớn nhất trong thời kỳ này. Những pháp luật bảo 

vệ người dân trước tòa án được hình thành rõ rệt. Người dân Anh dù bất 

kỳ thành phần giai cấp nào cũng được luật pháp bảo vệ. Các sử gia hãnh 

diện cho rằng nước Anh là một vương quốc của luật pháp và công bình. 

Từ đó khái niệm Rule of Law ra đời trong khuôn khổ của một nền tự do 

kiểu nước Anh (the liberty of the English). Sự hãnh diện này có lý do của 

nó. Các học giả đã chứng minh rằng từ thế kỷ XVII nước Anh hầu như 

không còn có việc tra tấn trong các cuộc điều tra hình sự và hệ thống tòa 

án hoàn toàn độc lập với cơ quan hành pháp. Nguyên tắc phân quyền này 
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đã giới hạn sự chuyên quyền của cơ quan hành pháp. Đáng kể nhất là 

niềm tin của dân chúng vào các hoạt động của tòa án, người dân Anh tự 

hào được sinh ra trong môi trường tự do, mà hai quyền cơ bản lúc bây giờ 

là tự do lập hội và tự do báo chí. Còn tự do tôn giáo thực ra chỉ có mức độ 

giới hạn. 

Đến thế kỷ XVIII thì khái niệm Rule of Law đã phổ biến khi hệ thống 

luật pháp của Anh đã đi vào nề nếp, nhất là khi hệ thống chính quyền dựa 

vào chủ thuyết hiến định làm cơ sở nhắm vào việc bảo vệ quyền lợi người 

dân, một khởi điểm cho sự phát triển dân chủ theo mô hình của phương 

Tây. Những người tranh đấu chống lại bất công giai cấp trong xã hội, 

những người bất đồng quan điểm về tôn giáo hay chính trị đều có quyền 

sử dụng những quyền tranh đấu của mình, quyền này được bảo đảm trong 

khuôn khổ luật hiến pháp. 

Ý kiến thứ hai của các nhiều học giả cho rằng chính yếu tố văn hoá vào 

thế kỷ XVIII là thành tố quan trọng giúp cho khái niệm Rule of Law 

được phát triển và ý thức về vai trò luật pháp làm nền tảng cho việc tổ 

chức xã hội. Từ đó, luật pháp trở thành một giá trị có một sức mạnh vô 

hình đặc biệt, dĩ nhiên nó không phải là sức mạnh như quân đội, không 

cần dựa vào huyền thoại của tôn giáo, không nhờ sự cưỡng chế về kinh tế, 

mà chính tinh thần tìm hiểu về công lý và yêu chuộng hoà bình làm căn 
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bản cho tinh thần thượng tôn pháp luật. Một hãnh diện khác mà luật giới 

Anh luôn đề cập khi bàn về Rule of Law là vai trò của bộ hình luật. Hình 

luật Anh rất hữu hiệu nên giúp cho xã hội Anh ổn định mà không cần 

đến cảnh sát hay quân đội để lo chuyện trị an. So với các quốc gia khác tại 

châu Âu trong cùng thời kỳ, thì bộ hình luật của Anh là một mẫu mực, 

đặc biệt là về phần luật thủ tục tố tụng. Thí dụ như nước Pháp lúc bấy giờ 

vẫn có chế độ mật chỉ (lettre de cachet), có nghĩa là bắt người không theo 

thủ tục và giam người vô thời hạn mà không cần quy kết một tội danh 

nào. Nói như thế không có nghĩa là hình luật tại Anh rất khoan dung, mà 

phải hiểu là những tiêu chuẩn quy định về thủ tục cũng như kết án khá rõ 

rệt ngăn ngừa được mọi sự chuyên đoán của cơ quan hành pháp hay 

những quyết định quá nghiêm khắc của tòa án. Nó đem đến một niềm tin 

cho người dân một cảm tưởng về sự an toàn pháp lý. 

Lịch sử cho thấy nước Anh không phải là đất nước luôn có sự đồng 

thuận đầy lý tưởng mà sự tranh chấp quyền lợi theo giai cấp đã gây ra bao 

xung đột thường xuyên trong xã hội. Hoàng gia, quốc hội hay địa chủ 

luôn tìm cách bảo vệ quyền lợi của giai cấp mình thông qua việc áp dụng 

luật pháp. Trong khi nghiên cứu cách giải quyết tranh chấp trong xã hội 

các học giả đều cho rằng luật pháp chưa hề bị bẻ gẫy để phục vụ cho bất 

kỳ một giai cấp nào trong suốt thời kỳ từ thế kỷ XVI đến XVIII. Chính 
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luật pháp đã bảo vệ tài sản của người dân tránh được sự lạm quyền của 

hoàng gia và sự kiêu căng của giới quý tộc. 

Dĩ nhiên, không phải bất cứ lúc nào luật pháp cũng đem lại công bình 

tuyệt đối, nhưng ít nhất sự công bình trong mọi thủ tục pháp lý cũng 

đem đến cảm tưởng là người dân không bị coi là nạn nhân của bạo quyền. 

Giai cấp thống trị và đặc quyền đặc lợi trong xã hội thường tìm cách hợp 

pháp hoá các quyền lợi của mình và tìm cách ngăn ngừa những thế lực 

khác phân chia việc sử dụng những ưu quyền này. Nhưng luật pháp đem 

lại một giá trị mới cho mọi người dân Anh là họ có thể hãnh diện nói 

rằng mình có quyền hưởng tự do từ thuở lọt lòng (right of free borm 

Englishman). Edward P. Thompson đã nhắc lại ý niệm này khi cho rằng 

nhà cầm quyền, dù muốn hay không, khi tham gia vào trò chơi quyền lực, 

cho dù họ cố giữ sao cho luật pháp phù hợp với quyền lợi của giai cấp của 

họ, nhưng điều quan trọng là họ không thể bẻ gẫy luật pháp hay hủy bỏ 

luật chơi. Sir Edward Coke cũng diễn đạt tương tự khi ông nói rằng 

không phải chỉ có gia cấp thống trị sử dụng luật pháp nhằm ngăn chống 

mọi thứ hành sử bạo lực, (thí dụ như giam người vô cớ, sử dụng quân đội 

để trấn áp đám đông, tra tấn và các phương tiện bất công khác), mà chính 

luật pháp tự nó, trong chừng mực nào đó, là phương cách để giải quyết 

các vấn đề xung đột giai cấp. 
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Thực tế cho thấy luật pháp của Anh qua hệ thống common law được 

hình thành là do cả một quá trình dài của lịch sử. Với hệ thống án lệ chặt 

chẽ và những luận giải phân minh, khó mà bất cứ ai, nhân danh bất kỳ lý 

do gì, để có thể phá huỷ luật pháp một cách dễ dàng. Tranh chấp về luật 

đất đai hay luật bảo vệ tài sản là một thí dụ. Trước đây luật bảo vệ tài sản 

không quy định chặt chẽ, định nghĩa không rõ ràng, sau này đã được sửa 

đổi phù hợp và đưa vào áp dụng. Các tranh chấp luật pháp đều dựa trên 

những luật pháp thành văn do quốc hội thông qua và luật phong tục được 

chuẩn nhận. Do đó, mọi tranh chấp luật pháp trước tòa án đều được thủ 

tục hoá rất cao độ, dĩ nhiên phí tổn cho thủ tục toà án trở nên quá đắt và 

vấn đề thủ tục hợp pháp trước toà án chính là điều khó khăn chủ yếu. 

Tranh tụng về quyền sở hữu đất đai đôi khi lại trở thành vấn đề tranh 

chấp thuần về luật thủ tục trước tòa án. 

Ý kiến thứ ba giải thích rằng chính Rule of Law đã đóng một vai trò 

quan trọng trong việc hoà nhập các giai cấp trong xã hội Anh và giúp dân 

Anh thoát ra các cuộc khủng hoảng sau khi cách mạng Pháp thành công. 

Điển hình là sư xung đột xã hội vào đầu thế kỷ XIX. Bất công xã hội lan 

rộng, giai cấp thống trị đã có ý định hủy bỏ khái niệm Rule of Law và 

thay đổi hiến pháp nhắm áp đặt một cơ chế cai trị chuyên quyền bằng bạo 

lực. Họ đã bắt đầu đi theo chiều hướng này. Nhưng cuối cùng họ đành 
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phải từ bỏ ý định mà trở về con đưòng hợp pháp vì thấy rằng không thể 

làm tiêu tan uy tín của chính quyền và làm lu mờ hình ảnh chính danh 

của luật pháp đã hình thành trong quá khứ. Cải cách về bầu cử và mở 

rộng việc thăm dò dư luận vào năm 1832 đã làm cho thanh danh của pháp 

luật và uy tín của nhà nước được hồi sinh. Chính luật cải cách năm 1832 

đã đem lại giá trị cho luật pháp vì đó là một phương tiện nhằm giới hạn 

mọi xung đột chính trị và xã hội, và đặc biệt hệ thống tư pháp được củng 

cố. 

Tóm lại, Rule of Law la một thành tựu về văn hoá và lich sử trong cả 

một quá trình dài trên 300 năm mà kết quả là tất cả moị tranh chấp quyền 

lợi của mọi tầng lớp hoàng gia, quý tộc, địa chủ, tá điền, công đoàn và 

thương giới đều được giải quyết bằng phương tiện luật pháp. Luật pháp là 

một sân chơi bình đẳng mà chính người cô thế trong xã hội cũng chấp 

nhận (fair play in the Rule of Law). 

 

4. Nội dung học thuyết Rule of Law của Dicey 

Dù Rule of Law là một khái niệm được hình thành và chấp nhận trong xã 

hội Anh qua chiều dài của lịch sử nhưng mãi đến cuối thế kỷ XIX vẫn 

chưa có một học giả nào đưa ra một ý nghĩa chính xác về Rule of Law. 

Thực tế thì cũng chưa có ai xác định tầm quan trọng của chủ thuyết hiến 
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định tại Anh và đặt vấn đề tìm hiểu tại sao hệ thống luật tại Anh có khả 

năng duy trì được trật tự công cộng và quyền tự do cá nhân trong xã hội. 

Dicey chính là người đầu tiên làm công việc này trong tác 

phẩm Introduction to the Study of the Law of the Constitution of 1885. Đây là 

một công trình mà giá trị của nó cho mãi đến nay không nhà nghiên cứu 

nào có thể vượt qua và vẫn luôn là một đề tài được học giới đem ra để 

thảo luận. 

Những luận điểm của Dicey đề ra đã chịu nhiều ảnh hưởng tư tưởng 

của John Austin. John Austin cho rằng để nhà nước được tiếp tục duy trì, 

nhà nước cần có một cơ quan tối thượng mà quyền lực khó có thể định 

nghĩa trước một cách chính xác và không thể nào giới hạn được. Khái 

niệm này được chấp nhận dễ dàng trong công luận, bởi vì nội dung khái 

niệm quyền tối thượng này chỉ hầu như lập lại những nguyên tắc hợp hiến 

đã có trước đây. Một trong những thành tựu xuất sắc của Dicey là tổng 

hợp và diễn đạt lại những ý tưởng của John Austin và luận cương chính trị 

của đảng Tự Do (Whig). Dicey cho rằng chính Rule of Law và quyền tối 

thượng của quốc hội làm nguyên tắc nền tảng của hiến pháp Anh. Tổng 

hợp hai luận điểm này, Dicey cho là khái niệm Rule of Law không có khả 

năng giới hạn quyền lực của toàn bộ guồng máy nhà nước mà chỉ giới hạn 

quyền lực của chính phủ. Lập luận này cho thấy khái niệm Rule of Law 
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của Dicey rất gần với khái niệm Rechtsstaat của Đức, cũng được hình 

thành trong cùng thời kỳ. Rule of Law được coi như là một mô hình tốt 

đẹp nhất nhằm bảo vệ người dân chống lại những hành vi chuyên đoán 

của nhà nước. Nội dung của Rule of Law mà Dicey đề ra có thể được tóm 

lược qua những nguyên tắc cơ bản như sau: 

Nguyên tắc thứ nhất là quyền tối thượng của quốc hội được 

ông trình bày trong phần đầu trong tác phẩm. Quốc hội có thể làm luật 

hay hủy bỏ luật, không một cơ quan hay một cá nhân nào có quyền bỏ 

thẩm quyền này của quốc hội. Thẩm quyền của quốc hội là tuyệt đối, vì 

mọi thay đổi thì chỉ gây hậu quả là làm cho quyền này trở nên tương đối 

mà thôi. Chính tòa án cũng phải tôn trọng nguyên tắc này. Ý tưởng này 

rất gần gũi với luận thuyết của John Austin. Trong khi đó, tại các quốc gia 

khác ở châu Âu lại có khuynh hướng chia luật ra làm hai loại: luật hiến 

pháp làm nền tảng và các loại luật khác. Ông cho rằng sự phân biệt này 

chỉ dựa trên tiêu chuẩn hình thức hoặc thủ tục lập pháp. Luật hiến pháp 

tại Anh không hề đi sâu vào việc phân biệt quyền này. Nhưng ông lại 

phân biệt quyền tối thượng của quốc hội là thuộc về luật pháp chứ không 

liên hệ tới quyền tối thượng về chính trị, vì quyền chính trị thuộc về lãnh 

vực bầu cử mà nhà lập pháp hoàn toàn lệ thuộc vào việc kiểm soát chính 

trị qua các cuộc bầu cử. 
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Nguyên tắc thứ hai là quyền tự do của cá nhân phải là một 

quyền hiến định, một quyền mà ông cho là nội dung chính của khái 

niệm Rule of Law. Thật ra trước đây tự do cá nhân cũng đã được quy định 

trong các văn bản khác thí dụ như Habeas Corpus Writs. Nhưng trong tác 

phẩm này, ông thảo luận khá chi tiết trong phần tự do hội họp, tư do 

ngôn luận và xác nhận tính cách tối thượng của Rule of Law làm nền tảng 

cho trật tự hiến định của Anh. Theo ông, quyền tự do cá nhân có ba khía 

cạnh chủ yếu: 

Khía cạnh thứ nhất là tinh cách hợp pháp của mọi hành vi, nghĩa là 

không ai có thể bị trừng phạt nếu không phạm pháp. Việc phạm pháp 

phải được tòa án điều tra và kết án theo đúng thủ tục. Nguyên tắc này 

nhằm tránh mọi sự lạm quyền và chuyên đoán không dựa trên cơ sở pháp 

luật của cơ quan chấp pháp. Chính sự công nhận chủ thuyết tự do và đưa 

chủ thuyết này vào làm nội dung của hiến pháp là một đóng góp quan 

trọng của ông. Rule of Law trở thành một nguyên tắc lập pháp, mà ý 

chính là mọi hành vi của chính phủ nhằm giới hạn vào quyền tự do cá 

nhân và tài sản đều phải dựa trên luật hiến pháp. 

Khía cạnh thứ hai đề cao nguyên tắc bình đẳng trước tòa án. Luật pháp 

được áp dụng cho tất cả mọi người không phân biệt thành phần, giai cấp 

hay trình độ. Đây là nguyên tắc đồng nhất dành cho mọi chủ thể pháp 
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luật. Ông chú ý đến vai trò của tòa án trong xét xử. Khi đề cao Rule of 

Law như là một đặc điểm của Anh, thì không phải chỉ có ý là không một 

ai có quyền đứng trên luật pháp mà phải hiểu rằng bất kỳ người dân nào, 

bất kể là thành phần nào trong xã hội, đều bị ràng buộc bởi pháp luật và 

chịu sự xét xử của tòa án trong thẩm quyền luật định. Thật ra, qua đề 

xuất này ông đã gián tiếp chỉ trích về sự lạm quyền của các công chức 

trong việc áp dụng luật hành chánh. Chính nguyên tắc bình đẳng trước 

pháp luật tạo khả năng loại trừ mọi tham quyền cố vị, không tôn trọng 

luật pháp, đặc biệt là những ngoại lệ trong luật hành chánh. Ông lấy luật 

hành chánh của Pháp làm thí dụ. Luật này đã tạo quá nhiều ngoại lệ 

khiến cho các công chức dễ lạm quyền, khi có vấn đề thì họ chỉ chịu trách 

nhiệm trước toà án hành chánh và thoát ra khỏi được sự kiểm soát của hệ 

thống pháp luật chung. Ông cho rằng không nên cho các công chức quá 

nhiều ưu quyền được miễn truy cứu trách nhiệm khi so với người dân 

khác. Dĩ nhiên, đây là một đề tài tranh luận về sự khác biệt nội dung luật 

hành chánh tại Pháp và Anh. Nhưng với nguyên tắc bình đẳng trước pháp 

luật theo khái niệm Rule of Law của Anh thì người dân Anh, theo ông, sẽ 

được hưởng nhiều an toàn về mặt pháp lý hơn người dân Pháp. Ông cho 

rằng câu nói toà án là cơ quan tối thượng cho cả nước không thể áp dụng 

cho trường hợp của Pháp. 
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Khía cạnh thứ ba là nguyên tắc quyền tự do người dân phải được toà án 

bảo vệ. Sự bảo vệ này không phải bắt nguồn từ hiến pháp mà còn qua các 

án lệ tòa án. Đây là một sư kiện lịch sử, nó biểu hiện một truyền thống 

đặc thù về commom law và hiến pháp Anh. Một câu nói khá quen thuộc 

và luôn luôn được lập lại để mô tả đặc tính hiến pháp của Anh: ”Hiến 

pháp không được làm sẵn mà hình thành do sự phát triển”. Ông đả phá 

quan điểm cho rằng chính phủ nước Anh là một sự phát sinh đột biến 

trong xã hội đầy xung đột mà thật ra là sự phát triển tiệm tiến qua ý chí 

và năng lực của con nguời. Pháp luật là một sản phẩm của ý chí của con 

người, không giống như cây cỏ chỉ vun trồng và tự nó lớn lên. Ý ông 

muốn nói giá trị của luật hiến pháp không thể phát triển tự nhiên, mơ hồ 

và không định hướng mà chính vai trò án lệ giúp cho tự do của người dân 

Anh được bảo vệ. Thành quả này phải kể đến sự góp sức của tòa án. Nếu 

quan điểm bảo vệ tự do này được hiến pháp các quốc gia châu Âu đề ra 

như một nguyên tắc, thì tại Anh, theo ông, ngược lại, chính là một 

phương thức thực hành, một hệ quả của quyền tự do cá nhân được tòa án 

minh thị và áp dụng. Phương cách áp dụng này cho thấy rằng không nên 

xem hiến pháp Anh là một sự đột biến đầy sáng tạo mà là kết quả của một 

hoạt động bình thường trong toà án thông qua án lệ. 
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Dicey lạc quan cho rằng các án lệ đều hoàn hảo và hiến pháp Anh sẽ 

diễn biến tốt đẹp trong chiều hướng này. Để minh chứng, ông nêu lên sự 

khác biệt về nguồn gốc của hiến pháp Anh và các quốc gia châu Âu. Khác 

hẳn với châu Âu, toà án tại Anh đã một thành tố quan trọng trong tiến 

trình lập pháp, chính toà án là nơi chuẩn nhận những quyền căn bản của 

người dân trong trong hệ thống common law. Dĩ nhiên, quốc hội và tòa 

án, với chức năng khác nhau, đều có đóng góp của riêng mình trong sự 

phát triển này. Học giới châu Âu thường chỉ trích điểm yếu của hiến pháp 

Anh là không thành văn bản, nên về mặt hình thức thì những quyền tự 

do cá nhân không được coi là do hiến pháp quy định. Dicey lập luận rằng 

sự chì trích này thiếu cơ sở. Thật ra, sự bảo vệ quyền căn bản của người 

dân, dù không minh thị qua một văn kiện cao nhất là hiện pháp, đã được 

tổng quát hoá qua những quyết định của toà án. Sự khác biệt này, theo 

ông, chỉ là về mặt nguồn gốc lập pháp và hình thức mà thôi, nhưng trên 

thực tế cho thấy thì sự hữu hiệu về bảo vệ quyền của người dân, dù ở Anh 

hay ở các nước khác tại châu Âu, đều giống nhau. Giá trị của những 

nguyên tắc hiến định, theo ông, không phải chỉ là những tuyên bố long 

trọng, mà là kết quả từ sự thực hành trong toà án. Không có hiến pháp 

thành văn không có nghĩa là người dân Anh sẽ gặp khó khăn hơn trong 

việc bảo vệ quyền của mình. 
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Mối quan hệ giữa việc bảo vệ quyền cá nhân và hiến pháp tại Anh hoàn 

toàn khác biệt với các quốc gia châu Au, vì tại Anh, quy định quyền tự do 

bởi nhiều văn kiện khác nhau, thí dụ như Habeas Corpus và hệ thống án 

lệ. Hầu hết hiến pháp các quốc gia châu Âu chú trọng việc định nghĩa 

quyền cá nhân và quan tâm nhu cầu bảo vệ quyền này, trong khi toà án 

Anh đề ra một khuôn khổ để áp dụng các quyền này theo hệ thống hiến 

định. Hiến pháp các nước trong châu Âu quy định quyền cá nhân trong 

hiến pháp, nhưng sự thực ra chỉ là một sự diễn dịch từ nguyên tắc chung 

trong hiến pháp, mà khi cần thiết phải thay đổi hiến pháp thì lại rất khó 

khăn, vì còn có vai trò của quốc hội trong việc tu chỉnh. Lịch sử chứng 

minh rằng tại Anh quyền tự do cá nhân được đảm bảo tốt hơn nếu so với 

các quốc gia châu Âu vì lẽ toà án Anh với hệ thống án lệ nghiêm minh đã 

bảo vệ chặt chẽ các quyền này. Do đó, tất cả vấn đề bảo vệ quyền căn bản 

hiến định đều giống nhau. Ở Anh quyền tự do cá nhân được công luận và 

học giới cảm nhận là một phần trong luật thông thường hơn là luật hiến 

pháp. Dicey xác nhận hiến pháp được quy định trên nền tảng của Rule of 

Law và quyền tối thượng của quốc hội. Do đó, việc tạo thành hay hủy bỏ 

luật hiến pháp không phải là kết quả của một thành quả cách mạng. 

 

5. Những phản biện về học thuyết của Dicey 
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Học thuyết của Dicey đã gây được tiếng vang trong học giới, nhưng 

không có nghĩa là đã được sự đồng thuận, mà ngược lại, gây ra nhiều 

tranh luận. 

Một trong những người phản bác đầu tiên phải kể đến là August 

Friedrick von Hyek. Ông cho rằng không hề có sự phù hợp giữa hai khái 

niệm Rule of Law và quyền tối thượng của quốc hội như Dicey giải thích 

vì lịch sử của chủ thuyết hiến định cũng như lịch sử về chủ thuyết tự do là 

cả một cuộc đấu tranh chống quyền tối thượng và nhà nước toàn năng. 

Do đó, nên đặt ra một giới hạn thẩm quyền của quốc hội, nếu không, thì 

quyền hạn và tự do của người dân dù thông qua hệ thống common law 

cũng có thể bị quốc hội hủy diệt trong một sớm một chiều. 

Georffrey De Q. Walker cho rằng quyền tối thượng của quốc hội cũng 

không phải là một trong những nguyên tắc chính của hiến pháp Anh. 

Dicey đem lại nhiều mơ hồ trong học thuyết hơn là khai sáng vấn đề vì 

không thể giảm bớt nội dung của Rule of Law vào việc luật pháp chỉ là 

chuyện chấp nhận luật (rule of recognition). Khi giải thích Rule of Law, 

Dicey đề cao vai trò của quốc hội và coi quốc hội như là nguồn gốc tối 

hậu của mọi quyền hành và thoát khỏi những cưỡng chế về mặt luật pháp. 

Nếu theo chiều hướng giải thích này, mọi luật lệ khác đều mất đi ít nhiều 

giá trị. Khi cho rằng mọi hành vi của quốc hội hầu như luôn luôn được 
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tòa án chuẩn nhận là đúng, điều này nên nghi ngờ. Dicey không hề cứu 

xét đến những hậu quả pháp lý hay những uớc vọng chính đáng của cá 

nhân. Theo luận điểm này, Dicey đã đề cao quá mức quyền tối thượng của 

quốc hội, đồng thời làm suy yếu việc bảo vệ quyền cá nhân. 

Có học giả khác lại phê bình việc kết hợp hai nguyên tắc Rule of Law 

và quyền tối thượng của quốc hội là một sai lầm vì lẽ không những gây sự 

tương phản trong áp dụng, gây tác hại cho toàn bộ mô hình hiến pháp, 

mà còn làm cho luật hiến pháp Anh không còn là nền tảng chắc chắn. Ý 

kiến phản biện quy vào điểm chủ yếu là việc Dicey chỉ dựa vào luận thuyết 

của Austin để triển khai. Một mặt, Dicey cổ vũ cho quốc hội được quyền 

tối thượng trong sinh hoạt lập pháp, mặt khác, Dicey lại muốn đấu tranh 

cho tự do cá nhân thoát bỏ mọi chuyên chế theo mô hình của Hobbes. 

Tác phẩm của Dicey nên được coi như là một khởi thảo cho một mô hình 

của luật hiến pháp và Rule of Law chỉ là một khuôn mẫu chỉ có giá trị nội 

tại giá trị được định hình và phát triển trong hệ thống của common law. 

Do đó, Rule of Law, tự nó, chỉ là một khâu hiệu vô nghĩa, và nội dung 

của nó cũng chỉ là một trong những đặc điểm của luật hiến pháp. 

Ý kiến khác lại cho rằng luận thuyết của Diecey chỉ là một sản phẩm 

phản ánh những suy nghĩ trong bối cảnh văn hoá và chính trị lúc bây giờ. 

Lý do thứ nhất để giải thích là vào cuối thế kỷ XIX những xung đột trong 
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hệ thống common law và luận thuyết Austin đang ở thời kỳ cao điểm, mà 

Austin chỉ chú trọng vào những hoạt động lập pháp. Lý do thứ hai là một 

phần thuyết này lại bắt nguồn từ luận cương của Đảng Whig đang thắng 

cử từ năm 1866 cho đến 1884, hiển nhiên việc thắng cử làm vai trò của 

quốc hội được nâng cao. Tác phẩm của Dicey, xuất phát từ trong bối cảnh 

đó, đã trở thành một tiêu chuẩn để giải thích cho mô hình hiến pháp cho 

mãi đến sau khi đệ nhị thế chiến. 

 

6. Những biện luận bảo vệ của Dicey 

Hiển nhiên, Dicey rất hãnh diện truyền thống luật pháp Anh trên hai 

bình diện lý thuyết và lịch sử, điều này có thể hiểu được khi ông đánh giá 

về sự phát triển luật hiến pháp Anh. Để trả lời những phản biện, Dicey 

cho rằng mối quan hệ giữa Rule of Law và quyền tối thượng của quốc hội 

không phải là mối quan hệ tự động mà chỉ hình thành và phát triển được 

ở Anh mà thôi. Ông lấy mô hình hiến pháp của Pháp để so sánh. Quốc 

hội Pháp và quốc hội Anh, về cơ bản thì giống nhau về quyền lực, nhưng 

khi hành sử thì quốc hội Pháp đã biểu thị một tinh thần hoàn toàn khác 

biệt. Quốc hội Pháp, nói chung, có khuynh hướng can thiệp quá nhiều 

vào các vào các hoạt động hành chánh và không tin về sự độc lập của tư 

pháp. Mặt khác, quốc hội Pháp cũng nới tay để cho hành pháp trong việc 
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cai trị. Ngoài ra, còn có sự khác biệt về thái độ của quốc hội Anh và Pháp 

trong mối quan hệ với công chức hành chánh. Công chức Anh mang tinh 

thần phục vụ hoàng gia nhiều hơn, cho dù quyền lực của quốc hội có tăng 

lên trong thực tế. Tinh thần phục vụ hoàng gia cũng một phần là do là 

một truyền thống lịch sử và một phần vì giới công chức Anh cũng luôn có 

nghi ngờ đối với quốc hội. Dù ở cương vị quyền tối thượng, quốc hội Anh 

không can thiệp trực tiếp vào việc áp dụng luật pháp và không chủ trương 

cho các công chức hành chánh có quá nhiều quyền bãi miễn truy cứu khi 

ra toà án. Điều này thì Anh trái hẳn với Pháp. 

Mối quan hệ giữa hoàng gia, quốc hội, chính quyền và tư pháp tại Anh 

không luôn luôn tốt đẹp mà là các xung đột và các thỏa hiệp, mà việc toà 

án và quốc hội liên minh để chống lại hoàng gia là một chứng minh. Việc 

này thường xảy ra, mà căng thẳng nhất là vào thế kỷ XVII và cao điểm 

nhất từ thế kỷ XVIII trở đi, liên hiệp quốc hội và tòa án đã thắng thế và 

có nhiều thuận lợi hơn trong việc định hình cho luật pháp. Dicey cho 

rằng chính những biến cố này cho thấy quốc hội có khuynh hướng bảo vệ 

sự độc lập của toà án, trong khi đó hoàng gia lại nỗ lực bảo đảm phương 

tiện cho hành pháp thi hành nhiệm vụ của họ. Diễn biến của tình hình 

này khiến cho quốc hội, dù có vai trò tối thượng, nhưng chỉ có thể hành 

sử được quyền này khi liên minh được với tòa án. Mối quan hệ này trở 



373 | 615 

 

thành lịch sử và định hình cho khái niệm của Rule of Law như ông đã đề 

cập. 

Một điểm khác gây tranh luận là sự so sánh giữa Rule of Law và nguyên 

tắc hợp pháp. Dicey trả lời rằng Rule of Law không thể bảo đảm tuyệt đối 

các quyền cơ bản của người dân mà chỉ tìm cách nhằm chống lại sự lạm 

quyền của chính quyền. Khi so sánh các quốc gia châu Âu trong thế kỷ 

XVII, Dicey cho rằng nhìn chung các nước không hề có đàn áp một cách 

thô bạo, nhưng thực tế cho thấy không có nước nào có thể bảo vệ người 

dân một cách hoàn hảo trước bạo quyền. Nhưng ở nước Anh thì việc cai 

trị không xuất phát từ sự thành tâm cố hữu của chính quyền mà là từ 

nguyên tắc hợp pháp của luật pháp. Rule of Law không trực tiếp đem lại 

một định nghĩa chính xác nào cho quyền tự do của người dân mà chỉ 

nhằm giới hạn vào mục tiêu bảo đảm về những an toàn của luật pháp và 

những tiên đoán về hành vi của chính quyền. Tự do được bảo đảm trong 

khuôn khổ của Rule of Law chỉ là một loại tự do còn sót lại trong hệ 

thống: tự do làm những gì mà luật pháp không cấm. Rule of Law không 

dựa vào các tuyên bố long trọng nhằm bảo vệ quyền cơ bản cho người dân 

mà căn cứ vào nguyên tắc hợp pháp. Trong khi quốc hội có thể hủy bỏ các 

quyền cơ bản của người dân được quy định trong hiến pháp khi cần, thì 

chính Rule of Law với nguyên tắc hợp pháp sẽ chống lại sự lạm quyền của 
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hành pháp, cho dù Rule of Law không thể bảo đảm tự do tuyệt đối cho 

người dân trong việc hành xử các tự do của họ. Theo ông, đấy chính là 

một nguyên tắc mà mọi can thiệp vào đời sống, tự do và tài sản phải được 

cho phép bởi luật pháp. 

Dicey cho rằng quốc hội làm luật chỉ là việc để đưa ra các ý chí chung 

của nhà lập pháp, nhưng khi giải quyết vấn đề tranh chấp thì chủ yếu phải 

là việc nâng cao vai trò của tư pháp. Việc hiến pháp có nên giới hạn quyền 

của quốc hội hay không, ông không coi đó là điều quá quan trọng, mà 

theo ông, mỗi khi luật được ban hành đều phải được cơ quan hành chánh 

áp dụng đúng đắn và được cơ quan tư pháp theo dõi. Những nguyên tắc 

cơ bản của hiến pháp Anh không chỉ là quyền tối thượng của quốc hội mà 

chính là làm sao mà khi luật ban hành được toà án áp dụng theo đúng 

như quy định. Rule of Law và quyền tối thượng của quốc hội không có 

khả năng loại trừ nhau mà có ảnh hưởng cộng sinh.Trong tinh thần này, 

pháp luật sẽ được duy trì và phát triển. 

Dicey còn đề cao vai trò của tòa án trong việc điển chế hoá hệ thống án 

lệ, chính toà án là một thành lũy bảo vệ tự do cá nhân. Toà án không thể 

hủy diệt luật của quốc hội, mà trong thực tế toà sẽ áp dụng nghiêm nhặt 

hay thông thoáng hơn khi cần thiết. Chính tòa án là nơi bảo vệ quyền căn 

bản của người dân được hữu hiệu nhất. Đó là ý chính của Dicey để minh 
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chứng rằng hai nguyên tăc quyền tối thượng của quốc hội và vai trò tòa án 

bổ sung cho nhau trong việc bảo vệ người dân. 

Sự thành công của Dicey trong tác phẩm này là một sư tổng hợp giữa 

hai khuynh hướng về hệ thống common law và truyền thống của chủ 

nghĩa tự do, làm hồi sinh lại huyền thoại về common law, những giá trị 

luật pháp cổ truyền khác và các căn bản giá trị của chủ thuyết tự do. 

Trong khuôn khổ giải thích này, Dicey khẳng định rằng sự vi phạm 

những quyền hiến định có thể xảy tại nước Anh, nhưng không thể xáo 

trộn đến mức độ đưa tới một cuộc cách mạng triệt để làm thay đổi toàn 

bộ hệ thống luật pháp. 

Dicey đã lấy việc áp dụng luật Habeas Corpus luận giải vấn đề này. Luật 

Habeas Corpus được ban hành lần đầu tiên vào thời của Charles II, nhằm 

bảo vệ những người bị bắt giam vô cớ. Luật này được tu chỉnh dưới thời 

George III và nới rộng hơn việc bảo vệ liên quan đến thủ tục tố tụng hình 

sự. Tòa án có quyền yêu cầu cơ quan chấp pháp làm rõ việc giam người và 

làm nhanh thủ tục xét xử. Dicey cho rằng việc áp dụng luật Hebeas 

Corpus của toà án đã tăng giá trị cho luật hiến pháp hơn là quốc hội. 

Nhưng thực tế cho thấy đây là điều không dễ dàng. Trong thời kỳ hỗn 

loạn chánh trị, việc bắt người nghi ngờ phạm pháp của cơ quan chấp pháp 

tăng nhanh. Việc sốt sắng này gây cho toà án nhiều ngờ vực nên đã áp 
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dụng luật chặt chẽ hơn. Tranh chấp đã xảy ra đến mức quốc hội phải can 

thiệp bằng cách ra luật đình chỉ việc thi hành luật Habeas Corpus để giúp 

cho chính quyền làm tốt hơn việc trị an, nhất là liên hệ tới các vụ việc vi 

phạm an ninh, phản quốc ở mức trầm trọng. Vấn đề là tìm cách giải thích 

thế nào là tính cách khẩn cấp và gây nguy hại cho an ninh quốc gia, trong 

chừng mực nào thì quyền an toàn của người dân phải được bảo vệ. Đây 

cũng là một đề tài tranh luận quen thuộc trong học giới mà ở bất cứ nuớc 

nào cũng có. Việc đình chỉ thi hành luật không được phép hiểu là hợp 

pháp hoá mọi hành vi bắt người trái phép, nhưng giới hạn việc can thiệp 

của toà án trong thời kỳ biến động và đem lại niềm tin cho các cơ quan 

chấp pháp trong khi thi hành công vụ, nhưng lại cho thấy đây chính là sự 

biểu hiện quyền tối thượng của quốc hội. 

Theo Dicey, quốc hội có quyền theo dõi các hoạt động của tòa án, nếu 

không, thì quyền tối thượng của quốc hội sẽ không còn ý nghĩa. Khi quốc 

hội ra các đạo luật đình chỉ thi hành luật Habeas Corp thì cũng phải theo 

đúng thủ tục pháp định. Việc đình chỉ không phải là những bảo vệ hiến 

định về quyền công dân trong các thủ tục về tố tục hình sự hoàn toàn vô 

giá trị, mà thực tế toà án vẫn tiếp tục bảo vệ an toàn cho người dân trong 

các thủ tục xét xử và chỉ làm giảm đi những hậu quả về mặt bảo vệ nhất 

thời trong tình hình an ninh nguy kịch. Dicey cho rằng tòa án không thể 
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áp dụng luật quá cứng nhắc mà không chú trọng đến khía cạnh an nguy 

của đất nước và xem đây là những ngoại lệ. 

Dicey kết luận rằng quyền tối thượng của quốc hội và khái niệm Rule 

of Law bổ sung cho nhau. Quyền tối thượng giúp cho Rule of Law định 

hình và phát triển và ngược lại chính Rule of Law đòi hỏi quốc hội cũng 

phải theo đúng nguyên tắc hợp pháp. Điểm chủ yếu mà ông luôn theo 

đuổi là đã phá vai trò của toà án hành chánh và các quyền bãi miễn truy 

cứu cho công chức. Theo ông, đây là một một mối nguy cơ trong hệ 

thống pháp luật, nằm ngoài phạm vi bảo đảm của common law cũng như 

ý chí của nhà lập pháp. 

 

7. So sánh giữa hai khái niệm Rule of Law và Rechtsstaat 

Khái niệm Rechtsstaat là một kết quả mà các học giả Đức đã tiếp thu từ 

các học thuyết của Locke, Rousseau và Montesquieu rồi vận dụng vào 

hoàn cảnh của Đức sau thời kỳ khai sáng. Quan tâm chủ yếu của học giới 

Đức vào cuối thế kỷ XVIII là cho dù ý chí của nhà lập pháp trong việc bảo 

vệ quyền tự do của người dân có mạnh đến đâu, thì nó cũng không đủ để 

việc áp dụng được hữu hiệu hơn. Một lý do khác là một trật tự nhằm bảo 

đảm tự do không thể chỉ dựa trên quyền tối thượng của quốc hội, chính 

vì lẽ quốc hội có khả năng và ý chí hủy diệt quyền này khi cần.Từ giữa thế 
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kỷ XIX các học giả Đức như Lorenz von Stein và Otto Bähr đã tổng hợp 

các khái niệm của Hobbes và Montesqiueu để định hình cho vai trò của 

nhà nước mà quan trọng nhất là họ đã vận dụng thành công nguyên tắc 

tam quyền phân lập. Thành quả này làm cho các vai trò bộ máy nhà nước 

được xác minh. 

Từ cuối thế kỷ XIX khái niệm Rechtsstaat thể hiện rõ hơn trước vì 

nguyên tắc hợp pháp không những áp dụng cho cơ quan tư pháp trong 

việc xét xử, mà còn cho các cơ quan hành chánh. Về sau, Rodolf von 

Jhreing với học thuyết nhà nước tự giới hạn và Georg Jellinik với học 

thuyết về tố quyền của người dân như là một chủ thể pháp luật đã bổ 

sung làm cho giá trị Rechtsstaat được gia tăng. Dĩ nhiên, ý thức tôn trọng 

luật pháp của dân chúng và những yếu tố văn hoá và lịch sử đã làm thuyết 

này được áp dụng thành công. 

Về cơ bản, Rule of Law không quá cách biệt với Rechtsstaat trong việc 

xác định quyền của tự do cùa người dân là một quyền hiến định. Trong 

một nhà nước hiện đại thì các khái niệm luật pháp đều mang tính phổ 

quát, hình thức, hợp lý và hợp pháp trong sư kết hợp với chủ thuyết tự do 

cá nhân được quy định trong hiến pháp. Nhưng làm sao dung hoà được sự 

bảo vệ quyền tự do với quyền lực của nhà nước và vai trò quốc hội, đó là ở 

điểm khác biệt. 
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Việc áp dụng Rule of Law có phần khác với Rechtsstaat. Dicey không 

công nhận luận thuyết của Montesqiueu về tam quyền phân lập và sự tùy 

thuộc của quốc hội vào hiến pháp là phù hợp với Anh, nhưng theo ông, 

Rule of Law phải dựa vào nguyên tắc hợp pháp và có trách nhiệm theo dõi 

sự lạm quyền của hành pháp. Đây là điểm tương đồng của cả hai. Nhưng 

điểm dị biệt là Rule of Law và quyền tối thượng quốc hội bổ sung cho 

nhau trong việc bảo vệ tự do và Rule of Law được hữu hiệu hay không 

nhờ vai trò toà án. Đó là sự khác biệt giữa Dicey, Montesquieu và 

Rousseau. Theo Dicey, luận thuyết của Montesquieu và Rousseau không 

thuyết phục vì quan điểm về một nền tư pháp độc lập là một điều trái 

ngược truyền thống Anh. Ông không tin vào vai trò trung dung của toà 

án mà toà án chỉ là một phương cách thực hành ý chí của nhà lập pháp. 

Kinh nghiệm cho thấy việc áp dụng luật pháp không thể coi là máy 

móc, nhưng nhờ có một hệ thông án lệ hoàn chỉnh của common law giúp 

cho việc bảo vệ người dân được tốt hơn. Nguyên tắc của Rule of Law chỉ 

là một khởi đầu trong tiến trình dài để phát huy dân chủ. Nhưng đâu là 

sự chính thống của luật pháp? Sự chính thống này không phải là hiển 

nhiên mà có, cũng không phải vì quốc hội Anh có tính chất dân chủ mà 

có. Theo Dicey, vấn đề tùy thuộc vào mức độ áp dụng luật pháp tại toà án. 

Chính tòa án xét nguyên tắc hợp pháp của luật pháp, lúc đó mới xác định 
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được là luật pháp có dân chủ và chính thống hay không. Đặc điểm này chỉ 

có được trong truyền thống của common law. 

Rechtsstaat mang tham vọng sâu xa hơn khi đề cao tố quyền của người 

dân trong trường hợp chính quyền vi phạm vào các quyền tự do cơ bản và 

chú trọng về luật nội dung hơn là luật thủ tục. Sau chiến tranh kết thúc, 

nhiều học giả Đức lại càng lý tưởng hoá vấn đề hơn, khi có ý định mở 

rộng phạm vi áp dụng tố quyền của người dân trong các vấn đề an sinh xã 

hội. 

 

8. Kinh nghiệm cho Việt Nam? 

Không ai có thể phủ nhận công lao của Dicey khi đem lại một nội dung 

cho Rule of Law, mặc dù công trình không hoàn hảo, vì thiếu luận cứ 

triết học vững chắc và không phân biệt rõ giữa lý thuyết về hiến pháp và 

những khía cạnh thuộc về định chế. Dicey lập luận rằng toà án phải áp 

dụng nguyên tắc hiến định khi xét xử, nhưng ông không chú tâm đúng 

mức tới vấn đề giới hạn quyền lực của chính phủ và quốc hội. Thật ra, 

ông đã có ý đề cao hệ thống pháp luật của Anh khi so sánh với các quốc 

gia dân chủ phương Tây khác cùng thời kỳ. Tuy nhiên, để đánh giá sự 

thành tựu khái niệm Rule of Law đúng đắn hơn, vai trò của văn hóa và 
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giáo dục trong việc nâng cao trình độ ý thức của người dân là những đóng 

góp đang kể làm cho khái niệm Rule of Law có được như ngày nay. 

Việt Nam có thể học kinh nghiệm nào của Anh? Vì trình độ phát triển, 

hoàn cảnh lịch sử và xã hội và nhất là truyền thống pháp luật giữa Anh và 

Việt hoàn toàn khác biệt, nên mọi đối chiếu đều không có cơ sở. Tuy 

nhiên, có thể nêu lên một vài nhận xét tổng quát để làm tiền đề cho các 

công trình nghiên cứu toàn diện hơn sau này. 

Hoàng gia trong chế độ quân chủ lập hiến Anh là một định chế lịch sử, 

không do bầu cử, mà do thừa kế nhưng sự trị vì được người dân luôn tôn 

kính. Xung đột của hoàng gia với các giai cấp khác thường xảy ra và đều 

được giải quyết tốt đẹp bằng luật pháp, bởi vì hoàng gia vẫn luôn tự đặt 

mình trong khuôn khổ của luật pháp. Lịch sử của nước Anh cho thấy luật 

pháp chưa hề bị bẻ gãy để phục vụ cho một giai cấp nào, kể cả hoàng gia. 

Đây là điểm son của Anh mà Việt Nam cần so sánh với vai trò của Đảng 

Cộng Sản Việt Nam hiện nay. 

Đảng cũng là một định chế lịch sử vì đã đem lại độc lập cho dân tộc và 

đang độc quyền lãnh đạo đất nước nhưng không do dân chúng bầu cử trực 

tiếp. Vai trò Đảng đang và sẽ ở đâu trong hệ thống luật pháp, vấn đề còn 

tranh luận mà ở đây không thể đi vào chi tiết. Nhưng Đảng có nên theo 

gương hoàng gia Anh hay không, đây là vấn đề cũng cần thảo luận. 



382 | 615 

 

Quốc hội Anh và Việt giống nhau ở điễm cả hai đều có quyền tối 

thượng nhưng kỹ năng của các dân biểu và nghị sĩ Anh làm cho công tác 

lập pháp hữu hiệu. Họ là luật gia chuyên nghiệp, làm việc toàn thời gian. 

Thêm vào đó, cơ quan truyền thông, đoàn thể áp lực và công luận theo 

dõi hoạt động nên quốc hội có màu sắc dân chủ hơn dù là thể chế quân 

chủ. 

Ngược lại, quốc hội Việt Nam hình thành qua cơ chế Đảng cử dân bầu 

nên mang tính hình thức. Hoạt động lập pháp không hữu hiệu mà 

nguyên nhân chính là do vấn đề đại biểu kiêm nhiệm, đây là một đặc thù 

của Việt Nam cần cải tổ. Đại biểu có những lý do chính đáng để không 

hoàn thành nhiệm vụ của mình: không đủ thì giờ và không đủ năng lực 

trước các vấn đề quá chuyên môn (luật ngân sách, luật biển, luật quốc tế, 

luật WTO v.v.) Họ trở nên thụ động vì còn phải lo tập huấn nghiêp vụ 

hoặc chờ văn bản chỉ đạo của Đảng. Gần đây vấn đề quyền chất vấn của 

quốc hội có gây nhiêu tiếng vang tích cực, nhưng đây chỉ là những bức 

xúc trước những vấn đề nhạy cảm của đất nước, tạo ra những phản biện 

cần thiết trong xã hội, nhưng không vì thế mà kỷ năng lập pháp sẽ được 

nâng cao. 

Nếu toà án Anh đem lại niềm tin cho người cô thế, thì một hệ thống 

toà án độc lập và hữu hiệu tại Việt Nam vẫn còn là một điều mơ ước, vì 
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bản án bỏ túi trước khi xét xử là một thông lệ ngay trong những vụ kiện 

quan trọng. Thí dụ gần đây cho thấy thời gian nghị án cho tội tuyên 

truyền chống lại nhà nước XHCN chỉ mất có 27 phút, trong khi thời gian 

tuyên đọc bản án hơn 50 phút. Toà án công nhiên sai phạm luật thủ tục 

tố tụng hình sự và điều ngạc nhiên là không ai phản ứng. 

Cơ quan hành pháp Anh gặp khó khăn trong việc thi hành pháp luật, 

vì có nhiều sức ép từ nhiều phiá: đảng đối lập, báo chí, nghiệp đoàn, dân 

chúng và doanh giới. Họ luôn theo dõi các hoạt động công quyền và nhạy 

bén trước những biến chuyển chính trị, nhất là khi quyền lợi của giới 

mình bị đe doạ thay đổi. Mọi nghi ngờ về vi phạm pháp luật đều được 

phát hiện nhanh, nên việc từ chức của các bộ trưởng xảy ra thường xuyên. 

Ngược lại, hành pháp Việt Nam nhiều thuận lợi hơn vì không có các 

khó khăn tương tự, sức mạnh của doanh giới chưa thành hình mà chỉ có 

tư bản thân tộc vây quanh; mọi sai phạm cũng khó phát hiện vì hệ thống 

bao che hữu hiệu, báo chí luôn im lặng và dân chúng thì lại quá thờ ơ vì 

muốn yên thân. Một thí dụ cho thấy Chủ tịch nước có công văn chỉ đạo 

cho ngành tòa án về việc nâng cao chất lượng xét xử và Thủ tướng yêu cầu 

luật sư đoàn phải quản lý và giám sát các hoạt động của luật sư đoàn địa 

phương. Ở Việt Nam không ai coi đây là sự vi phạm tam quyền phân lập 

mà là sự nhắc nhở trong tinh thần phân công nội bộ do Đảng giao phó. 
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Dân chúng Anh hãnh diện về truyền thống lịch sử và văn hóa của đất 

nước và đặc biệt là được sống trong tự do, có niềm tin vào sự an toàn của 

luật pháp. Việt Nam cũng có truyền thống anh hùng, hãnh diện về độc 

lập dân tộc nhưng người dân hiện nay không có được hưởng sự an toàn 

trong hệ thống giao thông nên chưa thể mơ ước như người dân Anh 

(right of free borm Englishman). 

Việc hình thành học thuyết, dù bất kỳ ở nước nào, phải kể đến công lao 

của học giới. Những công trình nghiên cứu về nhà nước pháp quyền tại 

Pháp, Đức hay Anh được hình thành trong một môi trường học thuật tự 

do và khai phá. Học giới là thành phần ưu tú của xã hội, có viễn kiến, 

dám đột phá tư duy, có tinh thần độc lập dám đề xuất cũng như bảo vệ 

những luận điểm của mình và không lo sợ áp lực nào. Châu Âu đã tạo nên 

điều kiện cho học giới phát huy tài năng và đóng góp những công trình 

đáng trân trọng. Học giới Việt Nam, trong hoàn cảnh hiện nay, chưa được 

những thuận lợi này. Trong thực tế đã có nỗ lực trong âm thầm, nhưng 

họ không thể phát triển kỹ năng như mơ ước vì thiếu đãi ngộ tương xưng. 

Thậm chí những buổi tọa đàm khoa học, một sinh hoạt bình thường 

trong học giới, còn bị ngăn trở vì các đề tài nhạy cảm cho chính giới, họ 

cũng không có cơ hội phát biểu tại diễn đàn nước ngoài vì không phải là 

đảng viên. Có lập luận lại bi quan hơn cho là Việt Nam đang thiếu trầm 
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trọng những nhà văn hóa và tư tưởng tầm vóc có khả năng theo kịp bước 

đi của thời đại và đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước. Do đó, luật 

giới cũng không thoát ra được quy luật này. 

Nhưng có lập luận lại lạc quan hơn cho luật giới là Việt Nam đang có 

cơ hội tiếp thu những thành tựu khoa học mới nhờ làm việc với các luật 

gia nước ngoài qua các chương trình cải cách luật pháp do các định chế 

quốc tế tài trợ, nhưng họ bị áp lực nặng nề về ngân sách, thời gian và mục 

tiêu, nên họ có thể làm một số vấn đề thuần túy chuyên môn trong các 

lãnh vực về luật kinh tế thị trường, nhưng không thể giúp được về việc 

triển khai học thuyêt NNPQXHCN, một lãnh vực mà chính họ không có 

kinh nghiệm và nhà tài trợ cũng không cho phép. Học giới Liên Xô, một 

bạn đường trong công tác tư tưởng của Việt Nam, cũng đã không khai 

triển khái niệm này, nên vì thế Việt Nam cũng không nên trông đợi gì từ 

di sản lý thuyết này. Như vậy chỉ còn lại Việt Nam trong nỗ lực này. Kinh 

nghiệm Anh cho thây đây là công việc lâu dài phải do do học giả người 

Việt đảm nhận, vì yếu tố văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ và phong tục Việt 

Nam cũng quan trọng không kém. 

Khái niệm về NHPQXHCH chỉ ở vào giai đoạn khởi thảo, nên không 

thể nhận xét là nó sẽ hình thành ra sao và sẽ đóng góp gì cho tương lai 

của đất nước. Trong điều kiện này, chúng ta tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi và 
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hy vọng rằng những công trình tầm vóc của học giới nguời Việt sẽ ra đời 

mà chúng ta sẽ tự hào có thể so sánh vơi Albert Venn Dicey của Anh, 

Raymond Carré de Malberg của Pháp và Robert von Mohl của Đức. Sự lạc 

quan này có cơ sở của nó, vì theo một thăm dò dư luận đầu năm 2011 của 

cơ quan BVA Pháp và Gallup Poll quốc tế có trụ sở tại Washington D. C. 

Việt Nam là dân tộc lạc quan nhất thế giới. Đây có lẽ là món quà chung 

cho những ai đang tự sung sướng với chính mình nhưng lại là một hy 

vọng mơ hồ cho những người còn ưu tư thời cuộc. 

 

Nguồn: Đỗ Kim Thêm. Tìm hiểu về khái niệm “Rule of Law” của nước Anh. 

Truy cập ngày 01.08.2016. 

<https://www.danluan.org/tin-tuc/20110228/do-kim-them-tim-hieu-ve-

khai-niem-rule-of-law-cua-nuoc-anh> 
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BÀI MƯỜI CHÍN 

 

TÌM HIỂU VỀ KHÁI NIỆM “RULE OF LAW” 

TẠI HOA KỲ 

Tác giả: Đỗ Kim Thêm 

 

ối quan hệ giữa Hoa kỳ và Việt Nam đã phát triển tốt đẹp qua 

thời gian. Hai nước đã trao đổi nhiều quan tâm chung từ mậu 

dịch đến văn hoá và an ninh. Việt Nam đã bán được nhiều nông sản phẩm 

và mua các mặt hàng có trình độ cao của Hoa kỳ nhằm cải thiện phương 

thức sản xuất và lối sống của mình. Số lượng sinh viên người Việt đến 

Hoa kỳ ngày càng nhiều để học những thành tựu khoa học mới mà Hoa 

kỳ hiện nay đang còn chiếm ưu thế. Việt kiều tại Hoa kỳ đã đóng góp 

đáng kể cho công cuộc đổi mới đất nước qua việc giúp đỡ thân nhân và 

đầu tư qui mô tại quê nhà. Những thành tựu ngoạn mục về đổi mới kinh 

tế của Việt Nam được các định chế tài trợ và doanh nghiệp quốc tế ca 

ngợi, nhưng cho đến nay Việt Nam đã không có cải tổ luật pháp tương 

xứng như họ hy vọng. Trước những áp lực của họ và với ý thức vấn đề 

thay đổi hiến pháp và tôn trọng nhân quyền của người Việt, những thành 

M 
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tựu trong tiến trình cải cách còn quá ít so với sự mong đợi, dù Việt Nam 

luôn đề cao vai trò nhà nước pháp quyền. Trong khi Việt nam đang tiếp 

tục tìm hiểu về đất nước và con người Hoa kỳ thì một khía cạnh đặc biệt 

nhất là hệ thống pháp luật và khái niệm Rule of Law lại ít được công luận 

quan tâm. Giới thiệu những đặc điểm này nhằm đóng góp vào việc thảo 

luận chung hiện nay là mục tiêu của bài viết sau đây. 

Không giống các nước Anh, Pháp và Đức khái niệm Rule of Law taị 

Hoa kỳ đã gắn liền với chủ thuyết về tự do của tư bản chủ nghĩa và hệ 

thống chính trị dân chủ. Đây chính là hai tiền đề đặt ra để tìm hiểu. 

 

I. Khái niệm về tự do 

Chủ thuyết về tự do tại Hoa kỳ đề cao vai trò của cá nhân trong mọi quyết 

định. Mổi người trưởng thành đều có quyền theo đuổi lối sống mà chính 

mình lưạ chọn và không làm hại đến nguời khác. Hobbes và Locke đã đề 

xuất lý thuyết về khế ước xã hội nhằm giới hạn quyền tự do tuyệt đối cá 

nhân. Cả hai lập luận là cuộc sống mà không có luật pháp chỉ đem lại sự 

bất an cho mọi người. Do đó, mỗi cá nhân phải đồng ý từ bỏ một phần tự 

do tuyệt đối của mình để đánh đổi lấy sự bảo vệ của luật pháp mà xã hội 

mang lại. Nhưng đồng thuận đến mức độ nào cho sự đánh đổi này là vấn 

đề. Chính quyền tôn trọng tự do cá nhân nhưng cá nhân cũng phải tuân 
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thủ pháp luật do xã hội đề ra. Ý niệm này đưa đến khái niệm về công bình 

trước pháp luật. Bất cứ ai cũng phải tuân hành pháp luật như nhau, kể cả 

chính quyền cũng không thể đưa ra những ưu quyền khi áp dụng luật 

pháp, mà bốn hình thức về tự do cơ bản sau đây là một đặc điểm trong 

sinh hoạt dân chủ tại Hoa kỳ. 

 

1. Tự do chính trị 

Từ bỏ tự do cá nhân là điều không ai muốn, nhưng người dân chỉ từ bỏ 

khi đánh đổi nó để được gì cao quý hơn. Câu trả lời là cá nhân chỉ tuân 

thủ luật pháp do chính mình làm ra và vì đây chính là quyết định của 

mình mà không do người khác áp đặt. Vì làm luật để bảo vệ mình chứ 

không làm luật để chống mình, nên không có người dân nào đồng tình 

cho việc áp dụng những luật đàn áp. Những quyền tự do cơ bản theo ý 

nghĩa chính trị là tự do đầu phiếu, ngôn luận, lập hội và đi lại. 

 

2. Tự do trước pháp luật 

Cá nhân chỉ được hưởng tự do đích thực khi chính quyền hành sử đúng 

luật pháp quy định. Đây là một đòi hỏi chính đáng vì cho dù người dân 

phải chấp hành luật pháp nhưng cũng cần phải biết trước chính quyền sẽ 

áp dụng luật lệ nào, hậu quả nào mình sẽ phải nhận lãnh khi vi phạm. 
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Luật pháp, dù mang tính tổng quát, nhưng phải rõ ràng, có thể giải thích 

được theo tiêu chuẩn quy định. Hình luật là một thí dụ điển hình, không 

ai có thể bi trừng phạt mà khung hình phạt và tội danh không được quy 

định trước, và quan trọng nhất mỗi người được suy đoán là vô tội cho đến 

khi có bằng chứng ngược lại. Do đó, tự do trước pháp luật phải được hiểu 

là cá nhân được phép làm những gì mà luật pháp không cấm. 

 

3. Tự do cá nhân 

Tự do của cá nhân chỉ được tôn trọng khi những cấm đoán liên hệ đến tự 

do phải được quy định. Tại Hoa kỳ những giới hạn này đã được đề rõ 

trong Bill of Rights. Theo đó thì tự do cá nhân có thể bị giới hạn về mặt 

thủ tục hay nội dung và chính quyền khi nào được can thiệp vào tự do cá 

nhân, trong chừng mực và lãnh vực nào. Đây là một vấn đề gây nhiều 

tranh luận trong học giới vì tự do cá nhân có liên hệ đến dân quyền và 

nhân quyền, mà hai phạm vi quan trọng nhất là tự do tôn giáo và tự do 

lương tâm. Điểm chủ yếu của hai tự do này là chính quyền không thể 

ngăn trở hay trừng phạt bất cứ ai vì niềm tin cá nhân của họ. 

 

4. Tự do được định chế hóa 



391 | 615 

 

Tự do cá nhân chỉ được bảo đảm khi bộ máy nhà nước tổ chức quy củ, 

điển hình là phải định chế hoá để gây niềm tim cho người dân mà hai 

nguyên tắc tam quyền phân lập và cơ chế phân quyền trung ương địa 

phương là hai điểm chủ yếu. Sự phân quyền này, nếu hữu hiệu, sẽ tránh 

được nguy cơ tập trung và lạm quyền mà cuối cùng là người dân chịu thiệt 

hại. Sự phân biệt thẩm quyền lập pháp và tư pháp là quan trọng nhất là vì 

luật pháp phải có trước khi được áp dụng. Chính toà án là nơi phán xét 

cuối cùng mọi hành vi các hoạt động của chính quyền và cá nhân là hợp 

hiến và hợp pháp hay không. Để đạt được yêu cầu này thì mọi người dân 

phải có tự do khiếu kiện khi quyền tự do của mình bị vi phạm. Một đặc 

điểm nổi bật của tự do được định chế hoá là không phải cá nhân tự quyết 

định vấn đề mà chính hệ thống chính trị và luật pháp khi được định chế 

hoá sẽ mang đến một cơ chế bảo vệ hữu hiệu. 

Bốn tự do nêu trên nếu được thực hiện đầy đủ thì tự do cá nhân người 

dân sẽ được bảo vệ tối đa. Điều này chỉ có trong một xã hội mà nền dân 

chủ đã được định hình mà quyền tự do là giá trị chung cho sinh hoạt xã 

hội được mọi người cùng tôn trọng và thực thi. Lý tưởng này cũng đã gây 

nhiều tranh cãi tại Hoa kỳ khi tự do chính trị và quyền cá nhân là những 

xung đột thường trực. 
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5. Xung đột giữa chính quyền và dân quyền 

Câu hỏi chủ yếu mà người dân trong một xã hội dân chủ đặt ra là: Ai cai 

trị tôi đây? Trong chừng mực nào thì họ được phép can thiệp vào đời sống 

cá nhân của tôi? Giá trị cao cả của chủ thuyết tự do là đề cao tự do cá 

nhân và hạn chế tối đa quyền can thiệp của chính quyền trong mọi sinh 

hoạt xã hội. Nói một cách lý tưởng, thì bất cứ sự can thiệp nào cũng là 

điều bất hạnh cho người dân, dẫn đến sự bất ổn và dễ phát sinh độc tài và 

mị dân, nhất là dễ mất tài sản. Kant cho rằng người dân có quyền tự do 

không tuân thủ bất cứ loại luật nào mà mình không ủng hộ. Ông đề cao 

vai trò tích cực của người dân trong các cuộc bầu cử nhưng chê trách 

những người còn đang học nghề, phụ nữ, gia nhân và tá điền vì họ không 

tham gia bầu cử. Quyền lợi của giới này luôn bị lệ thuộc vào người chủ 

nên họ lơ là việc đầu phiếu, từ đó mà giai cấp hữu sản dễ lạm dụng dân 

chủ. 

James Madison và Alexander Hamilton trong the Federalist Papers 

cũng đề cập sự nguy hiểm của chế độ dân chủ. Hai ông cho rằng bảo vệ tự 

do công cộng, tôn trọng tự do cá nhân, chống lại mọi sự lạm dụng nhân 

danh dân chủ của đa số và phải duy trì tinh thần và hình thức của một 

chính quyền của toàn dân, đáp ứng tất cả mọi yêu cầu này cùng một lúc là 

một thách thức lớn. Dân chủ là hình thức cai trị tốt nhất nhưng lại có 
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quá nhiều đe dọa cho cho quyền tự do kết ước và quyền tôn trọng tư hữu. 

Hai ông đề ra ba phương cách nhằm giới hạn những nguy hiểm do dân 

chủ mang lại. 

Thứ nhất, nền dân chủ đại nghị được suy đoán là tốt vì luật pháp do 

tầng lớp trí thức làm ra, giới này có hiểu biết và suy luận nên không dễ bị 

lung lạc bởi những cảm tính nhất thời của quần chúng. Thứ hai, dù tam 

quyền phân lập và phân quyền theo cơ chế trung ưong địa phương hạn chế 

sự tham gia trực tiếp của quần chúng, nhưng cơ chế này khó làm cho 

chính quyền biến thành một bộ máy thống trị. Chính vì xã hội bị phân 

tán quá nhiều qua các nhóm lợi ích và nhiều tầng lớp khác nhau, nên 

chính quyền không thể nào có khả năng kết hợp mọi quyền lợi dị biệt này 

để lạm dụng dân chủ dẩn đến độc tài. Thứ ba là vai trò kiểm soát của tư 

pháp. Hamilton cho rằng phải hạn chế thẩm quyền lập pháp của quốc hội 

và nâng cao vai trò của toà bảo hiến. Nhiệm vụ của toà án là kiểm tra mọi 

hành vi của chánh quyền và quốc hội, nếu không, việc bảo vệ quyền lợi 

người dân ghi trong hiến pháp và luật pháp trở nên vô nghĩa. Giá trị của 

hiến pháp không chỉ đề cao mà phải được thực thi khi bị vi phạm. Cơ 

quan tư pháp không là một mối đe doạ cho hành pháp và lập pháp. Chế 

độ tài phán chịu trách nhiệm giải thich luật pháp, tố cáo và trừng phạt 

mọi hành vi phạm pháp. 
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John Marshall, thẩm phán tối cao pháp viện cũng theo quan điểm của 

Hamiliton. Ông cho rằng mọi thủ tục xét xử của tòa án phải theo đúng 

quy định của hiến pháp. Hiến pháp nhằm đưa tới sự cai trị bằng luật pháp 

chứ không phải do sự cai trị của con người. Một hiến pháp thành văn phải 

quy định những biện pháp kiểm soát, đặc biệt là những giới hạn về thẩm 

quyền lập pháp. Nhưng đề cao quá mức vai trò của tư pháp trong việc xét 

xử sẽ đi đến phản dân chủ vì vấn để bảo vệ quyền lợi của người dân cuối 

cùng cũng sẽ bị xâm phạm khi nền tư pháp bị lạm dụng. Thực ra cơ quan 

tư pháp cũng như lập pháp và hành pháp là một định chế dân chủ, cũng 

được bầu cử và bổ nhiệm theo đúng quy định dân chủ. Do đó tư pháp 

cũng bị kiểm soát, nên sự lạm dụng khó có thể xãy ra. 

 

6. Tự do và đạo đức 

Ý nghĩa cao cả của chủ thuyết tự do là tôn trọng tự do cá nhân. Mỗi người 

có quyền có viễn kiến riêng và tự do theo đuổi và hành động những gì mà 

mình cho là tốt đẹp nhất cho đời mình. Nhưng tốt hay xấu lại là vấn đề 

đạo đức cá nhân trong lương tâm xã hội. Định nghĩa tốt xấu hay dở là do 

trình độ văn hoá và lối sống của từng cá nhân và sự chấp nhận của xã hội. 

Không ai có thể tổng quát hoá một lối sống hay một mục tiêu và áp đặt 

người khác phải tuân theo, nhất là trong một xã hội đa dạng và đa chủng. 
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Tự do cá nhân chỉ có thể phát huy trong một xã hội dân chủ nếu xã hội 

này chấp nhận đa dạng về đạo đức. Hoa kỳ có nhiều sắc dân và khuôn mẫu 

văn hoá khác nhau, nên mô hình đa dạng về giá trị đạo đức và văn hoá là 

đặc điểm lịch sử và dễ được chấp nhận hơn. Tôn trọng tự do cá nhân và 

khoan dung trước những giá trị đạo đức khác biệt là một đặc điểm xã hội 

Hoa kỳ. Do đó, tự do phải đóng một vai trò trung dung trong việc hình 

thành khuôn mẩu đạo đức cho xã hội. Chính quyền không vì nhân danh 

tự do để áp đặt một khuôn mẩu đạo đức. 

 

7. Tự do và tư bản 

Ý niệm về tự do liên hệ đến sinh hoạt kinh tế thị trường trong xã hội tư 

bản. Chủ thuyết tự do thường bị phê phán là một sản phẩm của giới tư 

sản khi căn cứ vào sự hình thành của thương giới và sự phát triển đô thị 

tại nước Anh trước đây. Locke giải thích khi bắt đầu có tài sàn, doanh giới 

ý thức được sự phát triển thế lực nhằm chống lại mọi đặc quyền của giớí 

quý tộc và giáo hội, đặc biệt chống lại mọi sư áp đặt thuế khoá bất công. 

Một trong những tự do được đề cao trong thời kỳ này là tự do kết ước các 

hợp đồng thương mại và lao động và quyền bảo vệ tài sản. Doanh giới còn 

đòi hỏi rằng khi chính quyền can thiệp vào các hoạt động kinh tế thì phải 

có những luật lệ rõ ràng có thể đoán trước và nhất là không làm haị đến 
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các tự do hoạt động của họ. Max Weber nêu rõ khi mọi hành vi của chính 

quyền có thể tiên đoán được và pháp luật bảo đảm được mọi hoạt động 

kinh tế đó chính là là tiền đề cho sự phát triển chủ nghĩa tư bản. 

Chủ thuyết về tự do ra đời tại Hoa kỳ, đã là một trong những thành tố 

giúp cho sự phát triển hệ thống luật pháp, nhưng quan trọng nhất là sự 

thành hình hiến pháp, mà khái niệm chính sẽ được giới thiệu sau đây. 

 

II. Khái niệm về hiến pháp 

Từ 1764 cho đến 1776 khái niệm về hiến pháp được định hình và làm 

khởi điểm cho mọi học thuyết về luật hiến pháp sau này. Từ constitution 

được sử dụng để chỉ tính cách tạo lập của hiến pháp. Luật hiến pháp quy 

định tổ chức của bộ máy nhà nước và các quyền cơ bản người dân, việc 

thành hình quốc hội và các trường hợp tu chỉnh hiến pháp. Luật này phải 

được toàn dân biểu quyết và đặt được kiểm soát bởi các cơ quan tư pháp, 

mà tối cao pháp viện là một định chế cao nhất. Vì luật hiến pháp có tính 

tối thượng nên người Hoa Kỳ goị là luật của luật (Rule of rules) mà người 

Việt có thói quen gọi là luật mẹ của các luật khác. 

Các học thuyết luật hiến pháp đều đồng ý một điểm chung là quyền 

quyết định vận mệnh đất nước thuộc toàn dân mà hiến pháp là một bản 

văn quy định cao nhất. Dù thực tế có sự xung đột giữa chính trị và luật 
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pháp, nhưng tinh thần thượng tôn luật pháp (Rule of Law), đặc biệt là 

luật hiến pháp là điểm chính. Từ đó khái niệm Rule of Law ra đời để 

nhằm đề cao vai trò pháp luật trong việc cai trị đất nước, chính tinh thần 

này quyết định chứ không phải bởi con người (rule of men). Tinh thần 

của Rule of Law tại Hoa kỳ biểu hiện sự bảo vệ các tự do cơ bản của người 

dân, đặc biệt là quyền tự do chính trị và quyền tự do dân sự mà hiến pháp 

đề ra mà ý nghĩa của nó đã được Montesquieu giải thích. 

Đến thế kỷ XX thì khái niệm về luật hiến pháp tại Hoa kỳ được xét lại 

triệt để vì lý do luật pháp diễn biến phức tạp qua thời gian. Trước đây 

hiến pháp được coi là văn kiện bảo đảm dân quyền và thẩm quyền lập 

pháp của quốc hội được coi trọng. Thực tế cho thấy có quá nhiều tình 

huống xảy ra trong xã hội ngoài dự liệu của nhà lập hiến và lạm dụng của 

hành pháp, nên chế độ tài phán của cơ quan tư pháp lại được quan tâm. 

Ngược lại, học giới luôn cảnh báo là tính tối thượng của luật hiến pháp 

không còn nữa và lo ngại rằng chính cơ quan tối cao pháp viện làm mất đi 

sự an toàn pháp luật. Thực ra vấn đề này đã có từ lâu trong khi tối cao 

pháp viện quyết định các vấn đề vi hiến của lập pháp và hành pháp, điển 

hình là việc chánh án John Marshall chuẩn nhận từ án lệ Marbury v. 

Madison từ 1803. 
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Tựu chung thì trong suốt thế kỷ XIX các học giả đã nêu lên hai mô 

hình chính của luật hiến pháp. Mô hình thứ nhất chiếm được ưu thế từ 

ngay sau khi nội chiến chấm dứt mà nguyên tắc chủ yếu là những quyền 

tự do cơ bản được bảo vệ hữu hiệu khi nguyên tắc phân quyển và cơ chế 

chính quyền liên bang được thực thi. Bill of Rights là một phương tiện để 

bảo đảm quyền này nhằm chống lại sự can thiệp của chính quyền liên 

bang và đề cao việc thực thi quyền của người dân. 

Mô hình thứ hai được áp dụng từ cuối thế kỷ XIX cho đến thời New 

Deal, đặc biệt là sau khi tu chính án XIV được phê chuẩn. Điểm chính là 

xác nhận ưu quyền của công dân liên bang trước quyền công dân tiểu 

bang. Mô hình thứ hai này dựa theo một án lệ giải thích của tối cao pháp 

viện về nguyên tắc trọng pháp theo luật thủ tục (the clause of due 

process). Toà án quy định rằng chính quyền chỉ có chức năng của một 

người gác đêm và làm trọng tài trong mọi tranh chấp quyền lợi xã hội. Do 

đó, hiến pháp cần quy định rõ hơn về các thủ tục trong tự do kết ước. Dù 

đề cao tự do kết ước nhưng toà án đã chống đối việc quy định khế ước lao 

động dảnh cho trẻ em. 

Khái niệm về luật hiến pháp đã có phần nào nội hàm của Rule of Law, 

nhưng học giới đã góp phần trong sự định hình khái niệm này và được đề 

cập sơ lược sau đây. 
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III. Khái niệm Rule of Law 

1. Ngay từ thế kỷ XVIII các học giả về luật hiến pháp như Edmund Burke, 

Benjamin Franklin và Allan Remsey đều có một nhận xét chung về hiến 

pháp Hoa kỳ là một sự tiếp nối lịch sử các truyền thống luật pháp của 

nước Anh. Nhưng khi giải thích về chủ thuyết lập hiến của Hoa kỳ thì họ 

lại cho rằng truyền thống luật pháp tại Hoa kỳ có chiều hướng canh tân 

hơn vì không có các vấn đề thuộc điạ, mà có tinh thần cách mạng và thấm 

nhuần các tư tưởng của Locke và Sidney. Đây là một đặc điểm làm phát 

triển khái niệm Rule of Law trong suốt các thập kỳ 1760 và 1770. Chính 

John Adam, Thomas Jefferson và các học giả về luật hiến pháp đã tinh lọc 

được những tư tưởng về luật học của nước Anh để áp dụng vào trường 

hợp của Hoa Kỳ. Họ đã mạnh dạn đoạn tuyệt với tư tưởng quân quyền 

của nước Anh và đề cao quyền dân tộc tự quyết. 

Các học giả đồng ý là có sự phân biệt về thẩm quyền lập hiến của người 

dân và thẩm quyền lập pháp của quốc hội. Quốc hội không thể nhân danh 

nhân dân và lý tưởng của luật pháp mà giới hạn quyền tối thượng của 

người dân, quốc hội chỉ là một phương tiện nhằm bảo tồn quyền của 

người dân và không thể thay thế quyền dân tộc tự quyết vì bất cứ danh 

nghĩa gì. Rule of law và rule of the people có một mối quan hệ chặt chẽ 
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đưa đến ý niệm chung là người dân có quyền tự quyết trong tinh thần tôn 

trọng pháp luật. Ít nhất về mặt lý thuyết, điều này được duy trì cho dù 

điều V của hiến pháp đã quy định thủ tục tu chỉnh hiến pháp khá phức 

tạp và thủ tục xét các hành vi vi hiến và vi luật của quốc hội đã được án lệ 

Marbury v. Madison chuẩn nhận. 

Đến thế kỷ XIX khi các thảo luận về khái niệm Rule of Law và quyền 

dân tộc tự quyết các học giả đã chia thành hai ý kiến đối nghịch, populist 

republicanism và classical republicanism. Philip Pettit, đại biểu cho 

populist republicanism, cho rằng sự tham dự của quần chúng trong sinh 

hoạt chính trị là quan trọng nhất. Trong một nước dân chủ thì người dân 

rất ít khi cần đến cơ quan lập pháp và chính quyền. "Toàn dân" theo ông 

là một khái niệm diễn đạt một khối quần chúng thuần nhất và đồng dạng. 

Chính quyền, dù tiểu bang hay liên bang, chỉ là một cơ chế trung gian 

nhằm dung hoà mọi đòi hỏi quyền lợi dị biệt, nhất là tạo điều kiện cho sự 

dung hoà quyền lợi này qua thủ tục quyết định của đa số và nhất là tránh 

được tính trạng của rule of men. 

Đối với Madison, đại biểu cho classical republicanism, thì đặc quyền của 

tối cao pháp viện cần phải hạn chế vì cơ quan này chỉ nên tập trung kiểm 

soát mọi hành vi hiến của quốc hội và không có đặc quyền giải thích hiến 

pháp. Chánh án Marschall cũng theo quan niệm này và cho rằng cần phải 
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làm rõ thẩm quyền kiểm tra của tòa án trước về các hành vi vi hiến và vi 

phạm pháp luật. Xác định được đâu là quyền tư do chính trị và quyền tự 

do dân sự và loại bỏ được mọi trở ngại trong việc thi hành quyền dân tộc 

tự quyết là luận thuyết chính của classical republicanism. 

2. Hai ý niệm này bắt nguồn từ bối cảnh của sự tranh luận gay gắt về ý 

nghĩa của cuộc cánh mạng Hoa kỳ giữa hai đảng Republican Party và 

Federalist Party trong cuộc tranh cử vào năm 1800 và cuối cùng đem lại 

việc thắng cử của Jefferson. Jefferson cho rằng nền dân chủ của Hoa kỳ 

phải là một cuộc các mạng thường trực, đúng hơn là biểu hiện một tinh 

thần liên tục giữa các cuộc bầu cử và cách mạng. Jefferson tự hào sự thắng 

cử của ông chính là một cuộc cách mạng lần thứ hai của Hoa kỳ. 

Có học giả cho rằng những tuyên bố trong lúc vận động tranh cử cũng 

như diễn văn nhậm chức của Jefferson đã làm suy yếu giá trị cao cả của 

hiến pháp và Rule of of Law. Thật ra, Jefferson đã đề cao những nguyên 

tắc về quyền đầu phiếu của người dân mà không đề cập trực tiếp đến giá 

trị của Rule of Law. Ông ca ngợi quyền bầu cử của người dân vì đây là 

một phương tiện mềm dẻo và an toàn nhằm uốn nắn lại những lạm dụng 

từ những thành quả cách mạng mà thời kỳ ấy không có phương tiện nào 

khác để cải thiện. Theo tinh thần dân chủ đa số, Jefferson đề nghị cần 

phải đưa luật hiến pháp ra khỏi phạm vi chính trị. Quyền lực nhân dân 
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chính sẽ định hình cho hoạt động của chính phủ và nguyên tắc này sẽ 

mang lại hạnh phúc cho toàn dân. Dĩ nhiên hành sử quyền dân tộc tự 

quyết không thể lập lại thường xuyên, khi người dân đã xác quyết những 

nguyên tắc này là quyền cơ bản thì nó được coi như là có giá trị hằng cửu. 

Những nguyên tắc hiến định này cũng phải giới hạn thẩm quyền lập pháp 

và mọi hành vi nào của quốc hội đi ngược lại nguyện vọng của người dân 

đều bị xem là vi hiến. Án lệ Marbury v. Madison là khởi điểm nhằm xác 

nhận lại thẩm quyền của cơ quan tư pháp nhằm bào vệ những nguyên tắc 

hiến định. 

Ngược lại, Marschall đã hậu thuẩn cho Federalist khi đề cao vị thế của 

tòa án. Học thuyết classical republicanism được John Adam và các học giả 

khác thuộc đảng Federalist triển khai. Họ đề cao yếu tố tín nhiệm của dân 

chúng nơi các đại biểu quốc hội. Trong khi các cá nhân thường bị nghi là 

dễ mua chuộc và quá nhiều quyền lợi dị biệt, do đó những ý kiến của 

người dân cần phải tinh lọc qua tiến trình chánh trị mà việc bầu cử các đại 

biểu là một điển hình. Tham gia bầu cử của người dân là quan trọng vì 

nhằm ngăn ngừa sự thoái hoá của chính quyền qua các thái độ mị dân và 

độc tài, làm thiệt hại quyền lợi cho người dân. 

Adam đã đào sâu ý nghĩa của chủ thuyết republicanism khi đem so sánh 

với nền cộng hoà của Pháp. Ông cho rằng Pháp và Anh đều dùng từ 
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Republic, nhưng thật ra khác với tư duy của người Hoa kỳ. Ở Pháp và 

Anh từ Cộng hoà được hiểu đồng nghĩa với nền dân chủ nghị viện, có 

nghĩa là chính quyền là một tổng hợp mọi quyền lực vào một trung tâm 

và trung tâm đó chính là nhà nước, mà nhà nước là một tập hợp duy nhất 

được dân chúng trao cho quyền dân tộc tự quyết để sử dụng trong một 

thời gian nhất định. Đối với người Hoa kỳ thì sự đánh bại quân quyền 

không hề nhất thiết đưa tới một nền dân chủ với ý nghĩa tuyệt đối. 

Adam nghi ngờ khả năng giải quyết vấn đề của chính quyền dân chủ vì 

trong xã hội có quá nhiều đòi hỏi bất hợp lý của dân chúng và thái độ mị 

dân của một thiểu số quý tộc. Nền cộng hoà của Hoa kỳ là kết quả của sự 

cai trị toàn dân, nhưng ý niệm về toàn dân sẽ không có được khi không có 

luật hiến pháp và những nguyên tắc bảo vệ người dân. Toàn dân không 

phải chỉ là một đa số thầm lặng, mà chính là khi đa số này lên tiếng và 

quyết định vận mệnh của mình. Quyền lực của nhân dân phải song hành 

trong tinh thần thượng tôn luật pháp (rule of law), và quyền lực này 

không phải là do con người cai trị (rule of men). 

Để đạt lý tưởng này Adam đề xuất ý niệm kiểm soát và quân bình 

quyền lực (checks and balances). Ông cho rằng đây là một phương tiện 

hữu hiệu nhằm bảo vệ quyền tự do của người dân không bị xâm phạm khi 

chính quyền chỉ theo đuổi những tham vọng riêng. Adam không phủ 
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nhận giá trị cao đẹp của quyền dân tộc tự quyết nhưng ông cho là dung 

hoà mọi thảnh quả cách mạng qua các xây dựng các định chế chính trị với 

phương thức kiểm soát và quân bình là chính. Đây là một hình thức nhằm 

duy trì quyền dân tộc tự quyết. 

4. Trong suốt thế kỷ XIX công luận luôn chỉ trích về vai trò của tối cao 

pháp viện vì không quan tâm đền quyền lợi thiết thực của người dân, luật 

pháp xa rời thực tế nhất là mà chì có luật sư mới hiểu được luật và đất 

nước được cai trị những chuyên gia mà không có quyền ủy nhiệm của 

người dân. 

Án lệ Lochner v. New York vào năm 1905 làm công luận càng không 

tin vào một nền tư pháp độc lập, và nhất là về hình ảnh của một vị chánh 

án công tâm khi xét xử, khi án lệ này thiên vị rõ rệt đề cao việc tự do 

trong kinh tế (laisser faire). 

Mục tiêu của luật pháp là khách quan, nhằm giải quyết những tranh 

chấp trong những tình huống mà nhà lập pháp không thể quy định trong 

thực tế. Lý tưởng này không đạt được vì dân chúng không còn cảm nhận 

rằng luật pháp là tốt đẹp để bảo vệ họ, mà là một giải pháp tạm thời được 

toà án áp dụng cho phù hợp với một tình thế nhất thời. Do đó giá trị luật 

pháp được hiểu theo nghĩa sống thực hơn là một giá trị hằng cửu. Tối cao 

pháp viện đã luôn luôn tìm cách chống lại các chỉ trích này và tạo một 
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hình ảnh gần gũi dân chúng hơn. Do áp lực của công luận mà tòa án cũng 

tự đề ra nguyên tắc tự chế, bớt can thiệp và tỏ ra tôn trọng thẩm quyền 

của quốc hội. 

Sau năm 1939 tối cao pháp viện đã tự chuyển hoá từ một cơ quan 

chuyên bảo vệ quyền tư hữu thì nay lại quan tâm hơn đến các quyền dân 

sự khác và quyền của nhóm người thiểu số. Các quyết định của toà đã đem 

đến hai trào lưu mới trong việc bảo hiến. Khuynh hướng thứ nhất là bảo 

vệ những quyền cố hữu của con người, thuộc vê nhân quyền, đó là quyền 

tự do tư tưởng và tôn trọng những bảo mật cá nhân. Khuynh hướng thư 

hai nhằm vào bảo vệ quyền bình đẳng và quyền tất cả mọi người được 

hưởng mọi phúc lợi xã hội, nhưng nâng cao việc kiểm soát các tiêu chuẩn 

để được hưỏng quyền này, nhằm tránh sự lạm dụng. Hai khuynh hướng 

này không những đã ảnh hưởng trực tiếp đến phần lớn của những quyết 

định chính trị mà còn làm cho toà án đóng thêm vai trò của nhà lập pháp. 

Sau thế chiến thứ hai và dưới thời Warren 1953-69 tối cao pháp viện đã 

có những nỗ lực đáng kể bằng cách chuẩn nhận hàng loạt các loại quyền 

mới mà hiến pháp không hề quy định trước đó, thí dụ như quyền bảo mật 

cá nhân và quyền phá thai. 

Khủng hoảng niềm tin vào giá trị của luật pháp kéo dài trong nhiều 

thập kỷ đầu của thế kỷ XX và tạo nên nhiều xung đột giữa chủ thuyết 
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hiến định và giá trị dân chủ, giữa quyền lực của tối cao pháp viện và sự độc 

lập của bộ máy nhà nước. Tình hình này thúc đẩy chính quyền cải tổ 

guồng máy chấp pháp và can thiệp mạnh về các vấn đề an sinh xã hội 

nhằm đem lại bộ mặt dân chủ hơn cho chính quyền. Một thí dụ điển 

hinh là ban hành các luật chấm dứt tính trạng nô lệ và cho phép phụ nữ 

tham gia đầu phiếu. 

Tóm lại, khái niệm về luật hiến pháp có hàm chứa tinh thần Rule of 

Law mà quyền tối thượng của nhân dân được tách rời ảnh hưỏng chính 

trị. Nhưng đến thế kỷ XX thì học giới đã đưa ra nhiều phản biện về việc 

độc quyền giải thích hiến pháp, tính năng động của tối cao pháp viện và 

nhất là xác định lại tầm quan trọng và những giới hạn của Rule of Law. 

 

IV. NHỮNG PHẢN BIỆN VỀ KHÁI NIỆM RULE OF LAW 

Làm sao áp dụng khái niệm Rule of Law trong thực tế? Học giới tranh cải 

và đề ra thuyết hiện thực trong luật pháp (legal realism) để tránh áp dụng 

Rule of Law một cách máy móc và đặt trọng tâm vào việc tôn trọng luật 

về hình thức mà luật thủ tục là chủ yếu. Khó khăn nhất theo họ là chứng 

minh mọi tranh chấp về luật pháp đều chỉ có thể giải quyết được bằng luật 

thủ tục, và đặt các tranh chấp ra ngoài những vấn đề nền tảng của xã hội. 

Dù theo lập luận chung của legal realism nhưng lại có một số học giả đưa 
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ra đường hướng riêng để phản biện lại giá trị của Rule of Law và lập 

thành học thuyết Critical Legal Studies. 

Các học giả thuộc Critical Legal Studies đã có một luận điểm chung: 

đặc điểm của Rule of Law là không thực tế, rời rạc và khó xác định được 

trong một thực tại xã hội phức tạp. Chánh án cũng là con người, không 

thể thoát khỏi định kiến cá nhân khi nghị án và xử án. Đạo đức thuần lý 

cũng không thể thay thế được luật pháp. Luật pháp chỉ là kết quả của 

những thoả hiệp trong mọi sự xung đột quyền lợi trong xã hội và là dấu 

vềt còn lại của sự tranh chấp sau khi đã được xã hội công nhận. Bản chất 

của luật pháp và các họat động tài phán của tư pháp phải có tính cách 

chính trị. Giải thích luật pháp hay luật hiến pháp không thể thoát khỏi 

khuôn khổ của một ý thức hệ mà xã hội đâ có vì phải cứu xét trên bản 

văn, tìm hiểu ý chí của nhà lập pháp, những nguyên tắc hiến định, ý 

nguyện của dân chúng đương thời v.v.. Xác định Rule of Law trong tình 

huống ấy, thẩm phán phải tự đặt mình trong bối cảnh chính trị và kể cả 

đảm nhận vai trò của nhà lập pháp. Để phản biện giá trị của Rule of Law 

các học giả Antonin Scalia, Ronald Dworkin và Bruce Ackerman nêu lên 

những luận chứng tiêu biểu khác biệt nhau và được đúc kết sau đây. 

 

1. ANTONIN SCALIA: RULE OF LAW LÀ RULE OF RULES 
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Scalia đề cao những giá trị cố hữu của luật pháp mà những nguyên tắc của 

luật thủ tục phải được tôn trọng. Luật pháp phải có tính tổng quát, áp 

dụng phải chặt chẽ và ổn định, nguyên tắc bất hồi tố phải được tôn trọng 

và sự phân chia nhiệm vụ giữa các cơ quan phải được phân minh. Nếu 

hành vi của chính quyền có thể tiên đoán được thì người dân sẽ sống yên 

tâm trong việc hành sử tự do cá nhân của mình và phát huy nhân phẩm. 

Áp dụng nguyên tắc hình thức của Rule of Law là làm bớt đi những nguy 

hiểm do những biện pháp chuyên đoán của chính quyền và sự thiên vị của 

tư pháp, quan trọng nhất là không ai lạm dụng thành rule of men. Luật 

hiến pháp chỉ là bản văn nhằm xác định giới hạn nội dung của Rule of 

Law. 

Scalia cho rằng chính Rule of Law trở thành rule of rules. Theo luận 

điểm này là nhà nước cũng phải tự đặt mình trong khuôn khổ của luật 

pháp (state uder the law), dù là theo luật hình thức. Trong khi các 

khuynh hướng chung đều cho phép thẩm phán ngoài việc nghiên cứu bản 

văn còn tìm xem ý chí của nhà lập pháp và những tiêu chuẩn khác trong 

việc nghị án. Ngược lại, Scalia cho rằng đây là một nguy hiểm khi chánh 

án đi xa trong việc thực thi nhiệm vụ của mình. Scalia đề nghị trở lại tinh 

thần khách quan của bản văn mà không tìm hiểu thêm về ý chí chủ quan 

của nhà lập pháp để giải thích luật pháp.Tinh thần thượng tôn luật pháp 
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bắt nguồn từ những giá trị khách quan chứ không phải là ý muốn của nhà 

làm luật. Scalia cảnh báo rằng các chánh án ở Hoa kỳ đã vi phạm đến vấn 

đề này khi dẩm chân lên thẩm quyền của nhà lập pháp. 

Scalia đề nghị cần phải phân biệt ý nghỉa nguồn gốc và ý nghĩa hiện tại 

của văn bản luật pháp để giải thích vấn đề. Dĩ nhiên chánh án cũng cần 

tìm xem ý chí của nhà lập pháp khi khởi thảo luật để soi sáng cho ý nghĩa 

nguyên thủy. Có thể chánh án sẽ không thể tìm ra một một quan hệ nào 

để quy chiếu ý nghĩa của luật pháp vào vấn đề thực tại. Nhưng Scalia 

không tin về giá trị trường cửu của luật hiến pháp. Những gì mà hiến 

pháp mang đến giá trị trong quá khứ không nhất thiết sẽ có ý nghĩa cho 

tương lai, giá trị của nó cũng không tùy thuộc hẳn vào ý chí của nhà lập 

hiến mà còn tùy thuộc vào cơ chế tư pháp, nhất là khi cơ chế này không 

được bẩu cử theo thể thức dân chủ. Đồng thời ông cũng cho là sự diễn 

dịch uyển chuyển luật hiến pháp là một nguy hiểm. 

Theo Scalia, tìm hiểu luật hiến pháp chính là tìm hiểu những ảnh 

hưởng của xã hội bao trùm hệ thống luật pháp và đặc biệt là tìm hiểu 

những phương cách giải thích luật hiến pháp. Cách tìm hiểu này đưa đến 

suy luận là luật hiến pháp không thể dùng làm phương tiện đề kháng 

trước những áp lực thay đổi của xã hội. Ngược lại, Scalia cho rằng mục 

tiêu tối hậu của hiến pháp là duy trì tinh thần Rule of Law qua thời gian. 
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Điều này sẽ vô nghĩa khi không cho phép các thế hệ hiện tại không được 

thay đổi những giới hạn mà thế hệ trước đặt ra. 

Scalia trình bày những sai lầm trong hệ thống giáo dục luật, phương 

cách đào tạo và tiêu chuẩn chọn lựa chánh án và những hậu quả tiêu cực 

khác làm ảnh hưởng đến hệ thống chính trị. Các đại học luật khoa khi 

giảng dạy môn luật hiến pháp không chú trọng đi sâu vào ý nghiả bản văn 

hiến pháp mà tập trung về nghiên cứu án lệ. Thủ tục tuyển chọn thẩm 

phán của liên bang hoàn toàn tuỳ thuộc vào các dàn xếp chính trị có ràng 

buộc và bị ảnh hưởng bới công luận. Vì thế việc hảnh sử thẩm quyền tư 

pháp độc lập của toà án bị đe doạ, nhất là các quyền tôn trọng quyền của 

thiểu số không được quan tâm. 

Scalia còn nêu lên sự thoái hoá trong ngành tư pháp, đặc biệt là nguyên 

tắc dựa theo tiền lệ (stare decisi) không được áp dụng nghiêm chỉnh. 

Trong nhiều truờng hợp khác, Scalia chứng minh rằng toà án đã quá cứng 

rắn khi giải thích luật. Dù dựa trên bản văn và tìm ra được ý nghĩa nguyên 

thủy cùa luật pháp, chánh án cũng còn khó khăn khi tìm phương thức áp 

dụng thích hợp trong thực tế, nhưng giải thích uyển chuyến là một nguy 

cơ trong sự an toàn của Rule of Law. Tìm những giải thích thuộc về bối 

cảnh lịch sử sẽ giúp cho chánh án giải quyết vấn đề, nhưng làm làm sao 

thuyết phục thế hệ hiện nay ràng buộc với những ý chí cùa nhà lập hiến 
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cách đây 200 năm? Một thí dụ điển hình là Tu chính án VIII có nêu lên 

sự cấm đoán về những trừng phạt độc ác và bất thường (cruel and unusual 

punishment). Chánh án giải thích thế nào là độc ác theo quan điểm hiện 

nay hay lại phải tiếp tục trưng dẩn những quan điểm về đạo đức trước đây 

để lập luận? Sự ràng buộc về luật hiến pháp và tinh thần Rule of Law do 

đó không chỉ dưạ trên ý chí của nhà lập hiến và bối cành lịch sử xa xưa, vì 

thế hệ mới có những nhận xét về giá trị luật pháp trong một lối tư duy và 

hoàn cành văn hoá khác. 

 

2. DWORKIN: RULE OF LAW LÀ NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC 

Dworkin phản biện khái niệm Rule of Law khi ông lập luận là không phải 

văn kiện lập hiến mà chính những nguyên tắc đạo đức đề ra trong hiến 

pháp mới định hình cho khái niện Rule of Law. Ông giải thích về những 

đóng góp của tối cao pháp viện trong những nỗ lực nhằm phát huy chủ 

thuyết tự do trong hậu bán thế kỷ XX và đề cao sự đóng góp này vì không 

hề làm suy yếu giá trị của tinh thần Rule of Law khi các chánh án đã áp 

dụng trong khuôn khổ của luật hiến pháp. Ông chứng minh tại sao cơ 

quan tư pháp đôi khi lại không theo quan điểm của cơ quan lập pháp khi 

giải quyết vấn đề. Nhờ thế tính cách chính thống của cơ quan tư pháp 

được nâng cao. 
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Dworkin giải thích khái niệm Rule of Law như sau. Khi tuân thủ 

nguyên tắc về luật hình thức, chánh án phải giảm bớt cứu xét các khía 

cạnh nội dung do luật pháp đòi hỏi. Khi không tìm được một giải đáp 

trong một khoảng trống trong luật, chánh án không có cách nào khác 

hơn là dựa vào các định kiến chủ quan của mình để soi sáng vấn đề. Đây là 

một khó khăn đỏi hỏi các chánh án phải có một thái độ cực kỳ thận 

trọng. Hiến pháp không phải là một bộ luật tổng hợp mà chính là những 

nguyên tắc căn bản. Nội dung chủ yếu của Rule of Law là đề ra những 

tiêu chuẩn chính là để phê phán về công bình xã hội mà luật pháp không 

đảm bảo và hiến pháp không giải thích chặt chẽ. Khái niệm về Rule of 

Law sẽ giúp cho chánh án có cơ hội xét lại và có thể can thiệp vảo các 

thẩm quyền lập pháp. Nhưng lý tưỏng này có nguy cơ là lạm quyển của 

chánh án làm giá trị của dân chủ bị đảo lộn. Để tránh hậu quả này 

Dworkin đề ra hai phương thức sau. 

Dworkin cho rằng nền móng của dân chủ là chính quyền của toàn dân, 

nhưng cần phải phân biệt thế nào là hành vi tập thể (collective action). 

Thứ nhất là hành vi này không chỉ phản ảnh được qua số liệu của thống 

kê. Khi có thông tin là thị trường ngoại hối của đô la Hoa kỳ hôm nay 

xuống giá, thống kê không có thể kiểm chứng được mục tiêu của các cá 

nhân và tổ chức bị ảnh hưởng đến việc này. Hình thức thứ hai của hành vi 
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tập thể là có đặc điểm của một cộng đồng. Nó bắt nguồn tư một hành vi 

có liên kết của tập thể (concerted action) mà trong đó mọi hành vi cá 

nhân đều kết hợp lại một để theo đuổi một mục tiêu chung. Chúng ta, 

toàn thể dân tộc (We, the People) khi phát biểu như vậy, đây không phải 

là một ý niệm thuần về thống kê và cũng phải là một kết hợp ngẫu nhiên 

mà là một nguyện vọng của của một cộng đồng chính trị trong tinh thần 

tự do dân chủ. Đây cũng là biểu hiện một nguyên tắc về đạo đức chung 

theo giá trị của hiến pháp. 

Dworkin hiểu hiến pháp là một lối minh thị những nguyên tắc chung 

về đạo đức xã hội mà tất cả mọi người dân đồng thuận. Luật hiến pháp 

không phải là những thoả hiệp chính trị. Chính trị là một sân khấu để 

cộng đồng cùng nhau thảo luận những nguyên tắc chung về công bình và 

tôn trọng luật về thủ tục. Ông chấp nhận rằng hành vi của một cộng đồng 

xã hội khác với hành vi một cá nhân tạo nên cộng đồng, nhưng ông lại 

nhân cách hoá cộng đồng như một cá nhân sau khi đồng thuận những 

nguyên tắc chung. Những nguyên tắc này phải mang sắc thái đạo đức chặt 

chẽ và hợp thời. Hiến pháp chỉ là một bản văn đề ra những nguyên tắc, và 

là một tác phẩm của một tác giả. Công việc của chánh án khi diễn giải luật 

pháp không khác gì công việc phân tích văn chương của một nhà phê 

bình văn học. 
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Ông đồng ý là công việc giải thích này mang màu sắc chính trị. Giải 

thích luật pháp không phải là một độc quyền của chánh án và cũng bị 

ràng buộc theo đúng luật giải thích. Dworkin cho rằng không nên tách 

rời mối quan hệ luật pháp ra khỏi môi trường chính trị khi giải thích luật. 

Nhưng để giữ tính độc lập, tòa án không chỉ là giới hạn vấn đề giải quyết 

dựa trên quan điểm chính trị ưu tiên, không được tự quyền đưa ra một lối 

giải thích mà không giới hạn. Ngược lại, ông cho rằng chánh án phải tìm 

ra một câu trả lời đúng đắn và khách quan với một lối giải thích có tính 

cách tổng hợp, toàn diện theo tinh thần của luật hiến pháp. 

Có hai khía cạnh khi giải thích về thẩm quyên của tối cao pháp viện, 

một liên hệ đến hoạt động chung của cơ quan tư pháp và một liên hệ đến 

quốc hội. Thẩm quyền hoạt động thuộc lãnh vực tư pháp hoàn toàn độc 

lập với mọi sinh hoạt quốc hội. Khi quốc hội biểu quyết luật thì phải theo 

quan điểm của đa số và nhất là tôn trọng những nguyên tắc về đạo đức 

theo tinh thần hiến pháp. 

Ông đề ra hai nguyên tắc liêm khiết và thành tín. Nguyên tắc liêm 

khiết khi giải thích xuyên suốt mạch lạc là vấn đề mà chánh án phải tuân 

thủ. Chính án phải tự coi mình là một người đối tác với các quan chức 

khác để cùng tìm ra một nguyên tắc chung về đạo đức cho các vấn đề xã 

hội hiện taị cũng như tương lai. Họ phải xem những đóng góp của mình 
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có thích hợp với nhu cầu của xã hội không. Chánh án không thể đề xuất 

một lối giải thích do niềm tin cá nhân mà tự cho rằng đây là một giải 

pháp độc đáo. Chánh án không được tự giới hạn cách giải quyết vấn đề sao 

cho phù hợp mà quên đi tầm mức giá trị cao cả của luật pháp, mà nó liên 

hệ nhiều đến những lập luận dựa trên đạo đức hay chính trị. Khi giải 

thích về việc bảo vệ công bình chánh án phải đào sâu vào lý thuyết về công 

bình trong chính trị và triết học. 

Ông đề ra nguyên tắc là các nhà lập pháp và chánh án phải tôn trọng sự 

thành tín khi thi hành nhiệm vụ của họ. Ông nghi ngờ là nhà lập pháp 

không thể tôn trọng nguyên tắc thành tín khi làm luật, vì luật pháp là kết 

quả của những sự thỏa hiệp chính trị. Khuyết điểm này chính là nhiệm vụ 

mà chánh án phải thực thi. Một lối giải thích luật pháp trong tinh thần 

liêm khiết sẽ gây được niềm tin cho dân chúng, chánh án sẽ làm cho 

những nguyên tắc đề ra trong luật hiến pháp được áp dụng liên tục và 

mạch lạc. 

Dworkin ý thức là có sự cách biệt giữa lý thuyết và thực tế, giữa thuyết 

hiến định và vịệc thực thi quyền dân chủ. Không phải hình thức dân chủ 

đại nghị sẽ đương nhiên đem lại quyền dân chủ cho người dân mà chính 

là một nền dân chủ chỉ được thành hình qua thời gian với nhiều thành tố. 

Ông nghi ngờ các thủ tục tu chỉnh hiến pháp là hữu ích trong việc xác 
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định các loại quyền mới nảy sinh trong xã hội. Ông cho rằng việc giải 

thích và công nhận các quyền mới này qua cơ quan tư pháp là đủ, đặc biệt 

là khi giải thích về nguyên tắc công bình và tôn trọng luật thủ tục. Cần 

phân biệt các quyền đã được chuẩn nhận và chưa được chuẩn nhận. Ông 

cổ vũ là nguyên tắc chung về đạo đức cần phải nêu lên. Giải quyết vấn đề 

không tùy thuộc hẳn vào ý nghỉa riêng biệt mà đưa vào trong một khuôn 

khổ thuộc về lý tưởng tự do và bình đẳng mà hiến pháp đề ra. 

Dworkin cho rằng luật pháp là một phương tiện đẩy mạnh việc hội 

nhập xã hội. Đây là một nhiệm vụ khó khăn khi chánh án chí công vô tư, 

không bị áp lực bởi các nhóm lợi ích và công luận, vừa nhằm bảo vệ dân 

quyền chống lại đàn áp của chính quyền. Khi công nhận một quyền mới 

nảy sinh trong xã hội thì chánh án phải tôn trọng những giá trị về đạo đức 

mà truyền thống luật hiến pháp mang lại và nhất là phải được thông qua 

những thủ tục dân chủ và nguyên tắc liêm khiết. 

Tại sao các thế hệ tiếp nối phải bị ràng buộc vào ý chí của nhà lập hiến 

trước đây? Dworkin đã trả lời câu hỏi này dựa trên lý thuyết về đạo đức 

của ông. Hiến pháp là một trung tâm mọi cam kết của những nguyên tắc 

nhằm phát triển những bản sắc của một cộng đồng chính trị, mà thực tế 

cộng đồng này hành sử như là một chủ thể đạo đức. Hai giới triết gia và 

thẩm phán sẽ đóng góp nhiều cho giải quyết vấn đề luật pháp mang màu 
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sắc chính trị tổng quát. Giải pháp của Dworkin thu hút được sự quan tâm 

của học giới vì có khả năng dung hoà hai đặc điểm ổn định và uyển 

chuyển trong khi giải quyết vấn đề tranh chấp giữa giá trị dân chủ và chủ 

thuyết hiến định. 

 

3. ACKERMAN: RULE OF LAW VÀ DUALIST DEMOCRACY 

Ackerman cho rằng hiến pháp tạo nên khái niệm Rule of Law mà nhà lập 

pháp phải bị ràng buộc, nhưng thẩm quyển lập hiến là một vấn đề khác. 

Đồng quan điểm với Jefferson, Ackerman cho rằng mối thế hệ phải có 

quyền tu chỉnh lại những nguyên tắc của Rule of Law khi những ý chí của 

nhà lập hiến thuộc các thế hệ trước đã không còn phù hợp với nguyện 

vọng của họ nữa. Để giải quyết những vấn đề giá trị liên quan đến cách 

biệt thế hệ, toà án phải bảo đảm rằng các ý chí thay đổi hiến pháp này 

phải được thể hiện. Nghĩa vụ của người dân không phải luôn tuân theo 

những giá trị mà hiến pháp đã định sẵn hay hợp pháp mà chính là sự cam 

kết của người dân trong tinh thần sử dụng quyền dân tộc tự quyết là quan 

trọng. Đó là luận điểm chính của Ackerman. 

Khác hẳn vói các phương thức giải thích luật hiến pháp đã quen thuộc 

trong học giới, Ackerman cho rằng quyền dân tộc tự quyết là khởi điểm, 

mà ông gọi là một nền dân chủ song hành (dualist democracy). Đây là 
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một lối diễn đạt nhằm phân biệt với một nền dân chủ độc đạo (monist 

democracy). Một nền dân chủ có hai loại luật có mức độ khác nhau: 

quyền làm luật hiến pháp và quyền làm luật thông thường. Trong sinh 

hoạt bình thường thì người dân chỉ có hai cam kết rất giới hạn với chính 

quyền là đi bầu và đóng thuế. Chuyện làm luật thông thường là công việc 

của chính quyền và quốc hội. Khi giải quyết những vấn đề chính trị thông 

thường, chính giới phải đi tìm một thoà hiệp nhằm dung hoà mội quyền 

lợi dị biệt trong một nền dân chủ đa nguyên, nhưng trước những quyết 

định hệ trọng đến sinh mệnh đất nước, thì chính giới cần phải có khả 

năng huy động sự đồng thuận của toàn dân. Hiến pháp cho phép người 

dân có quyền hành sử thẩm quyền lập hiến của mình trong tinh thần dân 

tộc tự quyết như một chủ thể pháp luật. Đề cao quyền dân tộc tự quyết 

trong thẩm quyền lập hiến và nghi ngờ khả năng lập pháp trong việc biểu 

hiện ý chí chung là hai luận điểm Ackerman đặt ra. Đối với tối cao pháp 

viện, thì ông cho rằng trong điều kiện sinh hoạt bình thường và nhất là 

khi các nhóm lợi ích chiếm ưu thế, thì tối cao pháp viện giữ đúng vai trò 

gìn giữ những giá trị của hiến pháp và giải thích những ý chí chung của 

người dân. 

Theo ông không có sự xung đột giữa lập pháp và tư pháp khi tư pháp 

duyệt xét các văn kiện lập pháp. Trước đây Alexander Bickel giải thích sự 
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xung đột này là sư điều đối nghịch với nguyên tắc đa số. Ackerman cho 

rằng đây là một sư lầm lẫn vì thẩm quyền quốc hội là đại diện cho ý chí 

của toàn dân và dân chủ thường đồng nghĩa với dân chủ nghị viện. Khác 

với truyền thống luật pháp tại nước Anh, tại Hoa kỳ ý chí của toàn dân và 

quyền tối thượng của quốc hội không đồng nghĩa. Nguyện vọng của dân 

chúng phải được lắng nghe trong tiến trình lập hiến và lập pháp. 

Ackerman cho là kiểm soát tính hợp hiến của một đạo luật có tầm quan 

trọng nhằm thể hiện giá trị của dân chủ, bảo vệ thành quả hiến định 

trong một thời kỳ nhất định mà nhân dân, dù không thể trực tiếp giải 

quyết, nhưng bị ảnh hưởng bởi quyết định này. 

Lý thuyết về một nền dân chủ song hành có lợi điểm giải quyết những 

vấn để nhạy cảm và tạo ra một lối thoát cho các lý thuyết về quyền. Khi 

bảo vệ quyền cá nhân, các lý thuyết gia của dân chủ độc đạo cho rằng để 

tránh sự lạm dụng của nhà lập pháp, cách tốt nhất là để là đưa vấn đề bảo 

vệ quyền lợi ra khỏi những tranh chấp chính trị nhất thời. Ackerman tin 

vào nguyên tắc đa số nhưng lại cho rằng quyền không chỉ là một sự đòi 

hỏi đơn thuần với ý nghĩa cố hữu của nó. Quyền phải đặt giới hạn trong 

khuôn khổ ý chí toàn dân và được thể hiện qua tiến trình lập hiến. Thẩm 

quyền lập hiến của toàn dân nghĩa là người dân có quyền tu chỉnh hiến 

pháp và đề ra những nguyển tắc mới cho Bill of Rights. Tuy nhiên, ông 
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cũng thấy được nguy cơ một ngày không xa làn sóng tôn giáo cuồng tín từ 

khối Á Rập sẽ lan đến Hoa kỳ có thể đưa đến việc xét lại Tu chính án I và 

thay đổi quan điểm về vai trò giáo dục của Thiên chúa giáo. Trong khi 

hiến pháp Đức minh thị rằng hiến pháp không được tu chính các dân 

quyền cơ bản, thí hiến pháp Hoa kỳ lại im lặng trước vấn đề này. Ông giải 

thích là khác với Đức, ở Hoa kỳ, nhân dân là nguồn gốc của mọi loại 

quyền nên bảo vệ dân chủ là tiên quyết và bảo vệ quyền là thứ yếu. 

Ý thức việc khó khăn trong việc giải thích hiến pháp, Ackerman cho 

rằng thẩm quyền lập hiến của người dân trong hệ thống hiến pháp như là 

một nguồn giải thích có tính hàm ngụ. Ông chứng minh không phải 

những nỗ lực tái thiết sau thời kỳ nội chiến mà các Tu chính án XIII, XIV 

và XV ra đời và cũng không phải thời kỳ New Deal đã đem lại tu chỉnh 

điều V của hiến pháp. Tổng thống Roosevelt đã thực hiện một cuộc cải 

cách về thủ tục tu chính hiến pháp bằng cách mở rộng những phương 

cách tương tự như tu chỉnh. Nỗ lực của Roosevelt được sự hỗ trợ của công 

luận và đảng Dân chủ, nên dự luật cải cách New Deal cũng đã thuyết phục 

được tối cao pháp viện. Để đạt mục tiêu này, Roosevelt đã không cần đưa 

ra những tu chính thành văn mà nhờ đến phương cách giải thích của tối 

cao pháp viện như là một hình thức gián tiếp. Đặc biệt toà án giúp ông 
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thuận lợi hơn trong việc bổ nhiệm những người hỗ trợ cho chính sách của 

ông. 

Nhưng việc sửa đổi hiến pháp lại giao đặc quyền qua phương thức tu 

chính án của tối cao pháp viện cũng có nguy hiểm của nó, khi tối cao 

pháp viện lại độc quyền giải thích thẩm quyền lập hiến của toàn dân. Toà 

cần phải xác định thời điểm nào và với nội dung gì để phân biệt thẩm 

quyền lập hiến do dân quyết định và thẩm quyền lập pháp do quốc hội 

quyết định. Tổng hợp hai vấn đề này để giải quyết sẽ làm cho giá trị 

truyền thống của hiến pháp sẽ được nối tiếp. Về mặt lý thuyết, chỉ có 

thẩm quyền lập hiến của toàn dân mới quyết định được các quyền nền 

tảng để thể hiện bản sắc chính trị của dân tộc. Trên thực tế thì điều V của 

hiến pháp cho phép ý chí của người dân (không phải là ý chí của nhà 

nước) là có quyền tu chỉnh hiến pháp. Toà án có thể chuyển hoá vai trò 

của mình thành cơ quan bảo tồn những giá trị cao cả của Rule of Law do 

người dân uỷ nhiệm. 

Thực ra, dân chúng tỏ ra bất mãn về các giải thích luật hiến pháp của 

tối cao pháp viện trong qua khứ. Mọi sự thắng thế khi phán quyết chỉ dựa 

trên nguyên tắc đa số (năm trên chính) của các chánh án. Không phải lúc 

nào tối cao pháp viện cũng đưa ra một giải pháp đúng đắn cho vấn đề khi 
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trong trong một xã hội dân chủ có nhiều cơ quan đại diện dân chúng mà 

lại có nhiệu lối giải thích khác và thuyết phục hơn. 

 

4. SUNSTEIN: RULE OF LAW VÀ CHẾ ĐỘ TÀI PHÁN 

Giá trị của hiến pháp và dân chủ chính trị có đối nghịch nhau không? 

Rule of Law có bị đặt dưới chế độ tài phán không? Đấy là vấn đề mà 

Sunstein đặt ra để luận giải. Nếu Ackerman đề cao thẩm quyền lập hiến 

của toàn dân thì ông tìm ra mối quan hệ biện chứng giữa dân chủ và chủ 

thuyết hiến định để giải thích. Theo ông, chức năng duy nhất của cơ quan 

tư pháp là hỗ trợ cho tiến trình dân chủ và nên xét lại các luận điểm của 

republicanism đưa ra trong the Federalist. Không phải lúc nào động cơ 

thúc đẩy các hoạt động cá nhân cũng thuần về tư lợi kinh tế, mà còn có 

động lực chính trị. Họ muốn rằng ý kiến của mình được tôn trọng. 

Madison khi giải thích vấn đề này lại quy chiếu vào lý thuyết của 

Machavelli nhiều hơn. Theo ông, cần phân biệt rõ vấn đề và dựa trên theo 

chủ thuyết nhân bản và dân chủ đa nguyên. 

Sunstein phê bình là Madison đã đòi hỏi là chính trị phải có đạo đức, 

tuy thế cũng không nên suy đoán lạc quan quá mức về bản chất đạo đức 

con người. Sunstein giải thích ý chí của nhà lập hiến là nhằm tập hợp 

những cam kết của toàn dân lại thành một chiến lược chung qua việc thiết 
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lập một cơ chế bảo vệ, chống lại mọi sự phân hoá, đại diện ngụy tạo, thiển 

cận và cuối cùng nhằm đề những nguyên tắc điều hành chung của một cơ 

chế dân chủ mà chúng ta có thể tiên đoán được. 

Hiến pháp có chức năng nhằm bảo vệ người dân chống lại chính quyền 

độc tài. Vì thế chính quyền phải có nhiệm vụ giải trình các lý do có thể 

hiểu được cho nhiểu tầng lớp khác nhau trong những vấn đề khác nhau. 

Rule of Law, trong tinh thần này, sẽ đem đến sự đồng thuận cho người 

dân. Trong một tiến trình sinh hoạt dân chủ bình thường, mọi quyết 

định đều phải dựa trên nguyên tắc hiến định và phải có chịu sự kiểm soát 

của tối cao pháp viện. Do đó, cơ quan tư pháp là người thay thế nói lên ý 

chí của dân chúng qua biện pháp chế tài. Sunstein nhấn mạnh ý nghĩa 

nguyên thủy của nhà lập hiến và giới hạn thẩm quyền của toà án, vì nghị 

án và xử án phải thể hiện trong thủ tục dân chủ. Hai vấn đề quan trọng 

nhất là bào đảm sự vận hành của tiến trình dân chủ và quyền lợi của 

nhóm người thiểu số. 

Sunstein đã nghi ngờ các biện pháp tài phán của cơ quan tối cao pháp 

viện trong thế kỷ XX vơí lý do là các phán quyết của toà về các vấn đề 

tranh chấp chỉ đáp ứng những nhu cầu chính trị, hóa giải những tranh 

chấp và làm đẩy mạnh các sinh hoạt trong hệ thống chính trị, thí dụ như 

loại các vấn đề tranh chấp tôn giáo ra khỏi chính trị. Vì có quá nhiều định 
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chế khác biệt trong một xã hội dân chủ, nên giải quyết vấn đề luôn bị 

phân hoá theo các định chế này. Đây cũng là một nguồn xung đột tiềm 

tàng trong xã hội. Trong một hệ thống như thế, thì một tiến trình dân 

chủ chỉ hoạt động được khi mà các thành phần và mối liên hệ còn ít và ở 

mức độ thấp vả các vấn đề có thể dàn xếp ổn thoả trong bóng hậu trường 

hay là thỏa thuận giữa các nhóm lợi ích. Trong một xã hội phức tạp, nếu 

muốn các hoạt động nền dân chủ hiến định trở nên hửu hiệu, thì diển 

đàn đích thực cho dân chúng giải quyết các vấn đề quan trọng là môi 

trường chính trị chứ không phải là cơ quan tư pháp và diễn đàn này phải 

được phát huy một cách dân chủ. Theo Sunstein, một xã hội dân chủ đa 

nguyên không thể ủy thác cho chánh án vì họ chỉ làm việc theo những 

học thuyết quá trừu tượng và cản trở việc phát huy tiến trình dân chủ. 

Thí dụ điển hình là tối cao pháp viện đã công nhận quyền phá thai vào 

năm 1973. qua án lệ Roe v. Wade. Toà án đã cưú xét vấn đề nóng bỏng 

này hoàn toàn dựa trên quan điểm pháp lý và gạt bỏ những tranh luận 

chính trị đương thời mà hậu quả là đem lại nhiều phẫn nộ trong công 

luận về hai quan điểm là chống hay cho phép ngừa thai. Thay vì mở ra 

một khuôn khổ đối thoại thông thoáng cho toàn xã hội cùng tham gia thì 

phán quyết đã có tác dụng ngược lại. 
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Nhìn chung thì Rule of Law vẫn còn quá trừu tượng dù khái niệm được 

hình thành qua thời gian bởi nhiều đóng góp khác biệt. Khi toà án dựa 

vào khái niệm này để tìm một giải pháp cho một trường hợp cá biệt nên 

đã không thể phản ảnh được giá trị cao cả của nó. Tòa án đã không huy 

động dân chúng đạt được sự đồng thuận trong việc bảo tồn những nguyên 

tắc đa nguyên trong một xã hội dân chủ hiến định và nhất là tìm ra một 

mối quan hệ biện chứng giữa các thẩm quyền khác nhau. 

Tóm lại, Critical Legal Studies đã đóng góp quan trong việc bổ sung 

khái niệm Rule of Law. Phản biện của Scalia, Dworkin, Ackerman và 

Sunstein đã làm sống lại ý chí của nhà lập hiến và quyền dân tộc tự quyết. 

Giá trị của hiến pháp được mở rộng trên quan điểm xã hội học toàn diện. 

Hiến pháp là nơi mà người dân có quyền quyết định vận mệnh đất nước 

mà còn xây dựng đất nước thành một cộng đồng với những bản sắc chính 

trị độc đáo. Chính mối quan hệ giữa quyền dân sự và quyền chính trị tác 

động vào nhau làm sáng tỏ chủ thuyết hiến định. Việc đề cao ý nghĩa 

quyền dân tộc tự quyết đã vượt qua các khuôn khổ giải thích trước đây, từ 

sinh hoạt trong tiến trình dân chủ bình thường cho đến thủ tục tu chính 

hiến pháp. Luận giải của Ackerman về lý thuyết dân chủ song hành và 

nêu cao quyển dân tộc tự quyết đã thu phục được công luận, nhất là khi 

chứng tỏ được nguy cơ do cơ quan tư pháp mang lại. Những thủ tục tu 
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chỉnh hiến pháp thích hợp sẽ tránh cho Hoa kỳ có những thay đổi táo bạo 

vượt ra khỏi khuôn khổ, vừa bảo đảm dân quyền vừa giải quyết các tranh 

chấp. Dù toà án đóng góp quan trọng trong sinh hoạt dân chủ, nhưng 

hoàn toàn không có khả năng thay thế những thào luận của công chúng 

trong vấn đề hệ trọng của đất nước. Chủ điểm của Critical Legal Studies 

là chính dân chúng cần được khuyến khích tư duy độc lập và hành động 

trong một môi trường tự do và Rule of Law không chỉ có khía cạnh tôn 

trọng luật pháp mà còn giữ gìn đạo đức và phát huy công bình xã hội. 

 

V. KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM? 

Bài viết này còn nhiều thiếu sót vì trình bày quá đơn giản, loại bỏ những 

thuật ngữ trừu tượng và nhất là không đã đưa ra các luận giải xuất sắc 

trong án lệ làm cho khái niệm Rule of Law có một được giá trị như ngày 

nay. 

Sự phát triển và áp dụng khái niệm Rule of Law của Hoa kỳ đã để lại 

một số kinh nghiệm mà Việt Nam có thể tiếp thu trong những nỗ lực cải 

cách, mà các điểm chủ yếu là: 

- Người dân không chỉ đi bầu và đóng thuế mà có thẩm quyền tối 

thượng quyết định vận mệnh của đất nước và thể hiện bản sắc chính trị 

của dân tộc 
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- Dù bảo vệ thành quả cách mạng nhưng vẫn tôn trọng quyền dân tộc 

tự quyết của toàn dân 

- Ý chí của toàn dân, ý chí của nhà nước và quyền tối thượng của quốc 

hội không đồng nghĩa. 

- Thẩm quyền lập hiến của toàn dân khác với thẩm quyền lập pháp của 

quốc hội 

- Nhà nước cũng phải tự đặt mình trong khuôn khổ của luật pháp. 

- Khi ý chí của nhà lập hiến trong quá khứ không còn phù hợp với 

nguyện vọng của thế hệ hiện tại thì hiến pháp phải được tu chỉnh 

Những tiền đề này có thể làm khởi điểm cho các nghiên cứu nghiêm 

túc tại Việt Nam hay không đó là còn là một câu hỏi và một niềm hy vọng 

cho chúng ta. 

 

Nguồn: Đỗ Kim Thêm. Tìm hiểu về khái niệm “Rule of Law” tại Hoa Kỳ. 

Truy cập ngày 01.08.2016. 

<https://www.danluan.org/tin-tuc/20111202/do-kim-them-tim-hieu-ve-

khai-niem-rule-of-law-tai-hoa-ky-2> 
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BÀI HAI MƯƠI 

 

HIẾN PHÁP LIÊN BANG NGA 

Tác giả: Lưu Đức Quang 

 

1. Sự ra đời của Hiến pháp năm 1993 

Sự tan rã Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô – viết, sự thông qua 

các bản tuyên ngôn về chủ quyền quốc gia của các nước cộng hòa thuộc 

Liên Xô là nền tảng tất yếu cho việc thông qua Hiến pháp mới của Liên 

bang Nga thay thế Hiến pháp năm 1978, phản ánh những thay đổi đã và 

đang diễn ra trong xã hội. Ngày 12/6/1990, Đại hội dân biểu lần thứ nhất 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô – viết Liên bang Nga (Xô – viết Tối cao) 

đã thông qua Tuyên bố về chủ quyền quốc gia Nga, đồng thời xác định 

tính tất yếu của việc thông qua bản Hiến pháp mới. Tại Đại hội này, Ủy 

ban Hiến pháp đã được thành lập. Tháng 3/1992, bản dự thảo Hiến pháp 

chính thức được công bố và lấy ý kiến công chúng. 

Tháng 6/1993, theo Sắc lệnh của Tổng thống Liên bang Nga, Hội nghị 

lập hiến đã được triệu tập nhằm hoàn chỉnh dự thảo Hiến pháp. Các hoạt 

động chủ yếu của hội nghị được triển khai ở 5 nhóm đại biểu. Đến tháng 



429 | 615 

 

11/1993, công tác tu chính dự thảo Hiến pháp đã được Hội đồng lập hiến 

hoàn tất với sự tham gia của các đại biểu từ các cơ quan chính quyền, đại 

diện các tổ chức chính trị – xã hội, các nhà khoa học, các nhà hoạt động 

thực tiễn… 

Theo điều khoản về việc toàn dân biểu quyết đối với dự thảo Hiến pháp 

Liên bang Nga được phê chuẩn bởi Sắc lệnh của Tổng thống Nga, ngày 12 

tháng 12 năm 1993, cuộc trưng cầu dân ý nhằm thông qua Hiến pháp đã 

được tổ chức. Kết quả là 54,8% số cử tri có tên trong danh sách tham gia 

cuộc trưng cầu và 58,4% số cử tri tham gia bỏ phiếu đã ủng hộ bản dự 

thảo Hiến pháp. Hiến pháp Liên bang Nga chính thức có hiệu lực vào 

ngày 25 tháng 12 năm 1993.[1] 

 

2. Đặc điểm cơ bản của Hiến pháp 

Hiến pháp Liên bang Nga là văn bản pháp luật chính thống, tối cao về 

mặt luật pháp, chính trị và tư tưởng, chiếm giữ một vị trí đặc biệt trong 

hệ thống pháp luật của nước Nga. Hiến pháp là văn bản duy nhất cho 

phép toàn thể nhân dân: sáng lập những nguyên tắc cơ bản trong việc xây 

dựng xã hội và nhà nước; xác định chủ thể quyền lực quốc gia và cơ chế 

hoạt động của chúng; xác định cơ sở Hiến pháp đối với những quyền, tự 
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do và nghĩa vụ của con người và công dân cũng như xác lập nền tảng của 

hệ thống pháp luật. 

Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993 được xây dựng dựa trên các 

nguyên tắc như: chủ quyền nhân dân; đa nguyên về chính trị và tư tưởng 

trong đời sống xã hội; hỗ trợ kinh tế thị trường; dân chủ và chống chế độ 

chuyên quyền; tạo điều kiện phát huy tính chủ động của con người trong 

mọi lĩnh vực đời sống, đảm bảo mức sống tương xứng với sự bảo trợ của 

nhà nước. 

Theo các nhà khoa học Nga, vị trí đặc biệt của Hiến pháp trong hệ 

thống văn bản pháp luật được thể hiện qua các tính chất sau: 

 Chủ thể đặc biệt của quyền lập hiến: Hiến pháp được thông 

qua năm 1993 bằng việc trưng cầu dân ý toàn Nga. Sự kiện này 

đồng nghĩa với việc thừa nhận quyền lực tối cao của nhân dân. 

 Tính chất khởi đầu (sáng lập) của quyền lập hiến: Sự thừa 

nhận tính chất sáng lập của các tiêu chuẩn Hiến pháp được đảm 

bảo bởi: trình tự đặc biệt trong việc thông qua Hiến pháp, hiệu lực 

pháp lý tối cao của Hiến pháp đối với hệ thống pháp luật. 

 Phạm vi điều chỉnh của Hiến pháp: Hiến pháp ảnh hưởng 

đến mọi mặt của các quan hệ trong cộng đồng xã hội như chính trị, 

kinh tế, xã hội, tinh thần… 
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 Tính chất pháp luật đặc biệt của Hiến pháp: được thể hiện 

thông qua tính sáng lập, tính hợp pháp, tính tối cao trong quyền 

lực, tính trực tiếp của hiệu lực, tính hiện thực, có sự hiện diện của 

những nguyên tắc cơ bản, tính cương lĩnh, tính ổn định, tính bảo 

hộ đặc biệt. 

1. Tính sáng lập: Hiến pháp đã đề ra các những nền tảng cơ bản của bộ 

máy nhà nước và xã hội, quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ quan 

nhà nước quan trọng nhất, nhằm hiện thực hoá quyền lực nhà nước và 

thiết lập trình tự ban hành các văn bản pháp luật hiện hành cũng như xác 

định tính thứ bậc của chúng trong hệ thống pháp luật. 

2. Tính hợp pháp: Hiến pháp được thông qua bởi hình thức trưng cầu 

dân ý với điều kiện tán đồng đa số. 

3. Tính quyền lực tối cao: Hiến pháp có tính tối cao trên toàn lãnh 

thỗ Liên bang Nga. Tính tối cao này đảm bảo cho quá trình hình thành 

nhà nước pháp quyền, cho sự tuân thủ pháp luật của nhà nước. Hiến pháp 

xác định định hướng phát triển xã hội và là nền tảng cho việc hình thành 

những mối quan hệ giữa các chủ thể liên bang. 

4. Tính hiệu lực trực tiếp: Hiệu lực tối cao và trực tiếp của Hiến pháp 

đòi hỏi các văn bản pháp luật khác không được mâu thuẫn với Hiến pháp. 

Đồng thời, các cơ quan quyền lực nhà nước, các cơ quan tự quản địa 
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phương, các cá nhân có chức trách, toàn thể công dân và các tập thể phải 

tuân thủ Hiến pháp. Hiến pháp cần được thực thi một cách trực tiếp mà 

không kèm theo bất cứ quy định cụ thể nào; tuy nhiên, nhiều chuẩn mực 

hiến định do tính khái quát hóa cao đòi hỏi thêm những chế định phụ và 

các văn bản pháp luật tương ứng. 

5. Tính hiện thực: Tính hiện thực của Hiến pháp thể hiện qua sự 

tương thích giữa những nguyên tắc hiến định với thực tiễn các mối quan 

hệ xã hội; khả năng phản ánh một cách khách quan những thành quả 

trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội…; sự đảm bảo cho công dân 

khả năng hiện thực hoá các quyền hiến định như quyền được nhận hỗ trợ 

y tế, quyền được sống trong một môi trường lành mạnh v.v… 

6. Sự hiện diện của các nguyên tắc cơ bản: Hiến pháp đóng vai trò 

định hướng sự phát triển xã hội và hệ thống pháp luật. Hiến pháp xác 

định chuẩn mực của hoạt động lập pháp: xác định tên gọi và hiệu lực của 

các văn bản pháp luật, chủ thể ban hành, trình tự thông qua cũng như 

danh sách các văn bản pháp luật cần được ban hành một cách tương thích 

với Hiến pháp. 

7. Tính cương lĩnh: Những điều khoản của Hiến pháp giúp tăng cường 

tính định hướng đối với sự phát triển xã hội, đặc trưng cho tính thống 

nhất giữa mục đích tối cao của nhà nước với mỗi cá nhân và trong một 
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phạm vi nào đó phản ánh ý tưởng toàn dân tộc. Điều này thể hiện gián 

tiếp trong lời mở đầu Hiến pháp, trong đó nêu rõ khát vọng đảm bảo sự 

thịnh vượng và phồn vinh của dân tộc Nga. 

8. Tính ổn định: Quan điểm hiện đại về tính ổn định của Hiến pháp 

đảm bảo việc duy trì các nguyên tắc xây dựng bộ máy nhà nước và sự phát 

triển xã hội. Các nguyên tắc này chỉ có thể thay đổi khi hệ thống xã hội 

thay đổi (cách mạng xã hội); do vậy, người ta hết sức thận trọng khi tiến 

hành sửa đổi Hiến pháp, đặc biệt là đối với những điều khoản hiến định 

có liên quan đến các nguyên tắc cơ bản của chế độ Hiến phápcũng như địa vị 

pháp lý cơ bản của cá nhân. Trình tự xem xét, sửa đổi và bổ sung Hiến 

pháp đều được quy định cụ thể. 

9. Tính bảo vệ đặc biệt: Hiến pháp được toàn thể các cơ quan quyền 

lực nhà nước bảo vệ dưới các hình thức pháp luật khác nhau. Theo khoản 

2 điều 80 Hiến pháp, Tổng thống Liên bang Nga là người bảo hộ Hiến 

pháp, có trách nhiệm tuân thủ và bảo vệ Hiến pháp Liên bang Nga, được 

pháp luật trao quyền đình chỉ hoạt động các cơ quan quyền lực hành pháp 

của các chủ thể liên bang trong trường hợp có sự mâu thuẫn với Hiến 

pháp (khoản 2 điều 85). Tổng thống, Đuma Quốc gia và Hội đồng Liên 

bang có thể đề xướng việc xem xét tính hợp hiến của các văn bản pháp 

luật trước Toà án Hiến pháp Liên bang (khoản 2 điều 125).[2] 
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3. Cấu trúc của Hiến pháp 

Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993 có cấu trúc thống nhất; bao gồm lời 

mở đầu và hai phần: phần thứ nhất bao gồm 9 chương với 137 điều, phần 

thứ hai bao gồm 9 điều về “điều khoản kết thúc và chuyển tiếp”. 

* Lời mở đầu: Điểm đặc biệt về cấu trúc của Hiến pháp Liên bang Nga 

năm 1993 thể hiện ở chỗ lời mở đầu không được giới thiệu như một phần 

riêng trong mục lục xuất bản. Lời mở đầu là lời hiệu triệu cộng đồng đa 

sắc tộc Nga trong việc thông qua Hiến pháp và là lời tuyên ngôn những ý 

tưởng cơ bản, minh chứng cho khát vọng đạt được những giá trị dân chủ, 

nhân văn, hoà bình và dân quyền, đảm bảo sự thịnh vượng và hạnh phúc 

dân tộc, sự bình đẳng và quyền dân tộc tự quyết. Lời mở đầu đồng thời 

cũng nhấn mạnh việc bảo tồn tính thống nhất quốc gia từ lịch sử lâu đời, 

phục hưng cương vị quốc gia trong cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, tính 

chất quy phạm của lời mở đầu vẫn là đề tài gây tranh luận giữa các nhà 

Hiến pháp học Nga. 

* Phần thứ nhất: Phần thứ nhất của Hiến pháp không được đặt tựa đề, 

bao gồm 9 chương với 137 điều. 

 Chương 1 – “Những nguyên tắc cơ bản của chế độ Hiến pháp”: Những 

nguyên tắc cơ bản bao gồm những nguyên tắc xây dựng nhà nước 
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Nga: chế độ dân chủ, thể hiện ở chủ quyền nhân dân; nguyên tắc 

phân quyền; sự đa dạng trong chính trị và tư tưởng; thừa nhận vào 

đảm bảo chính quyền tự quản địa phương; tuyên ngôn về nhà nước 

pháp quyền; quyền và tự do của con người và công dân với tư cách 

là giá trị tối cao của nhà nước; nguyên tắc chế độ liên bang được xây 

dựng trên nền tảng bình đẳng giữa các chủ thể Liên bang Nga; phát 

triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội. 

 Chương 2 – “Các quyền và tự do của con người và công dân”: Khoản 1 

điều 55 khẳng định rằng, việc liệt kê các quyền và tự do cơ bản 

không được giải nghĩa như một sự phủ định hoặc hạ thấp giá trị 

của các quyền và tự do khác vốn đã được xã hội thừa nhận. Nguyên 

tắc hàng đầu của cơ quan lập pháp hiện hành là sự thừa nhận con 

người, các quyền và tự do của con người như các giá trị tối cao vốn 

không thể chuyển nhượng, thay đổi và thuộc về con người ngay từ 

khi được sinh ra. Hiến pháp ghi nhận các quyền và tự do mang tính 

cá nhân, chính trị, kinh tế – xã hội… Tuy nhiên, Hiến pháp cũng 

lưu ý rằng địa vị pháp lý của cá nhân không chỉ thể hiện ở các 

quyền và tự do, mà còn ở các nghĩa vụ. Một phạm vi hẹp các nghĩa 

vụ được ghi nhận trong Hiến pháp chứa đựng những yêu cầu tối 

thiểu của nhà nước đối với con người và công dân, việc thực thi các 

nghĩa vụ này đảm bảo cho một quy trình hoạt động bình thường 
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của chính nhà nước và đời sống xã hội. Theo khoản 2 điều 16 và 

điều 135 Hiến pháp, bất cứ điều khoản nào khác đều không được 

mâu thuẫn với những nguyên tắc cơ bản xây dựng Hiến pháp Nga 

và việc xem xét lại những điều khoản trong chương 1 và 2 của Hiến 

pháp chỉ xảy ra trong trường hợp thông qua một Hiến pháp mới 

của Liên bang Nga. 

 Chương 3 – Cơ cấu Liên bang Nga; 

 Chương 4 – Tổng thống Liên bang; 

 Chương 5 – Quốc hội Liên bang; 

 Chương 6 – Chính phủ Liên bang; 

 Chương 7 – Quyền tư pháp; 

 Chương 8 – Chính quyền tự quản địa phương; 

 Chương 9 – “Sửa đổi và thay thế Hiến pháp”: thiết lập thứ tự của việc 

đệ trình các yêu cầu sửa đổi và bổ sung Hiến pháp, việc xem xét các 

yêu cầu này; xác định những khả năng sửa đổi từng chương của 

Hiến pháp và trình tự thông qua những điều được sửa đổi. 

* Phần thứ hai – “Những điều khoản kết thúc và chuyển 

tiếp”: Đây là lần đầu tiên phần này xuất hiện Hiến pháp Nga (cũng như 

Hiến pháp Liên Xô); mặc dù đối với nhiều nước khác nó là một phần 

truyền thống. Phần này có mục đích: 
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 Vạch rõ những nguyên tắc chuyển tiếp từ Hiến pháp Cộng hoà Xã 

hội Chủ nghĩa Xô – viết Liên bang Nga, được thông qua vào ngày 

12/4/1978, sang Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993; 

 Khẳng định sự chấm dứt hiệu lực của Hiến pháp năm 1978 kể từ 

thời điểm Hiến pháp năm 1993 có hiệu lực; theo đó, các Hiệp ước 

Liên bang tiếp tục có hiệu lực nếu không mâu thuẫn với Hiến pháp 

hiện hành, quy định này cũng có giá trị đối với tính hiệu lực của 

các văn bản pháp luật khác; 

 Thiết lập trình tự làm việc của các cơ quan và cá nhân có thẩm 

quyền (Tổng thống Liên bang, Hội đồng Bộ trưởng – Chính phủ 

Liên bang, Toà án Liên bang) đã hoạt động hoặc được thành lập 

trước khi thông qua Hiến pháp mới: thời hạn thực thi quyền lực 

của các đối tượng này được quy định bởi cơ quan lập pháp cũ; 

nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan và cá nhân có 

thẩm quyền cũng được xác định dựa trên nền tảng các văn bản pháp 

luật đã được thông qua. Việc giải quyết các vụ án hình sự cũng cần 

được tiến hành phù hợp với Hiến pháp này. 

Ở khía cạnh này, đối chiếu với Hiến pháp Việt Nam, phải chăng chúng 

ta cần mạnh dạn cơ cấu lại Hiến pháp theo hướng tập trung vào hai nội 

dung tiên quyết của các bản Hiến pháp cổ điển (tổ chức bộ máy nhà nước 
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và quyền con người, quyền công dân) trong khi vẫn duy trì một cách hợp 

lý nội dung truyền thống của Hiến pháp xã hội chủ nghĩa nói chung, 

Hiến pháp nước ta nói riêng (các chế độ nhà nước). Như vậy, Hiến pháp 

nên được cơ cấu thành bốn phần: 

 Phần thứ nhất – “Những nguyên tắc nền tảng của chế độ 

nhà nước”: quy định một cách cô đọng về bản chất và mục đích 

của nhà nước; chủ quyền lãnh thỗ quốc gia; cấu trúc hành chính – 

lãnh thỗ; nguyên tắc vận hành hệ thống chính trị; nguyên tắc phát 

triển kinh tế, văn hóa, xã hội; chính sách dân tộc, đối ngoại, quốc 

phòng và an ninh[3]; 

 Phần hai – “Quyền con người – Quyền và nghĩa vụ cơ bản 

của công dân” [4]: quy định vấn đề quốc tịch; những nguyên tắc 

đảm bảo quyền con người, quyền công dân cùng những quyền và 

nghĩa vụ cụ thể của công dân; 

 Phần thứ ba – “Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà 

nước”: quy định những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ 

máy nhà nước; chế độ bầu cử; tính chất, chức năng, cơ cấu tổ chức, 

nhiệm vụ, quyền hạn và hình thức hoạt động cơ bản của các cơ 

quan nhà nước then chốt ở trung ương và địa phương; 
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 Phần thứ tư – “Hiệu lực của Hiến pháp – Ban hành và sửa 

đổi Hiến pháp – Biểu tượng Nhà nước – Điều khoản 

chuyển tiếp”. 

 

4. Nội dung cơ bản của Hiến pháp 

4.1. Bộ máy nhà nước 

Hình thức chính thể mà nước Nga xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa chế 

độ đại nghị với chế độ tổng thống. Quyền lực nhà nước được phân chia 

làm ba nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp. Các cơ quan quyền lực đều 

hoạt động độc lập (điều 10). Tuy nhiên, chúng vẫn có sự phối hợp với 

nhau trong khuôn khổ hiến định với vai trò điều hành của Tổng thống. 

Khoản 2 điều 80 Hiến pháp chỉ rõ: Tổng thống Liên bang Nga là người 

điều hành chung mọi hoạt động của các cơ quan quyền lực nhà nước. 

Quyền lực tối cao trước đây của Quốc hội bị hạn chế. Điều này cũng thể 

hiện trong cơ cấu Hiến pháp: chương 4 nói về Tổng thống mở đầu các 

chương quy định về bộ máy nhà nước. 

Theo TSKH. Lê Cảm, sự phối hợp hoạt động của các nhánh quyền lực 

nhà nước Liên bang Nga được đảm bảo bằng cơ chế kiểm soát và đối 

trọng giữa chúng (lập pháp, hành pháp và tư pháp), được điều chỉnh bởi 

các quy phạm hiến định và thể hiện chủ yếu trên bốn bình diện như sau: 
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 Trong việc thực hiện các thẩm quyền của mỗi nhánh quyền lực (ở 

các mức độ khác nhau) có liên quan đến các thẩm quyền của nhánh 

quyền lực kia; 

 Trong quá trình thông qua các đạo luật Hiến pháp liên bang và các 

đạo luật liên bang khác; 

 Trong các trường hợp Tổng thống có thể và không thể giải tán 

Đuma quốc gia; 

 Trong việc phế truất Tổng thống khỏi chức vụ (với sự phối hợp 

giữa Hội đồng Liên bang, Đuma Quốc gia, Tòa án Tối cao và Tòa 

án Hiến pháp Liên bang).[5] 

 

* Tổng thống 

Tổng thống Nga là nguyên thủ quốc gia đồng thời điều hành toàn bộ 

hoạt động của chính phủ Nga. Quyền hành pháp được phân chia giữa 

Tổng thống và Thủ tướng, là người đứng đầu chính phủ.Theo Hiến pháp 

Liên bang Nga, một người muốn đứng ra làm ứng cử viên tổng thống thì 

phải là một công dân Nga ít nhất 35 tuổi, đã sinh sống lâu dài ở Liên 

bang Nga không ít hơn 10 năm. Hiến pháp Liên bang Nga cũng hạn chế 

số nhiệm kỳ mà một cá nhân có thể giữ chức tổng thống, với mỗi cá nhân 

chỉ có thể giữ chức vụ này không quá hai nhiệm kỳ liên tục.[6] 



441 | 615 

 

Khi nhậm chức, Tổng thống phải tuyên thệ như sau: “Tôi xin thề, khi 

thực hiện quyền hạn của Tổng thống Liên bang Nga, tôn trọng và bảo vệ quyền 

và tự do của con người và của công dân, tuân thủ và bảo vệ Hiến pháp Liên 

bang Nga, bảo vệ chủ quyền, độc lập, an ninh và sự toàn vẹn của quốc gia và 

trung thành phục vụ nhân dân”. 

Theo điều 80 Hiến pháp, Tổng thống là người bảo vệ Hiến pháp Liên 

bang Nga, quyền và tự do của cá nhân và công dân Nga[7]. Theo những 

thủ tục hiến định, Tổng thống thông qua những biện pháp nhằm bảo vệ 

chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thỗ của Liên bang Nga và điều phối 

hoạt động giữa các cơ quan quyền lực nhà nước. Đối với Quốc hội, Tổng 

thống có quyền gửi thông điệp Liên bang, đưa ra hay bác bỏ các dự luật, 

giải tán Đuma Quốc gia và quyết định bầu cử Đuma trước thời hạn. Đối 

với Chính phủ, Tổng thống là người điều hành toàn bộ hoạt động: có 

quyền đề cử ứng cử viên Thủ tướng Chính phủ để Đuma Quốc gia phê 

chuẩn[8] cũng như tuyên bố giải tán Chính phủ bất cứ lúc nào. Tổng 

thống có nhiệm vụ quyết định chính sách đối nội và đối ngoại của nhà 

nước. Trong quan hệ quốc tế, Tổng thống có quyền đám phán và ký kết 

các điều ước quốc tế. Chúng sẽ có hiệu lực khi hai viện của Quốc hội phê 

chuẩn. Tổng thống cũng là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Tổng 

thống có quyền tuyên bố tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp trên 
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lãnh thỗ Liên bang hoặc ký kết hiệp ước hòa bình với sự phê chuẩn của 

Quốc hội. Tổng thống cũng được quyền trao huân và huy chương, giải 

quyết các vấn đề về quốc tịch và có quyền ân xá và đặc xá.[9] 

 

* Quốc hội 

Quốc hội Liên bang là cơ quan đại diện và lập pháp tối cao của quốc gia; 

hoạt động thường xuyên; bao gồm hai viện: Hội đồng Liên bang (Thượng 

nghị viện) và Viện Đuma Quốc gia (Hạ nghị viện). 

Hội đồng Liên bang là cơ quan đại diện của các chủ thể liên bang. Mỗi 

chủ thể liên bang được cử hai đại diện vào Hội đồng, bao gồm một đại 

diện của cơ quan lập pháp và một đại diện của cơ quan hành pháp. Hiến 

pháp không quy định nhiệm kỳ của cơ quan này bởi với cơ cấu như trên, 

thành viên của Hội đồng sẽ thay đổi theo sự thay đổi nhân sự cấp cao từ 

các chủ thể liên bang. Về mặt lập hiến và lập pháp, Hội đồng liên bang có 

quyền: thông qua hoặc bãi bỏ các dự luật liên bang do Đuma Quôc gia đệ 

trình, Hiến pháp liên bang, đạo luật sửa đổi Hiến pháp, đạo luật Hiến 

pháp cũng như vượt qua quyền phủ quyết của Tổng thống với 2/3 số 

phiếu thuận. Về mặt tổ chức bộ máy nhà nước, Hội đồng liên bang có 

quyền: ấn định ngày bầu cử Tổng thống, tham gia việc phế truất Tổng 

thống; bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Hiến pháp, Tòa án tối cao liên bang, 
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Tòa án trọng tài tối cao liên bang; bổ nhiệm, cách chức Tổng kiểm sát 

liên bang; bổ nhiệm 1/3 số thành viên của Ủy ban bầu cử liên bang. Ngoài 

ra, Hội đồng liên bang còn có quyền phê chuẩn việc thay đổi biên giới 

giữa các chủ thể liên bang, phê chuẩn sắc lệnh của Tổng thống về việc 

tuyên bố tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, việc điều động quân 

đội ở nước ngoài… 

Viện Đuma Quốc gia có 450 đại biểu được bầu với thời hạn 5 

năm.[10] Trong số đó, một nữa số đại biểu được bầu theo danh sách bầu 

cử của các đảng phái chính trị, phong trào xã hội, nữa còn lại được bầu 

theo danh sách bầu cử của các khu vực bầu cử (mỗi đại biểu trong nhóm 

này được bầu từ một khu vực bầu cử từ các địa phương). 

Để đảm bảo tính chuyên nghiệp trong hoạt động đại biểu, Hiến pháp 

quy định: một người không thể là thành viên Hội đồng Liên bang và 

Đuma Quốc gia; đại biểu Đuma Quốc gia không thể đồng thời là thành 

viên của các cơ quan quyền lực nhà nước khác hoặc các cơ quan tự quản 

địa phương; đại biểu Đuma Quốc gia làm việc trên cơ sở thường xuyên, 

chuyên nghiệp; đại biểu không được làm việc trong các tổ chức dân sự 

khác có trả lương trừ hoạt động giảing dạy, nghiên cứu khoa học và sáng 

tác (điều 97). 
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Hiến pháp cũng quy định rõ vấn đề giải tán Quốc hội để đảm bảo hoạt 

động bình thường của bộ máy nhà nước cũng như việc giải quyết xung đột 

chính trị giữa nhánh quyền lực: 

 Các trường hợp Đuma Quốc gia có thể bị Tổng thống giải tán (3 

trường hợp): một là, sau 3 lần Đuma Quốc gia bác bỏ ứng cử viên 

chức Thủ tướng Chính phủ do Tổng thống đề nghị; hai là, Tổng 

thống không đồng ý với tuyên bố bất tín nhiệm Chính phủ do 

Đuma Quốc gia đưa ra; ba là, Đuma Quốc gia từ chối tín nhiệm 

Chính phủ (vấn đề tín nhiệm do Chính phủ đặt ra trước Đuma); 

 Các trường hợp Đuma Quốc gia không thể bị giải tán (4 trường 

hợp): một là, theo các căn cứ tại điều 117 trong thời hạn một năm 

sau khi Đuma được bầu; hai là, từ khi Đuma đưa ra lời buộc tội 

chống lại Tổng thống đến trước khi Hội đồng Liên bang đưa ra 

quyết định tương ứng; ba là, trong thời hạn áp dụng tình trạng 

khẩn cấp hoặc thiết quân luật trên toàn lãnh thỗ Liên bang; bốn là, 

trong thời hạn 6 tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ của Tổng 

thống Nga. (điều 109) 

Hai viện Quốc hội tiến hành họp riêng và công khai, trừ một số phiên 

họp kín theo quy chế. Bên cạnh đó, cả hai viện sẽ tiến hành họp chung để 
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nghe thông điệp của Tổng thống, thông điệp của Tòa án Hiến pháp Liên 

bang cũng như phát biểu của các nhà lãnh đạo nước ngoài (điều 100). 

Về quy trình lập pháp: Sau khi Đuma Quốc gia thông qua trong vòng 5 

ngày, một dự luật sẽ được chuyển cho Hội đồng liên bang xem xét. Nếu 

Hội đồng liên bang thông qua, trong vòng 5 ngày, dự luật đó sẽ được 

chuyển cho Tổng thống xem xét và ký sắc lệnh thông qua trong hạn 14 

ngày. Nếu Tổng thống không thông qua dự luật, hai viện Quốc hội sẽ 

xem xét lại dự luật để trình Tổng thống lần thứ hai. Nếu hai viện thông 

qua dự luật với số phiếu thuận từ 2/3 trở lên, Tổng thống có trách nhiệm 

ký sắc lệnh ban hành luật. 

 

* Chính phủ 

Chính phủ đứng đầu hệ thống cơ quan hành pháp. Thành phần Chính 

phủ bao gồm: Chủ tịch Chính phủ (Thủ tướng) do Tổng thống bổ nhiệm 

với sự phê chuẩn của Đuma quốc gia (điều 111); các Phó Chủ tịch Chính 

phủ và Bộ trưởng Liên bang do Tổng thống bổ nhiệm và cách chức theo 

đề nghị của Thủ tướng (điều 83). Tập thể Chính phủ chấm dứt vai trò của 

mình trong những trường hợp sau: bầu cử Tổng thống mới; từ chức; 

Tổng thống ra quyết định giải tán Chính phủ; Đuma quốc gia biểu quyết 

bất tín nhiệm Chính phủ và được Tổng thống chấp thuận; Đuma quốc gia 
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không chấp thuận vấn đề tín nhiệm Chính phủ do Thủ tướng đặt ra. 

Quyền lãnh đạo hành pháp ở nước Nga được chia sẻ bởi Tổng thống và 

Thủ tướng. Theo điều 113 Hiến pháp, Thủ tướng căn cứ vào Hiến pháp 

Liên bang, các luật của Liên bang và các sắc lệnh của Tổng thống để xác 

định những phương hướng cơ bản trong hoạt động của Chính phủ và tổ 

chức thực thi chúng. 

Hiến pháp cũng quy định những quyền hạn chung nhất của Chính phủ 

trong hoạt động quản lý các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội như 

chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh quốc 

gia, đối ngoại, bảo vệ quyền và tự do của cá nhân trên phạm vi toàn liên 

bang cũng như tham gia hoạt động lập pháp. 

Điều 113 Hiến pháp quy định: Thủ tướng vừa là người lãnh đạo Chính 

phủ, vừa là người hoạch định phương hương hoạt động cơ bản của Chính 

phủ. Khi thực hiện nhiêm vụ của mình, Thủ tướng phải tuân theo Hiến 

pháp, pháp luật liên bang và sắc lệnh của Tổng thống liên bang. Thủ 

tướng chủ trì việc soạn thảo các dự luật hay dự án sắc lệnh của Tổng 

thống khi được Tổng thống ủy quyền; báo cáo với Tổng thống kết quả 

việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Với tư cách là ngưới đứng đầu Chính 

phủ, Thủ tướng cũng đệ trình Đuma Quốc gia phê chuẩn ngân sách quốc 

gia, dự án luật, đề án, chương trình…[11] 
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* Cơ quan tư pháp 

Chương 7 – “Quyền tư pháp” quy định các nguyên tắc về tổ chức và hoạt 

động của hệ thống cơ quan tư pháp cũng như vị trí pháp lý, cơ cấu tổ 

chức, chức năng và thẩm quyền của Toà án Hiến pháp, Tòa án Tối cao và 

Tòa án Trọng tài tối cao và Viện kiểm sát Liên bang. 

Các nguyên tắc nền tảng đối với tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ 

quan tư pháp Nga được khẳng định là: quyền tư pháp độc lập với các 

nhánh quyền lực nhà nước khác và chỉ do các tòa án thực hiện theo tố 

tụng Hiến pháp, dân sự, hành chính và hình sự. Hệ thống tòa án được 

thành lập dựa trên các quy định của Hiến pháp và các đạo luật liên bang. 

Các nhà lập hiến cũng nghiêm cấm việc thành lập những tòa án đặc biệt 

(khoản 3 điều 118). Việc xét xử tuân theo những nguyên tắc tố tụng tiến 

bộ như: pháp chế, xét xử công khai, xét xử tập thể, xét xử trực tiếp và liên 

tục, xét xử thông qua hoạt động tranh tụng tại tòa án, xét xử bằng lời nói, 

đảm bảo quyền sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ tại tòa án, bình đẳng giữa các 

bên tham gia tố tụng. Các thẩm phán độc lập và chỉ phục tùng Hiến 

pháp, các luật của Liên bang Nga (khoản 1 điều 120). 

Hệ thống Tòa án Liên bang: 
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 Tòa án Hiến pháp Liên bang được lập ra nhằm mục đích bảo vệ 

những nguyên tắc cơ bản của chế độ Hiến pháp, những nguyên tắc 

cơ bản về quyền và tự do của con người và công dân; bảo đảm tính 

tối cao và hiệu lực trực tiếp của Hiến pháp trên toàn lãnh thỗ Liên 

bang Nga. Tòa án Hiến pháp xem xét và ra các quyết định trên cơ 

sở Hiến pháp Liên bang.[12] 

 Tòa án Tối cao Liên bang là cơ quan xét xử cao nhất trong lĩnh vực 

dân sự, hình sự và hành chính; giám sát và hướng dẫn các toà án 

cấp dưới hoạt động tuân thủ hệ thống pháp luật Liên bang (điều 

126). Tòa án tối cao còn có trách nhiệm phối hợp với Đuma Quốc 

gia trong việc thông qua các dự án luật. 

 Tòa án Trọng tài tối cao Liên bang là cơ quan xét xử cao nhất các 

tranh chấp về kinh tế và những vụ kiện do các tòa án trọng tài khác 

xét xử cũng như giám sát và hướng dẫn các tòa án này tuân thủ hệ 

thống pháp luật Liên bang (điều 127). 

Chương 7 chỉ có một điều (điều 129) đề cập đến việc tổ chức hệ thống 

Viện kiểm sát Liên bang. Đến năm 1995, Luật Viện kiểm sát được ban 

hành thì chức năng của nó mới được quy định rõ hơn: “Viện kiểm sát Liên 

bang Nga là một hệ thống cơ quan liên bang tập trung thống nhất, nhân danh 

liên bang thực hiện hoạt động kiểm sát tuân theo pháp luật hiện hành trên 
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phạm vi lãnh thỗ của liên bang” (điều 1). Tổng kiểm sát liên bang do Hội 

đồng liên bang bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng thống.[13] 

 

4.2. Các chủ thế liên bang 

Nước Nga là một Nhà nước Liên bang bao gồm nhiều loại hình chủ thể 

liên bang: nước cộng hòa, vùng, tỉnh, thành phố trực thuộc Liên bang, 

tỉnh tự trị và khu tự trị. Đặc trưng này bắt nguồn từ lịch sử lâu đời của 

cộng đồng đa sắc tộc cùng nhau sinh sống trên một vùng lãnh thỗ rộng 

lớn. Các chủ thể này tuy có quyền bình đẳng về đại diện trong Hội đồng 

Liên bang (mỗi chủ thể được cử 2 đại biểu) song mỗi loại lại có quy chế 

pháp lý riêng. Năm 1993, khi Hiến pháp được thông qua, Liên bang Nga 

có 89 chủ thể liên bang[14]; cụ thể gồm: 

 21 Nước Cộng hòa (respublika – tiếng Nga): Đây là các vùng lãnh 

thỗ mang quy chế quốc gia thành viên thuộc Liên bang, có Hiến 

pháp riêng, công dân có quốc tịch riêng bênh cạnh quốc tịch Liên 

bang, có tổng thống và nghị viện riêng, do chính phủ liên bang đại 

diện trong quan hệ quốc tế; có quyền quy định ngôn ngữ thứ hai 

(sau ngôn ngữ chính thức của Liên bang là tiếng Nga) và được hiểu 

là nơi sinh sống của một nhóm dân tộc thiểu số. 
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 46 Tỉnh (oblast – tiếng Nga): Tỉnh là chủ thể phổ biến nhất, là đơn 

vị hành chính có thống đốc do liên bang bổ nhiệm và cơ quan lập 

pháp dân cử địa phương; có thể bao gồm khu tự trị. 

 9 Vùng (krai – tiếng Nga): Vùng thực chất cùng loại chủ thể với 

tỉnh, có thể bao gồm khu tự trị. Tên gọi “vùng” mang tính lịch sử 

do các chủ thể này đã từng được coi là vùng biên cương. 

 1 Tỉnh tự trị (avtonomnaya oblast – tiếng Nga): Một tỉnh duy nhất 

là Tỉnh tự trị Do Thái, được hình thành chủ yếu do đặc thù sắc 

tộc. Tỉnh tự trị có thể bị sáp nhập vào các chủ thể liên bang khác. 

 4 Khu tự trị (avtonomny okrug – tiếng Nga): Khu tự trị có nhiều 

quyền tự trị hơn một tỉnh nhưng ít hơn một nước cộng hòa; 

thường là khu vực có đa số người dân tộc thiểu số và có thể bị sáp 

nhập vào các chủ thể liên bang khác. 

 2 Thành phố Liên bang (federalny gorod – tiếng Nga): Đây là các 

thành phố lớn – trung tâm chính trị – kinh tế – văn hóa – xã hội 

của đất nước, chúng hoạt động như là các đơn vị hành chính độc 

lập và nằm dưới quyền quản lý trực tiếp của chính quyền Liên bang; 

bao gồm Matxcơva và Xanh Pêtecbua. 

Mỗi chủ thể liên bang có cơ quan lập pháp và hành pháp riêng. Trước 

năm 1995, người đứng đầu các chủ thể liên bang do Tổng thống bổ 
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nhiệm. Từ năm 1995 đến năm 2004, người giữ chức vụ này do nhân dân 

bầu trực tiếp. Năm 2004, đạo luật về chủ thể liên bang đã trao cho Tổng 

thống liên bang quyền đề cử và cơ quan lập pháp của các chủ thể quyền 

phê chuẩn các chức vụ này. Các chủ thể liên bang được Hiến pháp trao 

quyền tự trị thông qua hoạt động bầu cử, trưng cần ý dân…[15] 

 

4.3. Địa vị hiến định của cá nhân 

* Nguyên tắc hiến định về địa vị pháp lý của cá nhân 

1. Các quyền, tự do và nghĩa vụ của cá nhân và công dân được thực thi trên 

cơ sở bình đẳng: điều 19 Hiến pháp nêu rõ ba khía cạnh cơ bản của nguyên 

tắc này, đó là bình đẳng trước pháp luật và toà án, bình đẳng trong các 

quyền và tự do của cá nhân và công dân, bình đẳng nam nữ. 

2. Các quyền, tự do và nghĩa vụ của cá nhân và công dân có tính chất được 

bảo đảm: Hiến pháp ấn định trách nhiệm của nhà nước trong việc thừa 

nhận, tuân thủ và bảo vệ các quyền và tự do của cá nhân và công dân. 

Trách nhiệm này cũng được xem như một trong những nguyên tắc lập 

hiến cơ bản. Các quyền và tự do của cá nhân và công dân xác định một 

cách trực tiếp ý nghĩa, nội dung và việc thực thi các điều khoản pháp luật; 

hoạt động của các cơ quan quyền lực lập pháp và hành pháp, của chính 
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quyền tự quản địa phương; được bảo đảm bằng Tòa án và thực thi công 

bằng. 

 

* Đảm bảo quyền và tự do của cá nhân và công dân 

Đồng thời, Hiến pháp cũng ghi nhận quyền của mỗi cá nhân trong việc 

bảo vệ các quyền và tự do của mình bằng mọi phương thức mà pháp luật 

không cấm. Sự bảo đảm quyền và tự do của cá nhân và công dân được thể 

hiện trên ba mặt: 

 Bảo đảm về mặt pháp luật: thể hiện qua hệ thống các phương tiện 

pháp luật có vai trò thực hiện và bảo vệ các quyền và tự do cá nhân 

và công dân. Hiến pháp ghi nhận nền tảng pháp lý các hoạt động 

của bộ máy nhà nước trong việc đảm bảo quá trình phục hồi các 

quyền và tự do bị xâm phạm trên thực tế. Hiến pháp đảm bảo các 

nguyên tắc dân chủ trong tố tụng tư pháp biểu hiện qua mối quan 

hệ nhân văn đối với cá nhân bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc 

hành chính, bảo vệ các quyền của những cá nhân bị oan do tội 

phạm hoặc lạm dụng quyền lực, sự tiếp cận công lý và bồi thường 

thiệt hại từ phía Nhà nước cũng như các chủ thể khác có liên quan. 

 Bảo đảm về mặt chính trị: chính sách nhà nước nhằm tạo điều kiện 

đảm bảo một cuộc sống xứng đáng và sự phát triển tự do của cá 
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nhân; sự bền vững trong giáo dục chính trị; mức độ khoan dung 

chính trị thích đáng; công cuộc đấu tranh chống thói quan liêu 

trong bộ máy nhà nước và phòng chống tội phạm chức vụ. 

 Bảo đảm về mặt kinh tế – xã hội: xây dựng môi trường thích hợp và 

tạo nền tảng vật chất đảm bảo việc sử dụng các quyền và tự do 

thông qua tính ổn định của xã hội, nền kinh tế phát triển, lực 

lượng sản xuất thích ứng, mạng lưới cơ sở hạ tầng đồng bộ. 

 

* Những hạn chế hiến định về các quyền và tự do cá nhân và 

công dân 

Các chủ thể phải sử dụng các quyền và tự do trong phạm vi của những 

giới hạn hiến định. Chỉ có các đạo luật liên bang mới quy định những hạn 

chế này nhằm mục đích bảo vệ những nguyên tắc cơ bản của chế độ Hiến 

pháp, đạo đức, nhân phẩm, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của các cá 

nhân khác, đảm bảo phòng thủ đất nước và an ninh quốc gia (khoản 3 

điều 55). Nhà nước không được tùy tiện ban hành các đạo luật hủy bỏ 

hoặc hạn chế các quyền và tự do của cá nhân. Những hạn chế hiến định về 

các quyền và tự do có thể phân loại dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Xin 

dẫn chứng cách phân loại theo thời gian mà các hạn chế ấy có hiệu lực: 
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 Hạn chế cố định: có hiệu lực mọi lúc, hạn chế loại này được quy 

định rõ trong bản văn Hiến pháp năm 1993; ví dụ: Khoản 2 điều 34 

Hiến pháp quy định: không cho phép tiến hành các hoạt động kinh 

tế có khuynh hướng độc quyền hoặc cạnh tranh không lành mạnh; 

 Hạn chế tạm thời: có hiệu lực trong một thời điểm nhất định, hạn 

chế loại này được quy định trong các đạo luật Hiến pháp Liên bang; 

ví dụ: đạo luật Hiến pháp về tình trạng đặc biệt hoặc những hạn 

chế liên quan đến việc cấm hội họp, diễu hành, biểu tình, những 

nghĩa vụ kèm theo trong lĩnh vực tự do in ấn và hoạt động của các 

phương tiện thông tin đại chúng khác, việc đình chỉ hoạt động của 

các đảng chính trị, việc ban hành lệnh giới nghiêm và những hạn 

chế khác…[16] 

 

4.5. Vấn đề sửa đổi và thay thế Hiến pháp 

Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993 được đặc trưng bởi tính chất khắt 

khe hiếm có – những quy chuẩn của Hiến pháp cực kỳ bền vững và hầu 

như không thể thay đổi. Tính chất này được đảm bảo bởi sự phức tạp 

trong quy trình sửa đổi Hiến pháp, được trình bày tại Chương 9 – “Sửa 

đổi và thay thế Hiến pháp”(phần thứ nhất của Hiến pháp). 
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Đối tượng có thẩm quyền đưa ra yêu cầu sửa đổi và thay thế Hiến pháp: 

Tổng thống Liên bang; Chính phủ Liên bang; Viện Đuma Quốc gia; Hội 

đồng Liên bang; cơ quan lập pháp của các chủ thể liên bang hoặc ít nhất 

1/5 số lượng đại biểu Đuma Quốc gia hoặc thành viên Hội đồng Liên 

bang. 

Khả năng sửa đổi và thay thế Hiến pháp: 

 Hiến pháp có thể được sửa đổi từng phần (trừ các chương 1, 2 và 9 – 

phần thứ nhất) với sự tán thành của ít nhất 2/3 tổng số đại biểu 

Đuma Quốc gia hoặc ¾ tổng số thành viên Hội đồng Liên bang 

kèm theo điều kiện sửa đổi này phải được ít nhất 2/3 các cơ quan 

lập pháp của các chủ thể liên bang phê chuẩn; 

 Việc sửa đổi nội dung các chương 1, 2 và 9 đồng nghĩa với việc thay 

thế Hiến pháp và nằm ngoài quyền hạn của Quốc hội. Trong trường 

hợp này, cần thành lập Quốc hội lập hiến với sự nhất trí của ít nhất 

3/5 tổng số đại biểu Quốc hội Liên bang. Quốc hội lập hiến có 

chức năng khẳng định tính bất biến của Hiến pháp hoặc soạn thảo 

dự thảo Hiến pháp mới với sự tán thành của 2/3 tổng số thành viên 

của mình hoặc thông qua một cuộc trưng cầu dân ý; 

 Việc sửa đổi tên gọi của các chủ thể liên bang không cần tiến hành 

theo các thủ tục trên; 
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 Việc thay đổi thành phần các chủ thể liên bang (thành lập chủ thể 

liên bang mới hoặc thay đổi quy chế hiến định của chủ thể liên 

bang) được tiến hành theo phương thức thông qua đạo luật Hiến 

pháp Liên bang. 

Cho đến nay, hầu hết các sửa đổi đều liên quan tới điều 65, tức liên 

quan đến việc thay đổi tên gọi các chủ thể Liên bang hoặc thành 

phần của Liên bang Nga; trừ một ngoại lệ hiếm hoi liên quan đến 

việc thay đổi nhiệm kỳ Tổng thống và Đuma Quốc gia (đã được 

trình bày ở phần trên).[17] 

 Những sửa đổi liên quan đến việc đổi tên các chủ thể thuộc Liên 

bang Nga: Tổng thống Nga đã ban hành 4 sắc lệnh vào các năm 

1996 và 2001 để đổi tên các chủ thể liên bang gồm các nước cộng 

hòa và khu tự trị; 

 Những sửa đổi liên quan đến việc thay đổi thành phần Liên bang 

Nga: tính đến nay, đã có 5 đạo luật Hiến pháp Liên bang được ban 

hành về việc bổ sung và loại bỏ các chủ thể liên bang được quy định 

tại khoản 1 điều 65 Hiến pháp 1993.[18] 

 
 

Chú thích: 
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BÀI HAI MƯƠI MỐT 

 

ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ TRỊ PHƯƠNG TÂY 

ĐỐI VỚI HIẾN PHÁP NHẬT BẢN 

Tác giả: Lương Văn Kế 

 

ết cục của cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai không chỉ mở ra một 

thời kỳ mới cho các dân tộc trên thế giới mà còn cả cho nhiều dân 

tộc Đông Á, trong đó có Nhật Bản. Tuy nhiên, so với các quốc gia như 

Hàn Quốc ở Đông Bắc Á hay Philippine ở Đông Nam Á, thì quá trình tác 

động của hệ giá trị phương Tây đã thành công hơn hẳn, mặc dù các nước 

này đều đặt dưới sự chiếm đóng của Mỹ. Hiến pháp năm 1946 thực sự là 

dấu mốc của một kỷ nguyên mới dân chủ và hòa bình cho Nhật Bản. Tinh 

thần của bản Hiến pháp Nhật Bản thể hiện khát vọng dân chủ và hòa 

bình triệt để nhất của một dân tộc trên thế giới cho đến nay. Nguyên 

nhân của sự thành công đó cần được xem xét từ hai phía: từ các tố chất 

nội bộ và truyền thống của xã hội Nhật Bản với tinh thần “bái địch vi sư” 

(vái kẻ thù làm thầy), và từ bên ngoài – tức là chính sách và năng lực của 

người đứng đầu bộ máy quân quản Mỹ. 

K 
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Trong bài viết này, tác giải nêu một số nhận xét từ góc độ giá trị về bản 

Hiến pháp 1946 như sau: 

– Vai trò của Thống chế Douglas MacArthur và Bộ tư lệnh Mỹ tại 

Nhật Bản trong quá trình xây dựng Hiến pháp 1946 

– Nội dung dân chủ cơ bản của Hiến pháp 1946 

– Dấu ấn giá trị phương Tây trên thực thi Hiến pháp 1946 ở Nhật Bản. 

 

1. Vai trò của Douglas MacArthur và Bộ tư lệnh Đồng minh 

Người ta đều biết Douglas MacArthur (1880-1964) nổi tiếng toàn thế giới 

về những thành tích lẫy lừng của ông khi ông là Tổng tư lệnh quân đội 

Mỹ ở Đông Á: Philippine, Triều Tiên, Nhật Bản, thậm chí ông còn là 

Thống chế sáng lập quân đội của Philippine (Field Marshal). Công tích 

của ông đối với nước Nhật Bản đã khiến cho ông được nhiều người xưng 

tụng là một trong “12 người lập ra nước Nhật”.([1]) 

Trong 6 năm cầm quyền ở Nhật Bản cho đến cuộc chiến trên Bán đảo 

Trriều Tiên, ông đã để lại một di sản to lớn cho Nhật Bản trên nhiều 

phương diện, từ chính trị, luật pháp, kinh tế, xã hội, kể cả nghi lễ hoàng 

gia. Tinh thần cơ bản của mọi thành tựu ấy là xây dựng nền dân chủ theo 

mô hình nước Mỹ, biến Nhật Bản thành một “nước Mỹ lý tưởng.”. Điều 
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đó thể hiện rõ rệt nhất trong nội dung bản Hiến pháp Nhật Bản hậu 

chiến. Về thực chất, các lực lượng Đồng minh chiếm đóng đã thực hiện 

một số biện pháp dân chủ nhằm thay đổi tính chất xã hội Nhật Bản từ 

“quân chủ” sang “dân chủ”, từ “quân phiệt”, “hiếu chiến” sang “hòa bình” 

xây dựng xã hội mới. 

Để thực thi có kết quả hai nhiệm vụ căn bản đã nêu trên, Tướng 

Douglas MaArthur, Tư lệnh tối cao Bộ Tổng tư lệnh Đồng minh (SCAP), 

rất chú trọng đến việc dự thảo Hiến pháp mới. Sau 4 lần soạn thảo và và 

nhiều lần sửa đổi của cả hai bên Mỹ và Nhật, bản “Dự thảo sơ lược” của 

Hiến pháp và được Nội các Shidehara ban hành vào ngày 6 tháng 3 năm 

1946. Dự thảo này chỉ khác với Dự thảo của MacArthur trên một số điểm, 

ví dụ: sự duy trì cơ quan lập pháp hai viện. Như vậy Hiến pháp 1946 trong 

thực tế là Hiến pháp của Mỹ do MacArthur chỉ đạo soạn thảo. 

Nhằm ngăn chặn sự can thiệp của Liên Xô và các nước đế quốc khác, 

MacArthur đã thúc đẩy nhanh việc thông qua Hiến pháp mới. Ngày 16 

tháng 4 năm 1946, Nội các Nhật Bản chấp nhận thông qua “Dự thảo sơ 

lược” Hiến pháp và Luật sửa đổi Hiến pháp của Chính phủ. Sau khi đã 

thông qua một quy trình nghiêm ngặt trước Nghị viện, Hội đồng Cơ mật, 

và cuối cùng là Thiên hoàng phê chuẩn, Hiến pháp mới của Nhật Bản đã 
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được Thiên hoàng công bố ngày 3 tháng 11 năm 1946 và có hiệu lực vào 

ngày 3 tháng 5 năm 1947. 

 

2. Tinh thần dân chủ của Hiến pháp 1946 

Hiến pháp Nhật Bản 1946 đã trở thành “Luật căn bản của quốc gia” dựa 

trên 3 nguyên tắc: chủ quyền của toàn dân và vai trò tượng trưng của 

Thiên hoàng, hòa bình và tôn trọng các quyền cơ bản của con người.([2]) 

Mục đích của hiến pháp này là nhằm bắt nhà nước phải hoạch định nền 

chính trị theo những quy định tối cao của hiến pháp, nghĩa là để hướng 

tới một nhà nước pháp quyền, các hoạt động chính trị phải theo luật định 

do Quốc hội thông qua. Hiến pháp mới xác lập ba nội dung cơ bản: 

nguyên tắc chủ quyền cho nhân dân, bảo đảm nhân quyền cơ bản và tinh 

thần hòa bình. 

Kết cấu của bản Hiến pháp 1946 gồm lời nói đầu, 11chương, 103 điều. 

Các điều khoản của Hiến pháp được xây dựng trên cơ sở phủ định khuynh 

hướng quân phiệt và xâm lược của Nhật Bản trong quá khứ, triệt để quán 

triệt nguyên tắc hòa bình (Điều 9 – Chương III). Nhật Bản từ bỏ chiến 

tranh, không được thành lập quân đội và không được phép gây chiến 

tranh với nước khác. 
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– Về Thiên hoàng, “Thiên hoàng là biểu tượng của Nhà nước và sự 

thống nhất của toàn dân, có địa vị xuất phát từ ý nguyện của nhân dân”. 

Mọi hoạt động liên quan đến chính trị của Nhật hoàng và hoàng gia Nhật 

đều bị chịu sự giám sát và sự chấp thuận từ Nội các, điều 4 quy định: 

“Thiên hoàng sẽ thực hiện những hành động đối với vấn đề Nhà nước như 

đã được quy định trong Hiến pháp này và sẽ không có quyền lực gì liên 

quan đến chính phủ”. Điều 3 của Hiến pháp còn nhấn mạnh: “Mọi hành 

động của Thiên hoàng có liên quan tới vấn đề Nhà nước đều phải được 

thông báo và được sự phê chuẩn của Nội các và Nội các phải chịu trách 

nhiệm đối với những hành động như vậy”. Như vậy, Nhật hoàng không có 

vai trò gì liên quan đến quốc chính. 

– Về Quốc hội, trái ngược với Hiến pháp 1889, Hiến pháp 1946 quy 

định: “Quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao, là cơ quan lập pháp duy 

nhất của quốc gia”. Quốc hội Nhật Bản được tổ chức theo hình thức hai 

viện: Hạ viện và Thượng viện, tạo cơ chế giám sát và hạn chế quyền lực 

của nhau, bảo đảm không thái quá của mỗi viện trong quá trình thực hiện 

chức năng. Các nghị sĩ (cả Hạ viện lẫn Thượng viện) là đại biểu của toàn 

thể nhân dân (khác với tổ chức Nghị viện của Anh khi Thượng viện có 

phương thức thành lập không dân chủ, các thành viên có xuất thân từ giới 

quý tộc, quan chức có nhiệm kỳ suốt đời) . Hai viện của Quốc hội được 
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giao cho quyền hành rất rộng rãi trong việc điều hành hoạt động chính trị 

của đất nước. 

– Về cơ quan hành pháp: Nội các Nhật Bản, cũng giống như Nội các Anh 

quốc, Nội các Nhật Bản được thành lập trên cơ sở bầu chọn của hai viện 

Quốc hội, tuy nhiên quyền quyết định thuộc về Hạ viện. 

Nội các Nhật Bản là nhánh hành pháp của chính quyền Nhật Bản. 

Theo Hiến pháp, các Bộ trưởng được Thủ tướng lựa chọn và bổ nhiệm. 

Phần lớn thành viên của Nội các, bao gồm cả Thủ tướng phải là đại biểu 

của một trong hai viện thuộc Quốc hội và tất cả thành viên đều phải là 

dân sự. Theo Luật Nội các năm 2001, số lượng Bộ trưởng không được quá 

14 người, tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, vẫn có thể lên đến 17 

người. Trong trường hợp Nội các từ chức tập thể, Nội các vẫn phải điều 

hành công việc cho đến khi có một Thủ tướng mới được bổ nhiệm. Trong 

khi tại nhiệm, các hoạt động pháp lý vẫn có thể chống lại các Bộ trưởng 

mà không cần có sự đồng ý của Thủ tướng. 

– Về cơ quan Tư pháp: Hệ thống Tòa án trong khi, nhánh lập pháp và 

hành pháp của chính quyền Nhật Bản được tổ chức về cơ bản giống chính 

trị Anh quốc, thì nhánh tư pháp- tòa án lại được cấu trúc giống như hệ 

thống tòa án của Mỹ. 
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Theo Hiến pháp 1946, cơ quan tư pháp gồm 3 cấp: Tối cao Pháp viện, 

8 tòa án cao cấp và các tòa án địa phương, tòa án gia đình. Tối cao Pháp 

viện gồm Chánh án được Thiên hoàng Nhật Bản bổ nhiệm và 14 vị Thẩm 

phán do Nội các chọn. Tất cả các vụ án đều được xét xử công khai, nhất là 

các vụ vi phạm chính trị, báo chí và nhân quyền. 

Tòa án tối cao Nhật Bản gồm 16 thành viên (ở Mỹ là 9 thành viên), do 

Thiên hoàng bổ nhiệm theo đề nghị của Nội các với chức danh Chánh án 

và Nội các bổ nhiệm thông qua trưng cầu dân ý với các chức danh thẩm 

phán còn lại, nhiệm kỳ 10 năm (trong khi ở Mỹ, Tổng thống bổ nhiệm 

các thẩm phán Tòa Tối cao thông qua Quốc hội, và có nhiệm kỳ suốt 

đời). Cũng giống như các Thẩm phán Mỹ, các thẩm phán Nhật Bản phải 

từ bỏ đảng phái để đảm bảo hoạt động độc lập, lương rất cao. 

– Về phân quyền địa phương, một nguyên tắc chính trị quan trọng được 

quy định trong hiến pháp là nguyên tắc tự trị địa phương. Hiến pháp 

khẳng định: cơ quan hành chính địa phương là “trường học của nền dân 

chủ”, là yếu tố để dân chủ hóa toàn bộ đất nước. 

Sau khi ban hành Hiến pháp 1946, Nhật Bản về hình thức là nhà nước 

quân chủ lập hiến. Nhưng về thực chất mọi quyền hành đều nằm trong 

tay quốc hội đại diện cho quyền lợi của nhân dân. Có tác giải cho hình 

thức này thực chất là dân chủ đại nghị hoặc theo tác giải Mishin A.A, 
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Entin L. M cho là quân chủ đại nghị. Trên cơ sở nguyên tắc “chủ quyền do 

dân quyết định”. 

 

3. Dấu ấn giá trị dân chủ Phương Tây trong thực thi Hiến 

pháp 

Cuối những năm 40, MacArthur đã từng đưa ra thuyết “Nhật Bản mới 12 

tuổi” như sau: “Hiện nay Nhật Bản mới được 12 tuổi, mới có trình độ 

trung học đệ nhất cấp (trung học cơ sở). Nhưng rồi đây, tốt nghiệp xong 

trung học đệ nhất cấp sẽ tiến lên bậc trung học đệ nhị cấp (trung học phổ 

thông), thành người trưởng thành ra làm việc xã hội. Cuối cùng hẳn Nhật 

Bản cũng sẽ thành một nước người lớn bề thế như Mỹ. Quốc dân Nhật 

Bản phải biết nhắm tới mục tiêu ấy”.([3]) 

Đặc điểm đầu tiên của dân chủ kiểu phương Tây là bầu cử theo phổ 

thông đầu phiếu. Nhưng dân chủ Nhật Bản là dân chủ nghị viện, chứ 

không phải phải dân chủ tổng thống như ở nước Mỹ. Tại sao người Mỹ 

lại không áp đặt mô hình Mỹ cho nước Nhật? Rõ ràng ở đây người Mỹ đã 

rất thực tế và tôn trọng giá trị truyền thống của dân tộc Nhật Bản, khi giữ 

lại ngôi vương vị cho Thiên hoàng. Mặt khác, nếu tiến hành chế độ bầu 

cử tổng thống trên toàn quốc kiểu Mỹ, thì khả năng sẽ có một nhân vật 

chống Mỹ đắc cử.([4]) 
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Đặc điểm thứ hai là Hiến pháp trao nhiều quyền tự trị cho địa phương. 

Bằng kinh nghiệm ở Mỹ, MacArthur tin rằng dân chúng ở đâu cũng thế, 

đều muốn tự cai quản xóm làng của mình, do đó nên để cho dân chúng 

các địa phương bầu ra người lãnh đạo của địa phương mình, đối trọng lại 

chính quyền trung ương. 

Đặc điểm thứ ba là, MacArthur coi trọng sự bình đẳng, tự do và an 

toàn xã hội. Bình đẳng kiểu Mỹ là bình đẳng về cơ hội. Nó cổ vũ cho bình 

đẳng giới, xây dựng công đoàn, cải cách ruộng đất, xoá bỏ chế độ đại gia 

đình nhiều thế hệ và gia trưởng truyền thống. Tuy nhiên, bình đẳng ở 

Nhật Bản chủ yếu là bình đẳng về kết quả, gần với ý nghĩa chủ nghĩa bình 

quân, trái với ở Mỹ. Biện pháp truyền thống của Nhật là chấp nhận bất 

bình đẳng về cơ hội để quản lý bình đẳng về kết quả thông qua hệ thống 

quan liêu ưu tú. 

Trên hoạt động thực tiễn của đời sống văn hoá, chính quyền chiếm 

đóng tìm mọi hình thức và khả năng truyền bá văn hoá Mỹ ở Nhật Bản, 

nhất là trong nhà trường. Trong đó ba khía cạnh chủ chốt là điện ảnh, thể 

thao, sex (người ta gọi là 3 S). Người Mỹ cố gắng truyền bá chủ nghĩa vật 

chất nhằm huỷ diệt chủ nghĩa duy tâm coi trọng tinh thần của người 

Nhật. Do đó người Mỹ đã trọng dụng các học giải kinh tế học, các quan 



470 | 615 

 

chức ngành kinh tế, biểu dương các doanh nghiệp có năng suất cao, 

những người giàu có. 

Tóm lại, bản Hiến pháp 1946 của Nhật Bản là một bước tiến lớn lao 

trên con đường dân chủ hoá nước Nhật. Dưới áp lực của quân chiếm đóng 

Mỹ, bản hiến pháp mới đã vận dụng khá sáng tạo thể chế dân chủ của các 

nước phương Tây mà chủ yếu là mô hình thể chế tam quyền phân lập 

(quân chủ lập hiến/ quân chủ đại nghị) của Vương quốc Anh và hệ thống 

tư pháp mang tính độc lập cao của Mỹ. Điều đáng chú ý là, mặc dù người 

Mỹ có toàn quyền của chính quyền quân quản, nhưng họ đã tôn trọng 

truyền thống văn hoá Nhật Bản. Quá trình thực thi Hiến pháp ở Nhật 

Bản theo mô hình phương Tây đã đem lại nhiều thay đổi cơ bản trong 

thang giá trị của xã hội Nhật Bản, trước hết là các khía cạnh quyền dân 

chủ, tự do, bình đẳng, phân quyền, đặc biệt là chủ nghĩa hoà bình. Nhờ 

vậy nước Nhật từ sau Chiến tranh Thế giới Thứ hai đến nay là một quốc 

gia ổn định, dân chủ, văn minh, đi theo chủ nghĩa hoà bình và đạt trình 

độ phát triển thần kỳ. Những kinh nghiệm của họ xứng đáng để các nước 

Châu Á khác, trong đó có Việt Nam noi theo. 
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BÀI HAI MƯƠI HAI 

 

VAI TRÒ CỦA TOÀ BẢO HIẾN TRONG VIỆC 

XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN 

TẠI CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU 

Tác giả: Đỗ Kim Thêm 

 

ác nước Đông Âu đã du nhập mô hình dân chủ phương Tây và kinh 

tế thị trường của chủ nghĩa tư bản hơn hai mươi năm. Khi từ bỏ 

chế độ chủ nghĩa xã hội thì hiến pháp mới của các nước này không còn là 

một công cụ của Đảng Cộng Sản dùng làm phương tiện đấu tranh giai cấp 

và bảo vệ chuyên chính vô sản, mà là một cơ sở tạo nên một nhà nước 

pháp quyền để tổ chức bộ máy nhà nước hiệu năng hơn và là một cơ chế 

bảo đảm mọi tự do về sinh hoạt chính trị, kinh tế và xã hội cho toàn dân. 

Chính toàn dân mới có quyền tối thượng để quyết định vận mệnh dân tộc 

và hiến pháp hiển nhiên trở thành một phương tiện đấu tranh hợp pháp 

chống lại những bất công do nhà nước áp đặt. Hiện nay việc thay đổi hiến 

pháp và hệ thống pháp luật tại các nước Đông Âu cho phù hợp với việc 

C 
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phát huy dân chủ, tôn trọng nhân quyền và nền kinh tế thị trường đã 

hoàn chỉnh. 

Trong nỗ lực xây dựng nhà nước pháp quyền vào thời kỳ chuyển tiếp, 

các nước này phải giải quyết với vô số vấn đề bất công trong quá khứ như 

giết người đối kháng và cưỡng chiếm tài sản để đem lại công lý cho nạn 

nhân. Quan trọng hơn là đặt lại vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, báo 

chi tư nhân, kinh tế quốc doanh và quyền tư hữu trong khung cảnh mới. 

Khi tham gia sinh hoạt với cộng đồng quốc tế thì các nước này mong thu 

hút cảm tình của chính giới và đầu tư của doanh giới nên cũng ý thức phải 

tuân thủ luật quốc tế và các kết ước của mình. Một trong những cải cách 

pháp luật đặc biệt nhất là xây dựng Toà Bảo Hiến, một định chế hoàn 

toàn xa lạ vì hệ thống pháp luật chuyên chính vô sản không có kinh 

nghiệm và chuẩn bị thích hợp cho nỗ lực này. 

Nhưng Toà Bảo Hiến được hình thành và tổ chức ra sao, có chức năng 

gì và đóng góp nào trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền tại các nước 

Đông Âu, đây là một đề tài mà người Việt ít quan tâm Tiểu luận sau đây 

sẽ giới thiệu thật đơn giảin những kinh nghiệm này và hy vọng sẽ là một 

đóng góp nhỏ trong việc thảo luận về thay đổi hiến pháp tại Việt Nam. 

 

1. THỦ TỤC ĐỀ CỬ 
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Hiến pháp các nước Đông Âu quy định về thủ tục khá chi tiết và khác 

nhau ở từng nước. Tựu chung, các cơ quan hiến định tối cao có thẩm 

quyền đề cử chánh án mà vai trò quốc hội là quan trọng nhất. Theo thông 

lệ quốc tế Toà Bảo Hiến có khoảng từ 9 đến 12 chánh án, nhưng tại 

Slowakei đã quy định là 13 và Séc và Ba lan là 15 và tại Liên Xô là 19. Tại 

Rumanien, vì theo mô hình của Pháp, nên thượng viện, hạ viện và tổng 

thống có quyển đề nghị 1/3 số chánh án. Tại Bungary vì không có hệ 

thống lưỡng viện nên 4 trong số 12 chánh án sẽ do đại hội đồng các toà án 

tối cao và toà hành chánh tối cao đề cử. Tại Séc tổng thống có quyền bổ 

nhiệm 15 chánh án nhưng phải thông qua Thượng viện. Tại Litauen tổng 

thống, quốc hội và chủ tịch toà án tối cao có quyền đề cử 1/3 chánh án. 

Trước hết tên tuổi các ứng viên phải được công bố qua báo chí và một 

ủy ban quốc hội sẽ chuyên trách việc này, sau đó ủy ban sẽ báo cáo chung 

quyết lên quốc hội để quyết định. Tại Rumanien các tiểu ban và văn 

phòng thường trực quốc hội có quyền đề cử. Ủy ban chuyên môn sẽ tiếp 

nhận danh sách này và chuyển tiếp để quốc hội quyết định. Tại Slowenien 

tổng thống kêu gọi dân chúng đề cử, khi người được đề cử chấp nhận sự 

đề cử thì tổng thống sẽ cứu xét danh sách và ông cũng có quyền đề cử 

những ứng viên khác. Tại Hung thủ tục tuyển chọn cũng tương tự. Một 
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ủy ban chuyên trách tại quốc hộì gồm có đại diện của các tiểu ban và 

tuyển chọn theo thủ tục đa số với tỷ lệ 2/3. 

Vai trò của các đảng chính trị cũng quan trọng trong thủ tục đề cử. 

Trên 200 đảng đã được tự do đi vào hoạt động trong thời kỳ chuyển tiếp, 

nhưng sinh hoạt còn quá yếu vì không đề ra được những chương trình 

hành động quy mô và thu hút công luận. Cho nên ảnh hưỏng của Đảng 

Cộng Sản vẫn còn quan trọng hơn kể cả trong việc đề cử ứng viên. 

Sau khi Toà Bảo Hiến được thành lập thì toàn thể các chánh án bầu ra 

chức vụ chủ tịch toà và đại diện chủ tịch toà. Tại Rumanien, Slowenien và 

Hung các chức vụ này có nhiệm kỳ 3 năm, sau khi mản hạn sẽ được bầu 

lại và do tổng thống bổ nhiệm. 

Có bốn tiêu chuẩn chính để chọn lựa chánh án là quốc tịch, tuổi tối 

thiểu, trình độ chuyên nôn và tác phong đạo đức. Tại Slowenien và 

Slowakei tuổi tối thiểu quy định là 40 trong khi tại Hung là 45. Vấn đề 

khó khăn nhất là trình độ chuyên môn vì đa số các chánh án toà án nhân 

dân theo hệ thống xã hội chủ nghĩa nên trình độ nhận thức về các vấn đề 

dân quyền, dân chủ và kinh tế thị trường còn hạn chế. Đây là một nan đề 

trong việc đề cử người có thực tài. Tại Ba lan đã có những chương trình 

tạo ngắn hạn dành cho các loại chánh án toà án nhân dân này. 
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Nhiệm kỳ của chánh án trung bình là 7 năm như tại Slowakei, nhưng là 

9 năm tại Bungary, Litauen, Ba lan, Rumanien, Slowenien và Hung. 

Chánh án không được quyền tái ứng cử mà chỉ có tại Bungary, Slowekei, 

Séc và Hung cho ngoại lệ. 

Chánh án có quyền miễn truy cứu về trách nhiệm hình sự và hưởng 

quyền tự do ngôn luận khi hành sự. Khi bị bắt quả tang phạm pháp hay có 

đơn xin hủy bỏ quyền bải miễn thì ngoại lệ này sẽ không còn hiệu lực. Tại 

Ba lan, thủ tục này sẽ do 2/3 các chánh án của Toà Bảo Hiến quyết định 

nhưng tại Séc phải có sự đồng thuận của Thượng viện. 

 

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Nhìn chung mô hình về cơ cấu tổ chức Toà Bảo Hiến đã theo hẳn Đức và 

Áo. Pháp gây rất ít ảnh hưởng ngoại trừ tại Rumanien. 

Về mặt tổ chức phân quyền trong nội bộ thì Toà Bảo Hiến của Đức có 

hai bộ phận là đại hội đồng (Plenum) và hội đồng xét xử chuyên trách 

(Senate). Slowakei, Séc và Hung đã theo mô hình này. Đại hội đồng của 

toà có nhiệm vụ giữ gìn sự thống nhất trong ngành tư pháp và án lệ cũng 

như có vai trò lãnh trách nhiệm chánh trị chung. Rumanien chỉ theo thể 

thức đại hội đồng và không có hội đồng xét xử chuyên trách. Tại Ba lan 

ngoài đại hội đồng chánh án còn có các ban xét xử chuyên môn. Đại hội 
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đồng chỉ chuyên trách các vụ tranh tranh chấp thẩm quyển giữa các cơ 

quan hiến định và các vụ kiện có màu sắc chính trị. Hội đồng xét xử luôn 

thay đổi theo từng chuyên đề hay do phân công. Tại Slowakei, Senat chỉ 

có nhiệm vụ duy nhất là một ủy ban tiên thẩm vấn đề tranh tụng để quyết 

định có nên đưa ra đại hội đồng xét xử hay không. 

Các nhà lập hiến tại các nước Đông Âu xem Toà Bảo Hiến là cơ quan 

hiến định tối cao và hưởng sự tự trị trong thủ tục thiết lập ngân sách và 

vấn đề hành chính nội bộ. 

 

3. THẨM QUYỀN XÉT XỬ 

KIỂM SOÁT TÍNH HỢP HIẾN 

Có hai loại thẩm quyền xét xử tùy theo thời điểm nên được gọi là tiên 

kiểm và hậu kiểm. Thẩm quyền tiên kiểm của toà là kiểm soát tính cách 

hợp hiến của các đạo luật trước khi được ban hành. Ba lan, Hung và 

Rumanien đã theo thủ tục này giống như Pháp. Các hiệp ước quốc tế 

trước khi được quốc hội phê chuẩn cũng có thể bị xét tính vi hiến, nhưng 

sau khi đã phể chuẩn, các ràng buộc về mặt pháp lý đã thành hình thì vấn 

đề cứ xét tính vi hiến không còn có thể đặt ra. Tại Ba Lan vấn đề này 

không được luật hiến pháp đặt ra cho đến năm 1997. Tại Bungary, 

Litauen, Rumanien, Séc và Hung toà còn có thẩm quyền cứu xét tính 
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cách hợp hiến của mọi biểu quyết hay hành vi của chính phủ hay quốc 

hội, dù không phải là luật, nhưng khi hậu qủa của các quyết định này có ý 

nghỉa quan trọng về phương diện chính trị. 

Thực tế cho thấy xét tinh cách hợp hiến của một đạo luật là một vấn đề 

bắt buộc mà đôi khi có nhiều ý nghĩa chính trị hơn là pháp luật. Tại Ba 

lan chỉ có tổng thống mới có độc quyền đề nghị xin cứu xét tính cách hợp 

hiến của một đạo luật hay một hiệp ước quốc tế. Tại Hung thủ tục cũng 

tương tự. Tại Rumanien vấn đề thẩm quyền rộng rải hơn khi các cơ quan 

hiến định kể cà toà án tối cao cũng có quyền đề nghị xin cứu xét tính hợp 

hiến của một đạo luật. 

Hiến pháp các nước Đông Âu còn cho phép toà xét tính hợp hiến của 

các văn bản dưới luật (Untergesetzliche Regelungen), một thuật ngữ của 

chế độ củ và còn được quen sử dụng cho đến ngày nay. Theo ý nghĩa kỹ 

thuật của luật hành chánh phương Tây thì đây là một các loại văn kiện lập 

quy (règlement d´exécution) của cơ quan có thẩm quyền lập quy (pouvoir 

règlementaire) mà hiệu lực chỉ là để diễn giải và áp dụng các đạo luật do 

quốc hội có thẩm quyền lập pháp (pouvoir legislaltif) đã ban hành. Do đó, 

dù không là lập pháp, nó cũng bị cứu xét tính hợp hiến. Hệ thống luật 

pháp của chủ nghĩa xã hội không minh định tam quyền phân lập với lý do 

là phân công nội bộ của Đảng, nên vấn đề kiểm soát thẩm quyền lập pháp 
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và lập quy theo thủ tục luật hành chánh không được đặt ra đúng mức, nên 

sự trùng lấp là chuyện thông thưởng. Đây là một sai lầm về khái niệm mà 

không ai quan tâm. Khi dịch khái niệm các văn bản dưới luật sang Anh 

ngữ thì học giới lại dịch là by law. Đây lại là một sai lầm khác trong dịch 

thuật, vì by law được luật giới phương Tây hiểu là những luật do cơ quan 

điạ phương đặt ra, trong khi các văn bản dưới luật tại Đông Âu hầu hết do 

các cơ quan hành chánh trung ương có thẩm quyền lập quy soạn thảo. Sự 

sai lầm này vẫn còn tiếp tục và tạo nên nhiều ngộ nhận cho học giới khi 

đối chiếu. 

Thẩm quyền hậu kiểm của toà có khác hơn tiên kiểm ở điểm là tính 

hợp hiến của một đạo luật sau khi luật đã ban hành, có hiệu lực áp dụng 

và phát sinh tranh chấp trong một tình trạng cụ thể. Hầu hết các Toà Bảo 

Hiến tại Đông Âu đều có thẩm quyền hậu kiểm này và được mở rộng 

khác nhau tùy từng nước.Tại Bungary tổng thống, bộ trưởng, và 1/5 đại 

biểu quốc hội, toà án hành chánh tối cao, toà phá án, chưởng lý (người 

đứng đầu ngành thẩm phán công tố) của bộ tư pháp có quyền xin cứu xét 

tính hợp hiến của một văn bản dưới luật. Tại Ba lan thẩm quyền này dành 

cho tổng thống, thủ tưóng, bộ trưởng, 50 dân biểu hoặc 30 nghị sĩ, chủ 

tịch viện kiểm soát kế toán, toà án hành chánh tối cao, tổng công đoàn và 

đại diện nghề nghiệp hay tôn giáo đều được hưởng tố quyền này. Tại Séc 
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tố quyền tuỳ thuộc vào tính cách tiên kiểm hay hậu kiểm. Quyền xin tiên 

kiểm do tổng thống, 41 dân biêu hay 17 nghị sĩ đề xuất. Trong trường 

hợp hậu kiểm chỉ cần lãnh đạo hành pháp, hoặc 25 dân biểu hay 10 nghị 

sĩ là đủ số xin cứu xét. Đặc biệt nhất là chính Toà Bảo Hiến cũng có 

quyền tự khởi động để xét lại tính vi hiến các văn bản dưới luật này khi 

cần thiết. 

Về kỹ thuật pháp lý thì mô hình của Áo trong thủ tục hậu kiểm tinh vi 

hiến là hoàn chỉnh nhất tại châu Âu, nên hầu như các nước Đông Âu đều 

noi theo. Toà án trong khi xét một vụ tranh chấp thực tế thấy nghi ngờ 

về tính vi hiến của một đạo luật sẽ ngưng xử và có quyền đề xuất xin xét 

tinh hợp hiến của đạo luật này trước khi áp dụng. Quyền thượng cầu này 

dành hầu hết cho tất cả các toà án thông thường, không phân biệt cấp độ. 

Nhưng Bungary, Ba lan quy định rỏ hơn là chỉ có toà án cao cấp mới có 

thẩm quyền này. Riêng Slowenien thì chưởng lý của bộ tư pháp, ngân 

hàng quốc gia và cơ quan kiểm soát kế toán trung ương cũng có quyền 

thỉnh cầu này. 

 

TRANH CHẤP CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VỀ THẨM 

QUYỀN DO HIẾN PHÁP PHÂN NHIỆM 
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Toà Bảo Hiến đảm nhận xét xử các việc tranh tụng giữa các cơ quan nhà 

nước liên quan đến các thẩm quyền do hiến pháp quy định. Về mặt cơ cấu 

tổ chức của các cơ quan nhà nước thì có hai hình thức là trung ương và 

địa phương, nên còn được gọi là thẩm quyền hàng ngang và hàng dọc. Tại 

Séc và Hung sự phân biệt theo lãnh thỗ hành chánh tự trị hay phân cấp 

trung ương hay địa phương không là tiêu chuẩn đặt ra vì toà là cơ quan 

độc nhất xét xử các loại tranh chấp các vấn đề này. Thuật ngữ của các 

nước Đông Âu dùng đôi khi có khác nhau vì có nơi gọi là cơ quan trung 

ương, có nơi gọi là cơ quan nhà nước, tổ chức trung ương, cơ quan hiến 

định trung ương, nhưng nếu hiểu theo thuật ngữ của luật giới phương 

Tây thì đây là các cơ quan công quyền được hiểu chung là quốc hội, tổng 

thống, chính phủ và toà án. 

Vấn đề tranh chấp thẩm quyển của các cơ quan có thể phát sinh trên 

hai trường hợp khác nhau, thuần về lý thuyết hay do tranh chấp trong 

thực tế. Trường hợp thứ nhất xảy ra khi phát hiện được một cơ quan tự ý 

vượt quyền do hiến pháp quy định, trường hợp thứ hai khi có tranh chấp 

thẩm quyền giữ hai cơ quan mà toà phải xét thẩm quyển thuộc về cơ quan 

nào. 

Slowenien, Séc và Hung quy định minh thị về thẩm quyền của toà để 

giải quyết các tranh chấp thẩm quyển về các cơ quan hành chánh tự trị điạ 
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phương. Việc tranh chấp giữa toà án và cơ quan nhà nước khác cũng được 

toà Slowenien, Séc và Hung đều có quy định minh thị, trong khi các nước 

khác coi loại tranh chấp này là thứ yếu.Tranh chấp về thẩm quyền giữa cơ 

quan trung ương và điạ phương ít có ý nghĩa chánh trị trong thời kỳ 

chuyển tiếp. 

 

VI PHẠM DÂN QUYỀN VÀ NHÂN QUYỀN CỦA CƠ QUAN NHÀ 

NƯỚC 

Một trong những yếu tố thúc đẩy cho sự thay đổi chế độ tại Đông Âu là ý 

thức của người dân trước các vấn đề vi phạm nhân quyền, dân quyền, 

quyền công đoàn và quyền tự do kinh tế. Khi ý thức của người dân đã đủ 

mạnh để đòi hỏi nhà nước thực thi các quyền này, thì các hình thức đấu 

tranh bất bạo động đã chuyển biến làm cho các chế độ này cáo chung. 

Trong chế độ mới Toà Bảo Hiến trở thành một định chế tư pháp cao 

nhất của một nhà nước pháp quyền đang hình thành để bảo vệ nhân 

quyền và nhân quyền. Tố quyền của người dân là một thành tựu nổi bật 

của cuộc cách mạng luật pháp vì các nước chuyên chính vô sản trước đây 

chỉ long trọng tuyên bố chuẩn nhận về mặt hình thức nhưng lại không có 

luật thủ tục tương tự để cho phép người dân hưởng tố quyền này trong 
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thực tế. Người dân từ nay có quyền thỉnh cầu toà bảo hiến cứu xét tính 

cách vi hiến của một đạo luật hay một biện pháp bất công của nhà nước. 

Rumanien, Slowakei, Slowenien, Séc và Hung đã mở rộng tố quyền cho 

người dân khi có tranh chấp. Tại Ba lan sau khi thay đổi hiến pháp vào 

năm 1997 cũng đã chấp nhận tố quyền này. Một thuận lợi khác cho người 

dân là vì các nước Đông Âu đều là thành viên của Liên Âu và bị ràng buộc 

pháp lý với hiệp ước của châu Âu về nhân quyền, nên cho dù không có tố 

quyền trực tiếp trước toà án quốc gia, người dân có được hưởng tố quyền 

trực tiếp trước Toà nhân quyền thuộc châu Âu. 

Các tố quyền cá nhân có nhiều loại hình thức khác nhau. Tại 

Slowenien quy định là cá nhân có tố quyền chống lại mọi quyết định, biện 

pháp hay các hành vi khác của toà án hay các cơ quan nhà nước hay các cơ 

quan hành chánh tự trị. Luật Séc ghi chỉ có các quyết định hay các hành 

vi các cơ quan nhà nước vi phạm quyền căn bản của người dân đã có hiệu 

lực pháp mới được toà cứu xét. Hảnh vi của nhà nước phải được hiểu là 

các cơ quan hành pháp và tư pháp. Thông thường thì cá nhân thỉnh cầu 

toà xác nhận là quyền tự do căn bản của mình bị vi phạm. Qua đó toà đề 

ra phương thức áp dụng luật cho phù hợp với hiến pháp. 

Tại Slowenien, Slowakei và Séc vấn đề cứu xét tố quyền của cá nhân 

trước toà có phần phức tạp hơn vì lẻ các hành vi bi coi là vi phạm của các 
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cơ quan nhà nước và toà án chỉ có giá trị gián tiếp cho việc xét tính cách 

hợp hiến của một đạo luật. Trước hết toà án xét xem là các tố giác của cá 

nhân có đủ gía trị để xết xử hay không trước khi đưa ra vấn đề cứu xét 

tinh hợp hiến của việc tranh chấp. Mục đích của việc tiên kiểm này là để 

tránh tình trạng hỗn loạn vì sẽ có quá nhiều người dân đòi sửa hiến pháp 

và giảim gánh nặng cho toà án. 

Đặc biệt nhất là tại Rumanien nơi mà mọi người dân trong một tranh 

chấp pháp luật tại một toà án thông thường có tố quyền xin xét tinh vi 

hiến của một đạo luật được áp dụng trong việc phát sinh tranh chấp. Toà 

đang giải quyết tranh tụng bắt buộc phải trình quan điểm lên Toà Bảo 

Hiến để xin chung quyết trước khi tiếp tục xét xử. 

Tại Ba lan vấn đề này được sửa đổi vào năm 1997. Tố quyền của cá 

nhân trước Toà Bảo Hiến chỉ chấp nhận cứu xét vấn đề khi quyết định 

của toà án đã có hiệu lực cưỡng chế hay một hành vi chung quyết của cơ 

quan hành chánh. Dựa vào hiệu lực cưỡng chế này thì toà mới xét tính 

cách vi hiến theo nguyện vọng của người dân. 

Tố quyền nêu trên chỉ liên hệ đến một hành vi trong trường hợp cụ 

thể, nhưng tại Hung đã có một tiến bộ vượt bực khi cho phép bất kỷ 

người dân nào cũng có quyền xin xét tinh vi hiến của một đạo luật. Tại Ba 
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Lan và Séc thì hạn chế hơn khi luật chỉ cho phép xét lại các luật nội 

dung. Ngược lại vấn đề này không được đặt ra tại Slowenien và Slowakei. 

Thời hạn để khởi động tố quyền tại các nước Slowakei và Ba lan là 2 

tháng, trong khi Slowenien và Séc quy định là 60 ngày. Tại Hung các việc 

cứu xét không liên hệ đến tranh chấp thực tế thì không ghi thời hạn. 

Nhìn chung vần đề thời hạn để khởi kiện tại các nước Đông Âu kéo dài 

hơn tại Tây Âu. 

Hiện nay chỉ có Slowenien và Séc chính thức công nhận thủ tục tố 

quyền được quy định theo Công ưóc quốc tế vể dân quyển và quyền chính 

trị ban hành vào ngày 16. 12. 1966. Hậu quả của sự công nhận này là sau 

khi toà quốc tế xác nhận vấn đề vi phạm, toà Slowenien và Séc phải có 

trách nhiệm cứu xét hậu qủa pháp lý của vấn đề. 

 

LUẬT BẦU CỬ 

Trước đây luật bầu cử không quan trọng vì quan điểm mác xít phê bình là 

luật bầu cử chỉ là hình thức lừa gạt và mua bán của giai cấp tư sản và vi 

phạm vào nguyên tắc dân chủ nhân dân, nên cách tốt nhất để giải quyết 

vấn đề là Đảng cử và dân bầu. 
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Ý niệm này đã thay đổi triệt để trong thời kỳ chuyển tiếp. Tử nay Toà 

Bảo Hiến có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về tình cách hợp pháp 

của các cuộc bầu cử quốc hội và các cơ quan nhà nước khác. Tại Slowenien 

thì Toà Bảo Hiến là cơ quan xác định kết quả bầu cử quốc hội và hội đồng 

dân cử điạ phương. Tại Séc, Hung và Bungary toà còn xét đến hồ sơ cá 

nhân của các ứng viên về điều kiện ứng cử. Tại Bungary, Litauen và 

Rumanien toà còn có thẩm quyền xem xét kết quả việc bầu cử tổng 

thống. Rumanien đã ảnh hưởng Pháp trong các luật thủ tục này, nên quy 

định khá chi tiết từ theo dõi tiến trình bầu cử và tuyên bố xác nhận kết 

quả. Tại Rumanien, Slowakei và Hung toà có quyền kiểm soát việc thực 

hiện các cuộc trưng cầu dân ý. 

 

THỦ TỤC BÃI NHIỆM CÁC CHỨC VỤ DÂN CỬ 

Thủ tục bãi nhiệm tổng thống được quy định trong hiến pháp các nước 

Bungary, Litauen, Slowakei và Slowenien, khi tổng thống vi phạm luật 

hiến pháp và các tội nghiêm trọng khác. Rumanien và Séc quy định cụ thể 

hơn khi tổng thống phạm tội phản quốc. Tại Bungary toà có thẩm quyền 

trong các thủ tục bải nhiệm phó tổng thống, taị Slowenien toà có quyền 

này đối với thủ tướng và tại Litauen toà có quyền này đối với đại biểu 

quốc hội. 
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CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ 

Các Toà Bảo Hiến các nước Đông Âu đã theo mô hình của Đức trong 

cách giải quyết các vấn đề sinh hoạt đảng phái và các tổ chức chính trị. Tại 

Bungary, Ba lan, Rumanien, Slowenien và Séc toà có thẩm quyền tuyên bố 

về tính cách hợp pháp và hợp hiến của đảng hay tổ chức chính trị. Quyết 

định của toà có hai hình thức. Theo hình thức thứ nhất như tại Slowakei 

và Séc thì toà án thông thường có thẩm quyền cứu xét vấn đề và phải có 

tố quyền xin cấm hoạt động thì toà mới cứu xét. Tại Bungary, Ba lan, 

Runamien và Slowenien thì chính Toà Bảo Hiến có thẩm quyền chuyên 

quyết. Tại Rumanien chỉ có chủ tịch thượng viện và hạ viện mới có tố 

quyền này. Tại Bungary, Ba lan và Slowenien thì thủ tục khởi tố giống 

như thủ tục cứu xét tinh vi hiến. 

 

GIẢI THÍCH LUẬT PHÁP 

Toà Bảo Hiến là cơ quan tối cao có trách nhiệm giải thích luật hiến pháp 

và các luật khác. Hành pháp và Lập pháp có quyền xin toà giải thích. 

Riêng tại Ba lan thì cơ quan đại diện theo dõi các vấn đề dân quyền cũng 

có được quyền này. 
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CÁC THẨM QUYỀN KHÁC 

Ngoài ra toà còn có một số thẩm quyền khác như xét các tranh chấp liên 

quan thẩm quyền của các cơ quan hành hành và toà án, các tranh chấp 

thuộc phạm vi hành chánh tự trị điạ phương. Một loại thẩm quyền đặc 

biệt khác mà chỉ có ở Hung là khi quốc hội bất đồng trong công tác lập 

pháp khi có nhu cầu đòi hỏi hay đã được hiến pháp ủy nhiệm thì toà xét 

cứu xét tính vi hiến của sự thụ động này. 

 

4. VAI TRÒ CỦA TOÀ BẢO HIẾN TRONG TIẾN TRÌNH XÂY 

DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN 

Nếu sự sụp đổ chế độ ở nước Đông Âu là một cuộc các mạng triệt để và 

đã đem lại cho đất nước một sinh khí năng động, thì hiến pháp mới cũng 

mang đến cho các cơ quan nhà nước một cơ cấu và trách nhiệm mới, mà 

Toà Bảo Hiến là một thí dụ điển hình, vì toà đã đóng một vai trò quan 

trọng để đáp ứng với nguyện vọng của dân chúng là được sống trong một 

nhà nước pháp quyền và được luật pháp bảo vệ. Những thành tựu của 

định chế này trong tiến trình chuyển đổi hơn hai mươi năm qua và những 

thách thức còn lại cho tương lai có thể tóm lược như sau: 
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Toà Bảo Hiến Bungary hoạt động rất yếu trong những năm đầu tiên 

của buổi giao thời, không những vì trình độ chuyên môn mà còn vì tranh 

chấp giữa hai thế lực cũ và mới trong nội bộ của toà không giải quyết tận 

gốc. Toà luôn giữ thái độ dè dặt trước vấn đề nhạy cảm chính tri, nên 

người dân không tín nhiệm. Qua môt thời gian dài toà đã vượt qua nhiều 

thử thách và thể hiện dần được tinh thần độc lập tư pháp trong các quyết 

định. Đến năm 1996 toà trở thành một thành viên của hội nghị về soạn 

thảo hiến pháp châu Âu. Uy tín của toà có tăng lên qua thời gian gần đây 

trước những vấn đề nguyên tắc pháp quyền và dân chủ. Hiện thời tố 

quyển của người dân trước các vi phạm nhân quyền và dân quyền vẫn còn 

hạn chế. 

Toà Bảo Hiến Ba lan sau khi đi vào hoạt động đã giữ vai trò quan trọng 

trong tiến trình chuyển hoá chính trị của của đất nước. Qua hệ thống án 

lệ và thành tích hoạt động, toà đã chứng tỏ là một định chế có uy tín 

chính trị và khả năng giải quyết vấn đề chuyên môn. Ngay cả trong thời 

còn chế độ chuyên chính vô sản, đôi khi toà đã bày tỏ được tính độc lập 

trong các quyết định liên quan đến chính trị. Trong những năm 1990-97 

toà đã thụ lý hơn 300 tranh tụng, trong đó có 60 vụ liên quan đền giải 

thích luật pháp. Các quyết định này là một cơ sở vững vàng cho việc xây 

dựng nhà nước pháp quyền trong thời kỳ chuyển tiếp. Thay đổi hiến pháp 
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và luật về việc xây dựng Toà Bảo Hiến vào năm 1997 đánh dấu một 

chuyển hướng quan trọng trong tiến trình này. Luật mới quy định về tổ 

chức Toà Bảo Hiến được thay đổi theo hai nguyên tắc: thích nghi về vai 

trò và thẩm quyển của toà trước những nhu cầu đổi mới đòi hỏi và phát 

huy những thành tựu trong thời kỳ chuyển tiếp. Hệ thống án lệ của toà 

được tiếp tục triển khai, đặc biệt tư thế độc lập của toà trước các cơ quan 

hiến định khác được định hình và tôn trọng, nhờ thế mà toà gây được tín 

nhiệm trong học giới và dân chúng. Đặc biệt nhất là sau năm 1997 tố 

quyền của người dân trong các vi phạm về dân quyền và nhân quyền được 

toà công nhận. Hiện nay vấn đề còn tồn đọng là các mối quan hệ giữa toà 

thông thường và toà bảo hiến. Toà thông thường có quyền xét tính vi 

hiến của một đạo luật nhưng trong mức độ nào vẫn còn là vấn đề cần được 

xác minh. Tựu chung, sự thay đổi hiến pháp và luật vể tổ chức Toà Bảo 

Hiến đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nhà nước pháp quyền 

mà Ba Lan đã thành công trong thởi kỳ chuyển tiếp. 

Toà Bảo Hiến Hung được coi là nổi bật đặc sắc trong tiến trình chuyển 

đổi theo ý nghĩa cao đẹp nhất của judicial activism theo luật giới phương 

Tây, vì toà đã tự cho mình một vai trò quan trọng và không đợi đến có tố 

quyền của cơ quan hay dân chúng mà toà mới khởi động. Toà đã đóng 

góp đáng kể trong việc giải quyết các vấn đề bất công trong quá khứ, thí 
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dụ như việc hoàn trả quyền tư hữu của nông dân bị cưỡng chiếm đất đai 

trong thời kỳ tập thể hoá. Bất đồng cách giải quyết của quốc hội, toà đề 

xuất phải hoàn trả hay bồi thường trên căn bản luật riêng biệt, minh danh 

các trường hợp sai phạm cụ thể và không thể thông qua hình thức thủ tục 

thỉnh cầu tại quốc hội, trong khi nông dân lại có nhiều tiếng nói và có thể 

gây được ít nhiều áp lực hơn trong chính quyền. Trong việc đem lại công 

lý về các oan sai luật pháp, toà yêu cầu quốc hội không tạo tiền lệ nguy 

hiểm nhắm trả thù các cán bộ đảng viên của chế độ cũ vì mục tiêu chính 

trị, vì toà dựa trên nguyên tắc bất hồi tố của hình luật. Toà theo dõi lãnh 

vực truyền thông và nhân danh tự do báo chí mà yêu cầu chính quyền từ 

bỏ kiểm soát truyền thông. Toà đã tích cực hoạt động trong một khuôn 

khổ hiến pháp mới nên mọi quyết định được công chúng hoan nghênh và 

được tôn trọng là một thành phần đối trọng có tầm vóc với chính quyền 

và quốc hội. Hiện nay khuynh hướng can thiệp của toà trở nên dè dặt hơn 

so với trước đây, bắt đầu thiên về hoàn chỉnh các học thuyết và án lệ và ít 

can thiệp trực tiếp vào các vấn đề nóng bỏng chính trị, nên được gọi là 

judicial self-restraint. Thống kê từ 1990- 2004 cho thấy toà nhận thấp 

nhất là 1098 hồ sơ trong năm 1994 và cao nhất là 2302 vào năm 1991, 

vượt quá khả năng làm việc của toà. Mối quan hệ của Toà Bảo Hiến và các 

toà thông thường còn là một đề tài cần được xác minh vì có hai quan 

điểm khác nhau giữa sự phân nhiệm theo hiến pháp hay phân công nội bộ 
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khi cứu xét. Hầu hết các quyết định của toà án được Hành pháp thi hành. 

Thời gian gần đây có nhiều tranh chấp giữa Hành pháp và Toà Bảo Hiến 

về các quyết định liên quan đến vấn đề kinh tế gây nhiều bất lợi cho Hành 

pháp. Toà thường bị Hành pháp phê phán là thiếu thẩm quyền chuyên 

môn trong các vấn đề phức tạp do nền kinh tế thị trường phát sinh. 

Toà Bảo Hiến Slownien đã có ảnh hưởng quan trọng trong sinh hoạt 

chính trị, vì không chỉ tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn động trong 

quá khứ, mà còn cố làm sáng tỏ về giá trị cao cả của hiến pháp mới. Khó 

khăn của toà là xét tính hợp hiến của các văn bản dưới luật. Dù nguyên 

tắc tam quyền phân lập được xác minh nhưng trong thực thế còn có quá 

nhiều vi phạm vì hai lý do, một là do trình độ kỹ thuật lập pháp và lập quy 

của Hành pháp còn quá thấp và hai là khả năng kiểm soát của Toà cũng 

không thể đáp ứng kịp thời. Đến nay khái niệm về cơ sở hành chánh địa 

phương và thẩm quyền lập quy vẫn chưa được xác minh, đây là những vấn 

đề trong thể chế hành chánh của nhà nước Nam Tư củ để lại. Ngược lại, 

Toà Bảo Hiến của Slowakei bắt đầu thể hiện tính độc lập của mình đối 

với hành pháp và quốc hội. Điểm nổi bật là tố quyền đã mở rộng cho 

người dân trước các vi phạm về nhân quyền và dân quyền. Toà đã tiếp thu 

các chuẩn mực theo án lệ của Toà châu Âu, nhưng việc áp dụng còn nhiều 

khó khăn. 
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Toà Bảo Hiến Séc đã bắt đầu hoạt động từ năm 1993 nhưng luật về 

thẩm quyền Toà Bảo Hiến được tu chỉnh rất nhiều lần để phù hợp với 

tình thế đòi hỏi, đặc biệt là để gia nhập vào Liên Âu. Toà không những là 

một cơ quan tối cao trong bộ máy nhà nước mà được người dân coi như là 

một định chế bảo vệ dân quyền và nhân quyền trước mọi vi phạm và tạo 

niềm hy vọng về sự an toàn luật pháp. Thay đổi quan trọng nhất tại Séc là 

khi quy định mối quan hệ thẩm quyền giữa toà thông thường và Toà Bảo 

Hiến. Khi có nghi ngờ về tinh vi hiến của một đạo luật, toà thông thường 

không được phép tự quyết định mà phải thỉnh cầu Toà Bảo Hiến giải 

thích vấn đề vi hiến trước khi quyết định trường hợp cụ thể, đặc biệt nhất 

là khi liên quan đến các vi phạn nhân quyền hay các hiệp ước quốc tế. Vấn 

đề lý thuyết này đã được quy định, nhưng áp dụng trong thực tế còn phải 

cần có thời gian chứng nghiệm. 

Toà Bảo Hiến Rumanien đã không đem lại nhiều thành tựu như người 

dân mong đợi vì tính độc lập của toà không được đảm bảo, mặc dù qua 

thời gian thẩm quyền của toà được mở rộng hơn so với trước đây. Thống 

kê cho thấy từ năm 1992-2005 toà đã cứu xét 4600 vụ tranh tụng mà xét 

tính vi hiến đã chiếm đến 4259. Tỷ lệ thắng các vụ xét vi hiến chỉ đạt 

được 6% cho thấy là quá ít so với tỷ lệ ở các nước Tây Âu. Khi giải quyết 

tranh chấp giữa quốc hội và hành pháp về các vấn đề tiên kiểm cho thấy 
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toà có khuynh hướng thân hành pháp. Các quyết định này đã tạo bất bình 

trong đối lập và công luận. Khác với Ba Lan, hệ thống án lệ tại toà 

Rumanien chưa có đóng góp nhiều trong việc xây dựng pháp quyền. 

Thành tích của Toà Bảo Hiến Litauen không có gì là đặc sắc trong 

những năm đầu tiên và những khó khăn trong buổi giao thời không khác 

gì các nước khác. Nổi bật nhất là Toà đã chung quyết thủ tục bãi nhiệm 

tổng thống Rolands Paksas vào năm 2004 vì đã vi phạm nghiêm trọng luật 

hiến pháp. Đây là một tranh cải chính trị lớn nhất giữa quốc hội và tổng 

thống về giá trị hiến pháp ở Litauen. Một điểm son trong thành quả của 

Toà Bảo Hiến khi xác định vị vi phạm này và áp dụng thủ tục bãi miễn để 

thể hiện tinh thần nhà nước pháp quyền. 

 

5. KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM? 

Một tin vui cho chúng ta là Việt nam đã bắt đầu thảo luận việc thay đổi 

hiến pháp, nhưng loại vấn đề nào sẽ được đặt ra, dựa trên tiêu chuẩn giá 

trị gì, trong chiều hướng và với chừng mực nào và tiếp thu kinh nghiệm 

của ai, và ai sẽ thảo luận với ai trong mối quan hệ nào, đó cũng là vấn đề 

cần quan tâm. 

Nếu việc xây dựng nhà nước pháp quyền tại các nước Pháp, Đức, Anh 

và Hoa kỳ không thu hút được sự quan tâm của Việt nam, điều này cũng 
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dễ hiểu, vì lý thuyết thì quá trừu tượng, kể cả cho luật giới, mà sự cách 

biệt trong thực tế về bối cảnh lịch sử, truyền thống văn hoá, trình độ dân 

trí, phát triển kinh tế và tiến trình dân chủ cũng là những trở ngại chính. 

Trái lại, tiến trình chuyển đổi của các nước Đông Âu là một bài học 

thực tế sinh động cho Việt Nam, vì lẽ cả hai cùng theo quan điểm về luật 

mác xít và có những khởi điểm trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền. 

Các vấn đề mới về vai trò lãnh đạo của Đảng, quyền sở hữu toàn dân, kinh 

tế thị trường, tôn trọng các nhân quyền và dân quyền, tổ chức bộ máy nhà 

nước hiệu năng với tam quyền phân lập mà các nước Đông Âu đã giải 

quyết xong cũng là các vấn đề mà Việt Nam đang và sẽ phải giải quyết. 

Tuy giống nhau về hệ thống và khởi điểm nhưng Đông Âu và Việt nam 

vẫn còn có những dị biệt cơ bản về bối cảnh và tiến trình. Đông Đức có 

Tây Đức và Đông Âu có Tây Âu gần gủi về địa lý cũng như hậu thuẫn về 

chính trị. Cùng với sự tài trợ hùng hậu cho việc hội nhập nhưng cũng có 

những áp lực cực kỳ nặng nề về chính trị của Tây Âu mà Đông Âu không 

thể nào có những chọn lưạ khác hơn. Cái giá mà Tây Âu phải trả trong 

việc tài trợ toàn bộ các chương trình cải cách luật pháp là 11 tỷ Euro để hệ 

thống luật pháp của Đông Âu có được như ngày nay. Việt nam có Trung 

Quốc là bạn láng giềng và đồng tình ủng hộ về nhiều mặt, nhưng hệ 

thống luật pháp của Trung Quốc không có gì tốt đẹp hơn để Việt Nam 
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đáng quan tâm và Việt Nam đang và sẽ phải trả cho Trung Quốc một cái 

giá hoàn toàn khác hẳn so với Tây Âu. Khi Đông Âu chấp nhận nền kinh 

tế thị trường của chủ nghĩa tư bản, thì Việt Nam cùng Trung Quốc vẫn 

còn quyết tâm xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng chủ 

nghĩa xã hội. Nhưng phân biệt những thành tựu nào của Đông Âu mà 

Việt Nam dễ tiếp thu chắc chắn sẽ là những vấn đề có khả năng thu hút 

hơn. 

Chúng ta hy vọng rằng việc định hình cho Toà Bảo Hiến Việt Nam là 

một khởi điểm tối cần thiết và chính giới và luật giới sẽ quan tâm nhiều 

hơn nữa về những kinh nghiệm của Đông Âu để mang lại cho người dân 

Việt niềm hy vọng được sống trong sự an toàn pháp luật của một nhà 

nước pháp quyền văn minh vào thế kỷ XXI. 

 

Nguồn: Đỗ Kim Thêm. Vai trò của toà bảo hiến trong việc xây dựng nhà 

nước pháp quyền tại các nước Đông Âu. Truy cập ngày 01.08.2016. 

<https://danluan.org/tin-tuc/20120227/do-kim-them-vai-tro-cua-toa-

bao-hien-trong-viec-xay-dung-nha-nuoc-phap-quyen-tai> 
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BÀI HAI MƯƠI BA 

 

TẠI SAO CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN TỎ 

RA ĐỀ KHÁNG TRƯỚC UY LỰC PHÁP QUYỀN? 

Tác giả: Barry R. Weingast 

Dịch giả: Đỗ Kim Thêm 

 

Lời người dịch: Nguyên tác Anh ngữ của bản dịch là: “Why developing 

countries prove so resistant to the rule of law?” của Barry R. Weingast, Chương 

II trong sách của James J. Heckman, Robert L. Nelson, Lee Cabatingam 

(eds.), Global Perspectives on the Rule of Law, Routledge Cavendisch, 2010, 

29–51. Barry R. Weingast hiện là Giáo sư Chính trị học, Đại Học Stanford, 

Hoa Kỳ. 

Weingast lập luận là các nước đang mở mang chống lại uy lực pháp quyền 

khi chính giới giải quyết vấn đề động loạn xã hội bằng cách lo bảo đảm đặc 

quyền và đặc lợi. Ngay cả khi chấp nhận dân chủ và phân quyền, họ không thể 

tạo một nhà nước vĩnh cửu để có thể duy trì luật pháp trong một tiến trình dài. 

Các cải cách luật lệ và thể chế theo mô hình các nước phương Tây đều thất bại, 

vì không thể thay đổi cấu trúc cơ bản xã hội và gia tăng khích lệ tác động. 
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Để đạt được uy lực pháp quyền, các quốc gia này phải chuyển tiếp từ hệ 

thống tiếp cận giới hạn qua đến mở rộng, phải đạt được tình trạng cơ bản để 

trưỏng thành, rồi bắt đầu vào các bước chuẩn bị. Chỉ có các giai đoạn phát 

triển này tạo cho quốc gia có khả năng tổ chức về thể chế cho nhà nước pháp 

quyền. Nhà nước pháp quyền cần có hai thay đổi: thể chế cung cấp luật lệ và 

kết ước khả tín nhằm bảo đảm cho thể chế này sống còn. 

 

ại sao các nước đang phát triển tỏ ra đề kháng trước uy lực pháp 

quyền và nói một cách khái quát là trước việc điều hành hữu hiệu? 

Vấn đề càng nghịch lý hơn khi chúng ta biết tương đối khá tường tận 

những kỹ thuật về thể chế đem lại uy lực pháp quyền, thí dụ như quyền tư 

hữu, dân quyền, quyền tự do cá nhân, luật doanh nghiệp, cấu trúc quản lý 

doanh nghiệp, luật hợp đồng và hệ thống tư pháp. Đề cập đến vấn đề này, 

tôi dựa vào cách tiếp cận mới do ba tác giải North, Wallis và Weingast 

triển khai vào năm 2009 và gọi tắt sau đây là NWW. Họ lý giải sự thành 

hình nhà nước pháp quyền ở phương Tây và sự bất khả du nhập nguyên 

tắc này tại các nước đang phát triển. 

Các khảo hướng cổ điển về tăng trưởng trong khoa học kinh tế, chính 

trị và luật pháp cho là tại các xã hội đang mở mang có những cách không 

đầy đủ, thiếu những thành tố chủ yếu của những xã hội phát triển toàn 

T 
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diện. Tất cả các nhà kinh tế, nhà dân chủ và luật gia khuyến cáo rằng thể 

chế và chính sách mới nên du nhập từ các xã hội tiền tiến vào các xã hội 

đang mở mang, mà tiêu biêu nhất là tư bản, kỹ thuật và những thị trường 

cạnh tranh, các chính đảng và bầu cử, loại quyền luật định, hiến pháp và 

định chế tư pháp. Các cải cách này hãy còn quá khó thành tựu để tăng 

trưởng kinh tế trường kỳ, dân chủ ổn định để kiểm soát chính giới, và thể 

chế pháp quyền để có một nền tư pháp hữu hiệu. 

Phương cách mới của NWW lý giải về các khó khăn trong việc du nhập 

thể chế từ xã hội tiền tiến cho xã hội chậm tiến. Khuôn khổ giải thích này 

chia các xã hội ngày nay thành hai loại mô hình về trật tự xã hội, giải 

thích là tổ chức xã hội của các nước đang phát triển hoàn toàn khác biệt 

với các nước đã phát triển. Luận điểm cổ điển không đề cập đến là làm sao 

xã hội giảm bớt hay kiểm soát được động loạn. Trật tự xã hội nền tảng 

nhất qua lịch sử, hệ thống tiếp cận hạn chế hay quốc gia sơ khai giải quyết 

vấn đề bạo lực bằng cách ban phát và bảo đảm cho cá nhân và phe nhóm 

quyền thế được hưởng đặc quyền, cho họ có nhiều khích lệ để hợp tác 

hơn là chống nhau. Có hưởng đặc quyền, giới hạn cạnh tranh và tiếp cận 

tới các tổ chức, tất cả làm ngăn trở tăng trưởng kinh tế trường kỳ cho xã 

hội. Ngược lại, những hệ thống mở rộng sử dụng cạnh tranh, mở lối cho 

việc tiếp cận với các tổ chức và thể chế để kiểm soát bạo lực. Tất cả có 
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những đặc tính là giảim đi đặc quyền và đem lại tăng trưởng kinh tế dài 

hạn. 

Trong chương này tôi đặt trọng tâm vào hai khía cạnh của uy lực pháp 

quyền, một là các ý tưởng liên hệ đến tính chính xác, bình đẳng trước 

pháp luật, không có sự lạm dụng độc đoán của chính quyền; hai là thiếu 

thành tố năng động trong hầu hết mọi cách xử lý, để nhấn mạnh pháp 

quyền nhà nước không chỉ áp dụng cho hiện tại mà còn cho tương lai. 

Khía cạnh năng động tạo vấn đề thay đổi lãnh đạo hay liên minh cầm 

quyền trong một nước. Điều gì làm ràng buộc chính giới mới để họ tôn 

trọng luật pháp và thể chế đang có? Chủ đề này đặc biệt tạo hàng loạt các 

vấn đề trong các chế độ độc tài nhưng liên hệ đến tất cả các nước sơ khai, 

kể cả các nước gọi là dân chủ; không khả năng làm ràng buộc thể chế 

tương lai vào luật pháp và thể chế hiện tại, đó là trở ngại chính trong việc 

lập uy lực pháp quyền. Vấn đề không phải là các loại quyền hay thể chế 

trong hiện tại thu hút như thế nào, mà là nó không thích hợp trong 

trường kỳ, nếu chế độ tương lai có thể thay đổi tất cả tùy thích. Chủ đề 

này có liên hệ mật thiết đến việc tạo ra một nhà nước trường tồn, mà đặc 

điểm là thể chế sẽ không tùy thuộc vào bản sắc cá nhân của lãnh đạo hay 

liên minh cầm quyền. 
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Những nhà nghiên cứu về nhà nước pháp quyền thường chú tâm về 

những hình thức của các loại quyền luật định, thí dụ như bản chất và đặc 

điểm của luật – hoặc là hình thức của thể chế phải được áp dụng và kiểm 

soát các quyền này, mà bản chất và đặc điểm của thể chế tư pháp là thí dụ. 

Nhưng họ thiếu nghiên cứu vấn đề duy trì và bảo vệ thể chế này khi bị các 

quan chức lạm dụng. Lãnh đaọ của các nước sơ khai thường có quyền thay 

đổi thể chế khi thấy không còn thích hợp, như chúng ta chứng kiến tại 

Đức dưới thời Nazi của Aldolf Hitler, thời Vladimir Putin của Liên Xô, 

Hugo Chavez của Venezuela hay Robert Mugabe của Zimbabwe. Tương tự 

như vậy, lãnh đạo các nước lạc hậu nắm quyền bằng bạo lực, và họ thường 

thoả hiệp trực tiếp với các thể chế đang có, thí dụ như Augustino 

Pinochet của Chile và Francisco Franco của Tây Ban Nha. Cuối cùng, các 

nước sơ khai rơi vào cảnh nội chiến làm kết thúc tính liên tục của thể chế 

như đã minh chứng trong trường hợp Nam Tư cũ vào đầu thập niên 1990, 

Rwanda vào năm 1994 và Somalia kể từ đầu thập niên 1990. Tất cả ba 

hình thức bất ổn này kìm hãm khả năng các nước lạc hậu để tạo ra nhà 

nước pháp quyền. Những thí dụ này cho thấy duy trì phần thứ nhất của 

nhà nước pháp quyền – thí dụ như tạo bình đẳng trước luật pháp và huỷ 

diệt sự lạm dụng chuyên chính – cả hai tùy thuộc vào việc tạo lập một nhà 

nước vĩnh cửu mà luật pháp và thể chế chính quyền không tùy thuộc vào 

bản sắc của chính giới. 
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Bài học chính của chương này là các nước lạc hậu không thể tạo hệ 

thống nhà nước pháp quyền bằng cách tiếp nhận những thể chế và cấu 

trúc điều hành có hệ thống tiếp cận công khai. Để đạt mục tiêu này, các 

nước sơ khai phải bắt đầu chuyển tiếp để mở ra cách tiếp cận quyền lực. 

Nhà nước pháp quyền thành hình trong thời kỳ chuyển tiếp khi xã hội 

chuyển hoá từ một căn bản dựa trên giao tiếp và đổi chác cá nhân sang căn 

bản khác là không còn thiên vị. Phần chuyển hoá này thuộc về thể chế. 

Thực vây, tạo nhà nước pháp quyền đòi hỏi hai thay đổi riêng biệt thuộc 

về thể chế: thể chế cung cấp luật lệ; và một loạt các kết ước khả tín nhằm 

bảo đảm cho thể chế này sống còn. 

Chương này trình bày theo một trình tự như sau. Phần 2 phác thảo 

khung nghiên cứu của NWW. Phần 3 định nghĩa các khía cạnh của nhà 

nước pháp quyền áp dụng trong công trình nghiên cứu này. Phần 4 áp 

dụng khung nghiên cứu vào sự hình thành nhà nước pháp quyền trong 

một viễn cảnh lịch sử, chứng minh những nối kết chặt chẽ cho sự chuyển 

tiếp và giải thích sự chuyển tiếp của các xã hội phương Tây từ lạc hậu đến 

mở rộng tiếp cận. Phần 5 giải thích tại sao các luật thủ tục, các quyền luật 

định và các thể chế của nhà nước pháp quyền không thể du nhập vào các 

nước đang phát triển. Cuối cùng là đúc kết của tôi. 
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Khuôn khổ khái niệm để giải thích lịch sử con người 

Để tìm hiểu cách tổ chức và vận hành xã hội, tôi căn cứ vào khuôn khổ 

khái niệm của NWW (2009)[2]. Đề án của NWW phân biệt những trật tự 

xã hội, Khuôn mẫu đặc biệt của tổ chức xã hội. Mỗi trật tự xã hội biểu 

hiện một khuôn mẫu đặc trưng của mối quan hệ con người mà cấu trúc 

nhằm tìm cách kìm chế bạo lực. Cách kìm chế bạo lực ảnh hưởng đến 

toàn xã hội. Khái niệm về trật tự xã hội đưa ra một khuôn khổ mà chúng 

ta có thể hiểu qua mối quan hệ giữa những hệ thống chính trị, kinh tế với 

các hệ thống khác. Khuôn khổ kết hợp những khái niệm cơ bản: bạo lực, 

thể chế, tổ chức và tín ngưỡng. Những chủ đề chính của khuôn khổ này 

là bạo lực được kiểm soát như thế nào và có đạt được không, xã hội tổ 

chức như thế nào và thể chế nào có thể hỗ trợ; đặc biệt nhất là thể chế hỗ 

trợ tổ chức như thế nào và ai tạo hình cho các tổ chức; và cuối cùng là các 

mối tương tác có còn dựa trên quan hệ quen biết cá nhân hay không. 

Lịch sử con người chứng kiến có ba loại trật tự xã hội. Trong một xã 

hội chuyên lo tìm thực phẩm thì chúng ta phải trở lui lại trước khi có lịch 

sử con người được ghi chép, con người chung sống trong những nhóm 

nhỏ, thường từ khoảng 25 đến 100. Trong một xã hội mà cách tiếp cận bị 

giới hạn, và chúng ta còn gọi là quốc gia sơ khai, thành hình trong lịch sử 

người khoảng 10.000 trước đây và liên hệ đến cách mạng xã hội tạo thành 
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những nền văn minh đầu tiên. Trong trật tự xã hội này, hệ thống chính 

trị quy định hệ thống kinh tế nhằm tạo ra những đặc lợi để kiểm soát 

động loạn và duy trì trật tự. Khi phân phối đặc lợi cho những người có 

tiềm năng sử dụng bạo lực, những xã hội này làm giảim đi vấn đề động 

loạn một cách đáng kể. Cuối cùng, một hệ thống tiếp cận mở rộng dựa 

vào cạnh tranh trong những hệ thống chính trị và kinh tế sẽ duy trì trật 

tự. Trật tự xã hội thành hình đầu tiên trong thời kỳ cách mạng thứ hai 

mà chúng ta còn gọi là cách mạng trí thức hay công nghiệp. 

 

Con người và đoàn thể 

Những mối quan hệ trong các quốc gia sơ khai là mối quan hệ cá nhân, cụ 

thể hơn những mối quan hệ giữa các thành viên trong liên minh cai trị là 

cá nhân, mối quan hệ tuỳ thuộc vào bản sắc của cá nhân. Quốc gia sơ khai 

ứng xử với từng cá nhân với quyền lợi, đặc quyền và nghĩa vụ tùy thuộc 

vào đặc điểm từng cá nhân. Chính vì thế mà quyền lợi, đặc quyền và nghĩa 

vụ hoàn toàn khác nhau. Những tình trạng này taọ nên sự tương tác luôn 

tái lập giữa những cá nhân, nó giúp họ để hiểu biết nhau, tin tưởng nhau 

và thúc đẩy trao đổi. Vì mọi người và mỗi mối quan hệ đều khác nhau, 

mối tương tác được lập lại sẽ cần thiết trong việc thúc đẩy trao đổi. Hợp 

tác và trao đổi chấm dứt khi mối quan hệ không đều đặn. 
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Con người có hai phần. Thứ nhất, mỗi người có một cơ thể độc nhất, 

gồm có vóc dáng, diện mạo và thông minh. Thứ hai, mỗi người có một 

loạt đặc tính liên hệ đến xã hội dựa trên điạ vị, quyền lực, ưu quyền, 

quyền lợi và nghĩa vụ.[3] 

Xã hội bị chế ngự bởi những mối quan hệ cá nhân, khi đặc tính xã hội 

của từng cá nhân là riêng biệt. Trái lại, xã hội được cai trị không dựa trên 

những mối quan hệ riêng tư khi đặc tính xã hội của những giai cấp rộng 

lớn của cá nhân giống nhau. 

 

Quốc gia sơ khai 

Các quốc gia phải kiểm soát vấn đề nền tảng của bạo lực. Trong những 

quốc gia sơ khai, liên minh của những người quyền thế thành hình để giải 

quyết vấn đề này.[4] Liên minh bảo đảm cho thành viên những đặc 

quyền, tạo ra quyền lợi thông qua việc ngăn chặn các cách tiếp cận với tài 

nguyên giá trị hay các tổ chức, rồi họ lại sử dụng đặc quyền này để duy trì 

trật tự. Bởi vì chống nhau làm giảim bớt quyền lợi nên các thành viên 

trong trong liên minh này có nhiều khích lệ là không chống nhau để duy 

trì quyền lợi. Các quốc gia sơ khai giới hạn các cách tiếp cận vào trong các 

tổ chức và giới hạn cạnh tranh trong tất cả mọi hệ thống. Không làm như 
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vậy thì sẽ mất đặc quyền và như thế sẽ giảim đi động lực không chống 

phá. 

Chúng tôi gọi hệ thống này là quốc gia sơ khai, vì gần như trong suốt 

10.000 năm của lịch sử nhân loại – thực ra mãi cho đến hai thế kỷ sau 

cùng – quốc gia sơ khai là một giải pháp duy nhất cho vấn đề bạo lực, nó 

tạo nên một xã hội có tôn ti và thịnh vượng đáng kể.[5] Nếu so với xã hội 

lo chuyện mưu sinh trước đây, quốc gia sơ khai đem lại tăng trưởng kinh 

tế đầy ấn tượng, và ngay cả đến ngày hôm nay, chúng ta thấy bằng chứng 

của sự thịnh vượng tích lũy được do những nền văn minh xa xưa. Tuy 

nhiên, tương phản với hệ thống có được tiếp cận tự do, quốc gia sơ khai 

có những hậu quả bất lợi đáng kể cho tăng trưởng kinh tế. 

Những mối quan hệ cá nhân tạo nên những đặc điểm thuộc về hai lĩnh 

vực kinh tế và chính trị học trong các quốc gia sơ khai. Ngay trong liên 

minh cai trị, tất cả mối giao tiếp là cá nhân. Thí dụ như nhiều thành viên 

đầy quyền lực đạt được nhiều đặc quyền đáng giá. Theo cách này các quốc 

gia sơ khai thất bại trong việc phân phối phúc lợi, tạo cơ nguy động loạn. 

Khi mối quan hệ quyền lực không đem lại quân bình trong phân phối 

quyền lợi, những người có nhiều quyền hơn dường như muốn dành phần 

hơn. Nếu không làm được họ cố gắng tranh đấu để đạt được. Đặc trưng 

của mạng lưới bao che là nối kết những người cô thế với những người đầy 
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quyền bính. Bất cứ người nào vô quyền cố tìm cách được kết nạp vào 

trong tổ chức quyền lực trong trường hợp động loạn bộc phát. Mối quan 

hệ cá nhân này cũng có đặc tính hầu hết là quan hệ kinh tế. Cách chính 

thúc đẩy trao đổi kinh tế là lập đi lập lại mối tương tác. Những thể chế 

cho nhà nước pháp quyền, thí dụ như toà án, chỉ bắt đầu trong những 

quốc gia sơ khai trưởng thành, và các thể chế này hầu hết dành cho các tổ 

chức hơn là cho các cá nhân. 

Những quốc gia sơ khai được ổn định nhưng không thuần tĩnh lặng. 

Quốc gia này thường thích nghi khi hoàn cảnh thay đổi. Những biến động 

khác nhau – biến cố do thay đổi thời tiết, thay đổi dân số, biến động giá 

cả, tân trang kỹ thuật hay biến cố quân sự, – tất cả có ảnh hưởng đến vận 

mệnh đến các thành viên trong liên minh. Khi có một vài thành viên 

nhiều quyền và các thành viên khác ít quyền hơn, thì sự liên kết này phải 

được điều chỉnh về đặc quyền và đặc lợi. Không làm như vậy sẽ gây động 

loạn, khi những đặc quyền và đặc lợi của những thành viên không còn 

phù hợp với quyền lực. Việc này đe doạ họ dùng bạo lực mà họ tin rằng là 

để dành phần chia sẻ sòng phẳng. Vì thế giới đang chuyển hoá, do đó, 

quốc gia sơ khai phải điều chỉnh triệt để hơn một cách thường xuyên 

trong lĩnh vực đặc quyền, đặc lợi và liên minh cai trị. Điều này thường liên 
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kết với việc truất hữu tài sản và đặc quyền mà giới lãnh đạo bảo đảm cho 

người khác. 

 

Đặc trưng của quốc gia sơ khai 

Đề cương của NWW phân biệt ba loại quốc gia sơ khai, nó tùy thuộc vào 

phương cách mà các tác giải này xử lý đối với các tổ chức và những sự 

phức tạp thể chế. Trong những quốc gia sơ khai mong manh, một tổ chức 

duy nhất hỗ trợ cho nhà nước chính là nhà nước, liên minh nắm quyền. 

Những quốc gia này ít có sự khác biệt nhau và vì thế mà ít có chuyên môn 

hoá và trao đổi kinh tế. Quốc gia sơ khai mong manh nghèo và dễ phát 

sinh động loạn, thể chế có ít tầm vóc và những kết ước khả tín mà Chad, 

Iraq, Mozambique, Somalia và Sudan là thí dụ. 

Quốc gia sơ khai cơ bản hỗ trợ cho hàng loạt các tổ chức, tất cả có liên 

hệ chặt chẽ với nhà nước. Những tổ chức này tạo những chuyên môn hoá 

cao độ, thí dụ như thu thuế, hoạt động tôn giáo và những chức năng kinh 

tế chuyên môn hoá, kể cả hoạt động khoáng sản và ngọai thương. Quốc 

gia sơ khai cơ bản có mức độ quy mô về thể chế để hỗ trợ tổ chức nhà 

nước, các quốc gia có thể kiên cường để chống lại mọi biến động hơn là 

những quốc gia sơ khai mong manh. Những quốc gia này có một phạm vi 

rộng của những thể chế công, thí dụ như luật thừa kế cho những nhà 
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lãnh đạo mới hoặc luật điều tiết tỷ lệ thuế suất, hoặc là phân chia những 

thiệt hại do các cuộc chinh phục. Để đạt được mức độ mà những quốc gia 

có được những công trình này, đó là do những công nghiệp nhà nước điều 

khiển. Tất cả mọi vấn đề này kìm chế được tiềm tàng những tranh chấp 

có bạo động. Những luật lệ nhằm thể chế hóa những quyết định về vấn đề 

này làm giảim đi nguy cơ cho động loạn bộc phát. Các quốc gia sơ khai cơ 

bản của đế quốc Atzec, đế quốc Carolinge thời Trung cổ, Iraq dưới thời 

Saddam Hussein, Liên Xô cũ và Ai Cập là những thí dụ. 

Cuối cùng, những quốc gia sơ khai trưởng thành phát triển những tổ 

chức tư nhân phức tạp mà nó hiện hữu tách biệt với nhà nước. Những tổ 

chức thương nhân hoặc những doanh nghiệp tư nhân có thể hiện hữu và 

sinh hoạt độc lập với những doanh nghiệp quốc doanh. Cùng song hành 

là một hệ thống luật tư pháp và phương cách chấp pháp luật hợp đồng 

nhằm hỗ trợ cho những tổ chức này. Tuy nhiên, những quốc gia sơ khai 

trưởng thành giới hạn cách tiếp cận tới những doanh nghiệp tư nhân như 

là một phần trong tiến trình tạo lập đặc lợi. Chỉ những thành viên của 

liên minh cai trị mới có cơ hội tiếp cận với tổ chức tư này, và đây là một 

đặc quyền đáng giá. Những quốc gia sơ khai trưởng thành có nhiều khả 

năng đề kháng trước tình hình thay đổi hơn là quốc gia sơ khai cơ bản. 

Tuy nhiên, các quốc gia này cũng có nhiều khủng hoảng và điều chỉnh 
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liên minh cai trị định kỳ về mọi quyền lợi và đặc quyền. Tình trạng nước 

Anh vào thế kỷ XVII, Argentina hiện nay, Ba Tây, Mexico và Ấn Độ là 

những thí dụ. 

Sự thăng tiến của quốc gia sơ khai từ giai đoạn mong manh đến cơ bản 

làm cho nhà nước trở nên thịnh vượng hơn. Sự cường thịnh có nhiều lý 

do. Thứ nhất, tầm vóc tổ chức, mức độ chuyên môn hoá và trao đổi 

phong phú hơn qua sự thăng tiến này. Thứ hai, mức độ của động loạn 

giảim đi qua sự thăng tiến này và có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp sự 

thịnh vượng. Một cách trực tiếp thì mức độ thấp làm thịnh vượng ít bị 

hủy diệt hơn. Một cách gián tiếp thì số lượng các trao đổi có tiềm năng 

sinh lợi càng nhiều hơn sẽ xãy ra, vì các phe nhóm sẽ mất đi trao đổi khi 

bạo động bùng nỗ; họ muốn có nhiều trao đổỉ khi nguy hiểm bạo lực 

giảim thiểu. 

Tuy thế, nhu cầu của tất cả mọi quốc gia sơ khai khi giới hạn cách tiếp 

cận để kiểm soát bạo lực sẽ tất yếu làm hạn chế cách tiếp cận các quyền lợi 

luật định và tổ chức. Những giới hạn này, tự nó, lại giới hạn cạnh tranh 

kinh tế. Các quốc gia này cũng giới hạn cạnh tranh trong chính sách, 

giảim đi cách đề xuất những ý tưởng mới và phương tiện để giải quyết 

những khó khăn đa dạng trong chính trị và các lĩnh vực khác mà mọi xã 

hội phải đương đầu. 
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Mở rộng tiếp cận 

Mở rộng tiếp cận làm cho có cách thâm nhập công khai tới các tổ chức 

kinh tế và chính trị. Do đó, các hệ thống này biểu hiện cạnh tranh chính 

trị và kinh tế. Cạnh tranh này là trọng tâm cho một trật tự chính trị và 

ngăn ngừa bạo lực. Trái ngược với quốc gia sơ khai, tất cả mọi công dân 

trong hệ thống được tiếp cận công khai có khả năng kết ước tạo ra những 

tổ chức và sử dụng tòa án để chấp pháp những hợp đồng của tổ chức. Nhờ 

thế, mở rộng tiếp cận tạo nên và duy trì một xã hội dân sự cường thịnh. 

Cạnh tranh và mở rộng tiếp cận trong một hệ thống kinh tế thúc đẩy 

cạnh tranh và mở rộng tiếp cận trong hệ thống chính trị, và ngược lại. 

Những quan điểm cơ bản trong khoa học kinh tế và chính trị thiếu 

nhận thức về cách mở rộng tiếp cận, vì chỉ tập trung nghiên cứu trong 

một hệ thống. Các nhà kinh tế cố gằng tìm hiểu sự ổn định kinh tế bằng 

cách tập trung về đặc điểm quân bình của những thị trường mà không 

tham khảo đến hệ thống chính trị, bỏ qua vấn đề quyền tư hữu, hệ thống 

luật pháp và thi hành hợp đồng, và ổn định kinh tế vĩ mô là những kết 

quả của những chọn lựa chính trị và dân chủ. Những nhà khoa học chính 

trị nghiên cứu về những đặc điểm của những hệ thống dân chủ trong một 

hệ thống mở rộng tiếp cận, nhưng họ xem đây là điều đã có sẳn, họ 
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không giải thích làm sao dân chủ duy trì thị trường cạnh tranh và dân chủ 

có được tại nhiều nước đang không có dân chủ.[6] 

Mở rộng tiếp cận được duy trì một phần là nhờ có hệ thống niềm tin 

vào sự bình đẳng và kết hợp. Vào thế kỷ XIX, những niềm tin này thể 

hiện qua việc nối kết dân chúng trong một hệ thống chung là luật pháp, 

thị trường và dân chủ, nơi mà giới lãnh đạo trước đây loại dân chúng ra 

khỏi. Trong thế kỷ XX, những niềm tin này bao gồm bình đẳng trước luật 

pháp, không dựa vào quen biết cá nhân, để việc chấp hành nguyên tắc nhà 

nước pháp quyền được áp dụng chung cho mọi công dân, không phân biệt 

ai. Hơn nữa, những niềm tin này có thực tại mới trong phạm vi của nhiều 

chính sách và những sản phẩm công ích được tạo ra và chia sẻ chung, thí 

dụ như giáo dục, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, người già và tai nạn 

lao động cho công nhân, và cung ứng về cơ sở hạ tầng trong một quy mô 

lớn. Mặc dù mọi người sống trong một nước không nhất thiết phải là 

công dân mới có quyền sử dụng này, nhưng phải chấp nhận một phần lớn 

là dành cho họ. Tuy thế, để đạt được sự mở rộng tiếp cận, mọi công dân 

đều được bình đẳng, nhà nước đối xử với họ không trên căn bản thiên vị. 

Bình đẳng, kết hợp mọi người dân và chính sách nhằm phân phối 

chung sẽ làm hạ thấp hơn mọi yêu sách trong việc tái phân phối đang yếu 

kém, nên việc làm này có thể tác hại đến việc mở rộng tiếp cận. Những 
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phương tiện mà ngườì ta được quyền hưởng qua cách tiếp cận mở rộng, – 

sản phẩm công ích, bảo hiểm xã hội và cơ sở hạ tầng –, tất cả bổ sung thị 

trường cạnh tranh và làm giá cả hạ thấp một cách đáng kể hơn là chỉ có 

thuần tuý phân phối. Quan sát này cùng song hành với lập luận rằng tất cả 

mọi hiến pháp thành công trong việc giới hạn những phần tạo ra quyền 

lực. Vì các phe nhóm quyền thế ít bị đe dọa bởi chế độ đương quyền, các 

hiến pháp giới hạn phần quyền lực và bị lệ thuộc vào các khuynh đảo, khi 

các phe nhóm hỗ trợ khuynh đảo nhằm bảo vệ chính mình. 

Mở rộng tiếp cận duy trì cạnh tranh chính trị qua hình thức của hệ 

thống chính đảng cạnh tranh. Sự thành công của cạnh tranh tùy thuộc 

vào mở rộng tiếp cận không chỉ cho chính đảng mà còn cho các tổ chức. 

Mở rộng tiếp cận tới các tổ chức hỗ trợ các xã hội dân sự, cho phép người 

dân huy động và bảo vệ quyền lợi khi bị đe doạ. Tất cả mọi hình thức của 

các tổ chức này, cơ quan thiện nguyện, giáo hội, thể thao, doanh nghiệp là 

những phương tiện có tiềm năng chính trị cho việc huy động mọi quyền 

lợi trước mọi đe dọa chính trị. Chính đảng không phải chỉ lo tổ chức bầu 

cử, họ còn giám sát lẩn nhau. Đối lập chính trị là điều kiện chủ yếu cho 

một nền dân chủ thành công. Không phải chỉ có đối lập đề ra những kế 

hoạch thay thế, mà lực lượng đối lập là mối đe doạ đáng tin làm cho chính 

quyền phải thích ứng chính sách của họ trước tình hình mới. Cạnh tranh 
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về lý tưởng và chính sách tạo điều kiện cho việc mở rộng tiếp cận có mức 

độ hiệu năng thích nghi, quốc gia sơ khai không có kết quả này. 

Cách mở rộng tiếp cận duy trì những thị trường cạnh tranh. Nhờ thế 

mà những xã hội này tạo ra sự tăng trưởng kinh tế lâu dài. Những thị 

trường cạnh tranh có những cơ chế phản ứng mạnh bạo nhằm giới hạn 

khả năng của hệ thống chính trị trong cách tiếp cận mở rộng để tạo nhiều 

quyền lợi. Cạnh tranh thị trường làm suy giảim những đặc quyền. Quyền 

lợi tài chính tạo nên những động lực cho chính quyền tìm cách giới hạn 

những cách tạo nên đặc quyền. Những chương trình quy mô nhằm tạo 

đặc quyền gây những thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế và có những phản 

ứng trước mắt: kinh tế suy thoái làm giảim mức thu nhập thuế nhằm hỗ 

trợ cho chương trình tái phân phối và sản phẩm công ích; và nền kinh tế 

xuống dốc ảnh hưởng trực tiếp đến cử tri. Lịch sử chứng minh là cả hai 

loại hiệu ứng này tạo cho cử tri chống lại nhà cầm quyền trong những nền 

dân chủ ổn định. Tài nguyên di động và cạnh tranh quốc tế thúc đẩy 

những hiệu ứng này. 

Cuối cùng, chúng ta xem mối quan hệ giữa cách mở rộng tiếp cận và sự 

phát triển của chính quyền. Căn cứ vào niềm tin về bình đẳng và kết hợp, 

những chính sách về an sinh xã hội có nghĩa là gia tăng đáng kể về công 

phí để tài trợ cho các chương trình này. Các chương trình này tạo khả 
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năng mở rộng cách tiếp cận đem những quyền lợi cho dân chúng không 

dựa vào quen biết cá nhân; các quốc gia sơ khai thiếu khả năng đối xử dân 

chúng một cách khách quan và gặp nhiều khó khăn trong việc phân phối 

các sản phẩm công ích. Tương tự như vậy, sự kết hợp trong hệ thống có 

mở rộng tiếp cận tạo cung ứng những cơ sở hạ tầng trong hình thức 

những sản phẩm công ích địa phương và dịch vụ (đường sá, điện, điện 

thoại, chất thải và đổ rác) và giáo dục công cộng, tất cả đều đòi hỏi công 

phí tốn kém. Mở rộng tiếp cận cần có những chính quyền quy mô hơn là 

chính quyền ở các nước sơ khai, một phần lớn bởi vì chính quyền cung 

ứng nhiều sản phẩm và dịch vụ công ích hơn cho người dân. Nói chung, 

hệ thống mở rộng tiếp cận cần có chính quyền rộng lớn hơn bởi vì tín 

nhiệm, dân tin chính quyền cung ứng những sản phẩm công ích nhiều 

cho dân hơn là hoang phí các chi xuất cho bao che. Chính vì thế mà dân 

sẵn lòng chi xuất cho dịch vụ chính phủ nhiều hơn dân trong một nước 

còn sơ khai. 

 

Các quốc gia sơ khai chống mở rộng tiếp cận 

Các quốc gia sơ khai có một vài thể chế tương tự khi mở rộng tiếp cận, 

thí dụ như chính đảng, bầu cử, thị trường và hệ thống tư pháp. Tại sao có 

khác biệt nhau trong cách tiếp cận mở rộng này? Câu trả lời là các quốc 
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gia sơ khai này có những tiếp cận giới hạn với các tổ chức, thiếu cạnh 

tranh và thiếu một nhà nước có tính cách bền vững. 

Cách tiếp cận hạn chế và tạo ra nhiều đặc quyền làm cản trở thị trường. 

Các quốc gia sơ khai có thể có một vài thị trường, nhưng thường có 

những rào cản gây phiền toái hơn là trong một hệ thống có mở rộng tiếp 

cận. Hệ thống luật pháp tại các quốc gia này thường thiếu cách chấp pháp 

cho luật hợp đồng hay trọng tài trong tranh chấp giữa các cá nhân và tổ 

chức dựa vào nguyên tắc nhà nước pháp quyền. Thực vậy, hệ thống tư 

pháp của các quốc gia sơ khai này chỉ là những tổ chức tạo ra tham 

nhũng. Cuối cùng, vì thiếu một nhà nước ổn cố có nghĩa là nhà nước tự 

cản trở thị trường với hành vi chuyên chính. Như Haber và các tác giải 

khác minh chứng trong trường hợp Mexico, chính quyền thường bảo đảm 

những đặc lợi quá mức và đặc quyền trong ngân hàng, chỉ truất hữu 

những ngân hàng trong thời kỳ khủng hoảng và tái lập trong thời kỳ mới. 

Không có khả năng tôn trọng quyền tư hữu trong những quốc gia sơ khai 

thành một hệ thống ổn định nên nhà nước thoả hiệp quá mức với thị 

truờng. 

Tương tự như vậy, một vài quốc gia sơ khai trưởng thành tổ chức bầu 

cử qua nhiều thập niên, thí dụ như Mexico từ năm 1930 và Chi Lê trước 

năm 1973. Nhưng ở đây, các cuộc bầu cử này khác biệt một cách có hệ 
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thống với những nước có mở rộng tiếp cận. Như đã đề cập, chế độ cầm 

quyền có thể thoả hiệp về khả năng cạnh tranh của đối lập trong nhiều 

cách khác nhau. Cách tiếp cận tổ chức giới hạn cản trở xã hội dân sự, tạo 

thoả hiệp với dân khi trình bày quan điểm, thiếu một hệ thống tư pháp 

theo nhà nước pháp quyền làm thay đổi tận cội rễ pháp chế trong những 

đất nước này. Sự khiếm khuyết này tạo thêm khó khăn cho cơ chế lập 

pháp trong việc thông qua các luật để kiểm soát hành chánh, do đó mà 

không có phương cách chấp pháp cho các loại luật này. Điều này cho phép 

chính quyền bị hành pháp khống chế, giảim hiệu năng của phân quyền và 

khả năng lập pháp để kiểm soát hành pháp. 

Một vấn đề khác đối với các quốc gia sơ khai là không có khả năng 

phân phối phúc lợi dựa trên tiêu chuẩn khách quan. Điều này làm cản trở 

khả năng cung ứng những sản phẩm công ích, tạo thêm nhiều khó khăn 

đề ra chính sách phổ cập nhất cho việc mở rộng tiếp cận để bổ sung cho 

thị trường: những sản phẩm công ích của bảo hiểm xã hội, giáo dục và cơ 

sở hạ tầng như đã đề cập ở trên. 

Cuối cùng, chúng ta hãy tham khảo những gì mà Hayek (1960) và 

North (2005) gọi là hiệu năng thích nghi, nghĩa là khả năng của nhà nước 

đáp ứng trước những biến cố khác nhau. Mọi quốc gia đối đầu nhiều vấn 

đề và khủng hoảng. Họ phải ứng xử như thế nào? Đầu tiên, vì mở rộng 
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tiếp cận có những phương tiện tốt hơn để kiểm soát động loạn, bạo lực ít 

cơ hội bùng nỗ khi khủng hoảng xảy ra. Do thế, người dân ít cần đến tự 

vệ. Ngược lại, nơi bạo lực xảy ra hay có thể xãy ra, dân chúng hay đoàn thể 

trong các nước sơ khai này có thể phản ứng tốt hơn khá nhanh chóng 

trước viễn cảnh của bạo lực bằng cách tự vệ để không bị tổn thương, nếu 

các phe nhóm khác dùng bạo lực. Những phản ứng này có nghĩa là tiềm 

tàng động loạn gây cho xã hội thêm bất ổn. 

Thứ hai, mở rộng tiếp cận quyền lực biểu hiện cạnh tranh về mặt lý 

tưởng. Các chính đảng cạnh tranh về các giải pháp khi khủng hoảng, và 

cách mở rộng tiếp cận tổ chức thuộc phạm vi xã hội dân sự có nghĩa là cá 

nhân, đoàn thể và tổ chức đề ra những ý tưởng mới một cách độc lập mà 

toàn xã hội có thể thảo luận. Các chính đảng đối lập các nhóm lợi ích có 

nhiều động lực mạnh để theo dõi, phê phán và đề xuất những giải pháp 

thay thế cho những giải pháp của nhà cầm quyền, Do đó, mở rộng tiếp 

cận tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các quốc gia sơ khai trong việc loại bỏ 

những ý tưởng xấu hay không được huởng ứng. 

Thứ ba, vì để có khả năng tạo những kết ước khả tín hơn, cách mở 

rộng tiếp cận có nhiều điều kiện hơn tạo nhiều kết ước để đương đầu 

khủng hoảng. Thực vậy, lịch sử của việc mở rộng tiếp cận chứng minh có 

đủ loại những kết ước để giải quyết khủng hoảng, xin đan cử một vài ví 
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dụ: thành lập nền Đệ ngũ Cộng hòa Pháp 1959, các Thoả hiệp năm 1820, 

1833, 1850 và 1877 của Hoa Kỳ vào thế kỷ XIX và nhiều luật Cải cách 

khác nhau tại nước Anh vào thế kỷ XIX. 

Nội dung của đoạn này có hai điểm. Thứ nhất, các quốc gia sơ khai có 

một số thể chế tương tự khi mở rộng tiếp cận như thị trường, hệ thống 

bầu cử và hệ thống tư pháp. Nhưng các thể chế này hoạt động một cách 

khác biệt trong các quốc gia sơ khai bởi vì giới hạn cách tiếp cận, thiếu 

yếu tố nhà nước bền vững và không thể cung ứng phúc lợi cho người dân 

trên căn bản khách quan. Thứ hai, những hệ thống tiếp cận mở rộng 

không hoàn chỉnh và trong thực hiện tất cả quốc gia có mở rộng tiếp cận 

tạo ra đặc lợi đáng kể. Nhưng – để so sánh với các quốc gia sơ khai – cơ 

chế cạnh tranh của hệ thống tiếp cận mở rộng hoạt động tương đối tốt 

đẹp và cung ứng những phương tiện cho việc tăng trưởng kinh tế lâu dài 

và xã hội vững vàng hơn để chống lại những vấn đề dị biệt và khủng 

hoảng. 

 

Sự chuyển tiếp từ tiếp cận giới hạn đến mở rộng 

Viễn cảnh của NWW định nghĩa lại tiến trình phát triển kinh tế và chính 

trị như là một chuyển tiếp tiếp cận từ mức độ giới hạn đến mở rộng. Sự 

chuyển tiếp này là một tiến trình gian nan, và chỉ có một số quá ít quốc 
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gia thành đạt sự chuyền tiếp này. Tôi ít khi sử dụng tư liệu này, tôi chỉ 

muốn mô tả một cách vắn tắt vì đã trình bày chi tiết trong chương 5 và 6 

của công trình NWW. 

Vì sự chuyển tiếp bắt đầu với các nước sơ khai, thời kỳ đầu của sự 

chuyển tiếp phải phù hợp với trình độ lý luận của các nước sơ khai. Một 

số các nước sơ khai bắt đầu đi từ tư thế này khi mà hàng loạt các thay đổi 

hướng việc duy trì cách mở rộng tiếp cận. Ngay trong các nước sơ khai, 

một số điều kiện có thể phát sinh tạo phát triển cho những mối quan hệ 

không cần quen biết giữa các giới lãnh đạo. Khi việc này xảy ra, giới lãnh 

đạo có thể tìm ra quyền lợi mình khi thể chế hoá mối quan hệ này. 

NWW phân chia tiến trình chuyển tiếp thành hai phần, điều kiện 

chuẩn bị và chuyển tiếp. 

 

Bước chuẩn bị thứ nhất: uy lực pháp quyền cho lãnh đạo 

Một vài quốc gia sơ khai trưởng thành thể chế hoá mối quan hệ giữa giới 

lãnh đạo, các đặc quyền được điều tiết bằng cách chuyển thành quyền lợi 

luật định cho họ. Hay nói một cách khác hơn, những đặc quyền này 

chuyển từ quen biết cá nhân đặc biệt qua tình trạng khách quan và được 

áp dụng chung cho cả giới lãnh đạo. Như sẽ được thảo luận trong chi tiết 
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trong phần dưới đây, luật canh nông tại Anh thời trung cổ có dẫn chứng. 

Vào thế kỷ XI, quyền hữu đất đai thuộc về nhà vua khi lãnh chuá địa 

phương từ trần. Trong khi thương thảo việc trả tiền, việc này tùy thuộc 

vào giá trị của đất và quyền lực của người thừa kế, người thừa kế có thể 

mua lại quyền tư hữu đất. Qua thời gian, tiến trình trở thành tiêu chuẩn 

hoá thành tiền lệ phí. Tương tự như vậy, cạnh tranh giữa các hệ thống tòa 

án khác nhau tại nước Anh trong việc thu nhập lệ phí đưa tới việc tòa án 

phải canh tân, thay đổi luật lệ tốt hơn để phục vụ cho quyền lợi lãnh đạo. 

Quan trọng hơn, luật pháp thành hình để bảo đảm điền chủ, quyền kiểm 

soát đất đai giữa các thừa kế khác nhau khi họ chết, kể cả khả năng các 

điều kiện bảo đảm quyền sở hữu đất đai, (nếu điều kiện này không còn, 

đất sẽ thuộc về người thừa kế khác).[7] 

 

Bước chuẩn bị thứ hai: nhà nước vĩnh cửu 

Hầu hết các quốc gia sơ khai đều phải chết theo ý nghĩa khi liên minh cai 

trị và lãnh đạo thay đổi, những khía cạnh căn bản của nhà nước cũng 

thường chết theo, đây cũng là luật cho sự chọn lựa chính trị. Những nhà 

nước này có khả năng giới hạn trong việc đề ra những kết uớc khả tín 

nhằm tôn trọng các loại quyền lợi luật định và luật lệ khác nhau để ràng 

buộc các liên minh và lãnh đạo kế nhiệm, nhờ đó lãnh đạo mới duyệt xét 
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triệt để các bản chất của thể chế, quyền lợi và chính sách. Ý tưởng về tính 

vĩnh cửu tạo nên những khía cạnh của nhà nước vượt qua khỏỉ cuộc đời 

của các quan chức đương quyền, để các thể chế không còn tùy thuộc vào 

bản sắc của các quan chức đang nắm các thể chế. 

Một khía cạnh đặc biệt quan trọng trong tính vĩnh cửu là tạo ra những 

tổ chức sống bền bỉ, những tổ chức sống lâu hơn cuộc đời của các cá nhân 

đứng ra thành lập tổ chức. Sự đối tác, một hình thức chính của tổ chức 

kinh tế trong suốt thời kỳ lịch sử cho đến giữa thế kỷ XIX, đòi hỏi tổ 

chức này phải giải thể hay tổ chức lại khi một thành viên từ trần hay tự 

nguyện rời khỏi tổ chức. Lập ra doanh nghiệp với những phần hùn có thể 

chuyển nhượng và cho phép các cổ đông chuyển quyền này cho người 

thừa kế giải quyết được vấn đề, làm cho những tổ chức sống thọ hơn. Do 

đó, những doanh nghiệp cho phép tập trung quản lý những nguy hiểm 

chính và có nhiều khả năng mở rộng phạm vi thời gian hơn là chỉ lo cho 

đối tác. 

 

Bước chuẩn bị thứ ba: Củng cố kiểm soát trước động loạn và quân sự 

Bước chuẩn bị thứ ba là buớc khó khăn nhất để hiểu và thành đạt. Nếu 

không củng cố kiểm soát chính trị từ các nguồn gốc khác nhau của bạo 

lực, kể cả quân lực, thì các bước chuẩn bị khác không thể thực hiện được. 
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Cả nguyên tắc nhà nước pháp quyền và những kết ước khả tín đều không 

tồn tại khi một bè cánh dùng bạo lực để buộc người khác theo ý họ. Các 

thảo luận về nhà nước pháp quyền ít đề cập đến vấn đề này. Hiện nay khi 

phê phán tình trạng này chúng ta biết quá ít về việc củng cố được thực 

hiện như thế nào. 

 

Bước chuyển tiếp 

Bước chuyển tiếp xảy ra khi một số đông dân chúng đủ để trở thành công 

dân trong ý nghĩa nhà nước phải đối xử với đa số theo cách đồng nhất và 

khách quan. Cùng lúc, tiến trình này phải khởi động khi cung cấp cho 

người dân cách tiếp cận với những tổ chức thuộc về chính trị và kinh tế, 

bảo đảm cho họ khả năng cạnh tranh như họ muốn trong hai hệ thống 

này. Tại Hoa Kỳ, tiến trình này xảy ra trong nhiều thế hệ, trải dài từ thời 

thuộc điạ, qua thời lập hiến cho đến thế kỷ XIX. Thực vậy, ý tưởng về 

cạnh tranh đảng phái với một chính đảng đối lập hợp pháp trong chính trị 

đã không thành hình cho mãi đển giữa thế kỷ XIX, vào khoảng thập niên 

1840. Tương tự như vậy, luật doanh nghiệp cho phép bất cứ người nào 

cũng có quyền lập ra doanh nghiệp bắt đầu xảy ra vào thập niên 1840. 

Biến cố này cũng xảy ra tại Anh không lâu sau Hoa Kỳ, tại Pháp bắt đầu 

vào thập niên 1880. 
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Các tranh luận trong việc tạo lập nhà nước pháp quyền 

Học giới dùng thuật ngữ uy lực pháp quyền trong nhiều ý nghĩa khác 

nhau với nhiều ngữ cảnh khác nhau, nhản hiệu này bao gồm nhiều điều 

tốt đẹp, thí dụ như cai trị hữu hiệu, dân chủ và nhân quyền. Theo mục 

tiêu của chương này, tôi tập trung vào hai khía cạnh chủ yếu của nhà nước 

pháp quyền, thứ nhất là tính cách khách quan của luật pháp, tính chính 

xác hay có thể tiên đoán được của luật pháp, bao gồm việc không có hành 

vi độc tài của nhà nước chống cá nhân, tính trong sáng và đòi hỏi nhà 

nước phải đối xử với cá nhân được bình đẳng trước pháp luật. Thứ hai, 

khía cạnh năng động của nhà nước pháp quyền đòi hỏi nhà nước có khả 

năng tôn trọng pháp quyền trong tương lai cho dù tạo ra sự thay đổi các 

quan chức. 

Với định nghĩa này thì các quốc gia sơ khai có nhiều khó khăn chủ yếu 

trong khi tạo lập nhà nước pháp quyền. Thứ nhất, định nghĩa này tương 

phản với nhà nước sơ khai mà đặc trưng nhất là bị cai trị do mối quan hệ 

cá nhân. Trong các nước sơ khai, bản sắc cá nhân xác định họ được đối xử 

như thế nào. Cụ thể hơn, nhà nước đối xử với cá nhân và phe nhóm có 

quyền thế hoàn toàn khác biệt với cá nhân và phe nhóm cô thế. Thí dụ 

như đặc quyền của công tước A khác hẳn vói công tước B và C – về mặt 



526 | 615 

 

pháp lý lẫn thực tế – và hiệp sĩ đối xử khác nhau với công tước, không ai 

chú ý đến nông dân. 

Thứ hai, các quốc gia sơ khai có khó khăn khi tạo ra nhà nước pháp 

quyền với đặc tính là luật pháp có thể tiên đoán. Vì những quốc gia này 

được xây dựng quanh liên minh cai trị; khi những nhu cầu và mối quan hệ 

quyền lực của liên minh thay đổi, luật lệ, chính sách quyền lợi và đặc 

quyền thay đổi theo. Tương tự như vậy, thiếu tính trường cửu sẽ gây khó 

khăn cho các quốc gia sơ khai kết ước về những luật lệ, thể chế và chính 

sách lâu dài. 

Thứ ba, các quốc gia sơ khai thuờng hành xử một cách độc tài. Thái độ 

này phản ảnh cách lý luận của liên minh cầm quyền của các quốc gia sơ 

khai. Thí dụ như khi thời vận của những thành viên trong liên minh cầm 

quyền lên và xuống, nhà lãnh đạo điều chỉnh những đặc quyền của họ, 

thường thi tái phân phối các quyền này cho các thành viên khác. Từ quan 

điểm của cách mở rộng tiếp cận, sự chọn lưạ này có vẻ như độc đoán, 

chính sách và quyền hạn dường nhự tùy thuộc vào sư chọn lựa của nhà 

lãnh dạo, không bị ràng buộc vào pháp luật mà tùy thích. Bản sắc và đặc 

điểm quyền lực của từng cá nhân và phe nhóm là chủ yếu cho thái độ của 

các quốc gia sơ khai. Thái độ này đối nghịch với nhà nước pháp quyền, 
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phản ảnh những năng động trong lý luận của liên minh cai trị tại các quốc 

gia sơ khai. 

Điểm cuối cùng và có lẽ là quan trọng nhất, nhà nước pháp quyền liên 

hệ đến thành tố năng động, đối với tính chính xác cho pháp luật không 

phải chỉ có trong hiện tại mà còn ảnh hưởng tương lai. Chúng ta coi đặc 

điểm nhà nước pháp quyền được đảm bảo trong một hệ thống tiếp cận 

mở rộng, nhưng những người sống trong các quốc gia sơ khai không thể 

làm được điều này.[8] Vấn đề năng động đặt ra nhiều quan tâm khác. 

Thứ nhất, từ quan điểm kinh tế và chính trị chúng ta hãy xét đến vấn 

đề truất hữu. Các nhà đầu tư không quan tâm những gì mà luật lệ tạo ra 

cho hôm nay – thí dụ như quyền tư hữu và tỷ lệ thuế suất – nhưng là 

những gì mà luật này đem lại trong tương lai. Doanh thu theo luật lệ hôm 

nay không chắc là doanh thu trong tương lai, đặc biệt nhất là khi chính 

quyền hành sử một cách thời cơ để áp dụng chính sách truất hữu trên 

những giá trị đầu tư. Thí dụ, nông dân ở Ghana lo sợ đầu tư trường kỳ 

khi trồng cây cà phê, dù đem lợi do thuế suất ưu đãi trong hiện nay, 

nhưng sẽ bị mất đi trong tương lai, nếu chính quyền tăng thuế suất khi 

cây lớn và bắt đầu có trái. 

Thứ hai, hậu quả chính trị có liên quan tới vấn đề thay đổi liên minh 

cầm quyền và lãnh đạo, các quốc gia sơ khai có quá ít thể chế để ràng 
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buộc những liên minh mới và lãnh đạo vào trong luật lệ hiện tại. Điều này 

là đặc biệt nhất trong các chế độ toàn trị. Vấn đề này liên hệ mật thiết đến 

việc xây dựng một nhà nước sống bền vững và sẽ được trình bày trong 

phần sau. 

Khái niệm về một kết ước khả tín đem lại câu trả lời cho cả hai vấn đề 

này. Nhà nước không thể đơn thuần công bố luật và tạo quyền luật định 

theo tiêu chuẩn khách quan; đối với lãnh đạo hay những người kế nhiệm, 

họ có thể thay đổi luật lệ trong tương lai. Tạo lập nhà nước để tôn trọng 

luật pháp hiện tại và tương lai đòi hỏi những thể chế với hai đặc điểm. 

Thứ nhất, thể chế buộc nhà nước cam kết, – các quan chức, chính khách 

và các giới hành chánh – phải tôn trọng pháp luật và quyền lợi luật định. 

Thứ hai, tất cả những nhân vật chủ yếu trong xã hội cam kết là tôn trọng 

luật Hiến pháp. Đặc biệt nhất là bất cứ ai có thể dùng bạo lực và khả năng 

khuynh đảo chế độ phải có cách thúc đẩy làm cản trở họ. Tương tự như 

vậy, những người đang nắm quyền có nhiều khích lệ để tôn trọng luật 

pháp, kể cả tôn trọng quyền của người đối kháng, và nếu trong một xã hội 

dân chủ, phải từ bỏ quyền lực khi thất cử. Những khích lệ này quan hệ 

chặt chẽ đến những kết ước khả tín cần thiết cho một quốc gia trường 

cửu và khía cạnh năng động của nhà nước pháp quyền. Điều không may là 
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các nhà nước sơ khai né tránh loại kết ước khả tín này và chỉ có ở những 

nước đang khởi đầu thời kỳ chuyển tiếp. 

 

Sự thành hình đặc biệt nhà nước pháp quyền tại phương Tây 

Sự thành hình nhà nước pháp quyền trùng hợp với sự chuyển tiếp từ các 

quốc gia sơ khai trưởng thành tới cách mở rộng tiếp cận. Các quốc gia sơ 

khai chỉ có khả năng giới hạn trong việc du nhập nhà nước pháp quyền, 

họ không thể tạo ra những kết ước khả tín quy mô về những thể chế và 

luật lệ để mang kỳ vọng về tính chính xác hay khách quan của luật pháp 

nhằm đem lại đối xử bình đẳng cho đa số dân chúng. Trong khi nhà nước 

pháp quyền đòi hỏi nhà nước đối xử với người dân công tâm, thì nhà nước 

sơ khai đối xử người dân dựa theo quen biết và thiên vị. Các quốc gia sơ 

khai nhấn mạnh quyền lực, và khi quyền lực thay đổi, không phải chỉ có 

thành viên trong liên minh cai trị phải thích nghi mà phải kể đến những 

đặc quyền, đặc lợi, thể chế và chính sách cũng đổi. Sự thích nghi này có 

thể nhận ra trong sự thay đổi các liên minh trong thế kỷ XVII tại nước 

Anh, khi các vị vua trong điều đại Stuart tái phân phối đặc quyền và đặc 

lợi trong các phe nhóm lẫn nhau, việc này cũng có trong các nhà nước sơ 

khai hiện nay như Liên Xô dưới thời Putin và Venezula dưới thời Hugo 

Chavez. 
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Các quốc gia sơ khai không thể duy trì quyền lợi khách quan cho một 

số đông dân chúng trong khi họ phải được đối xử bình đẳng trước luật 

pháp. Quốc gia sơ khai hiện nay không thể ràng buộc với chế độ tương lai. 

Cải cách quyền lợi trong các quốc gia sơ khai thất bại khi lãnh đạo cần 

điều chỉnh liên minh để đáp ứng tình thế thay đổi. Do đó, ngay khi các 

chế độ hiện nay tại các nước sơ khai tạo ra cải cách thích hợp, nhưng họ 

lại không thể tự cam kết hay những người kế nhiệm chế độ có thể duy trì 

các cải cách này. 

Tuy nhiên, khi các quốc gia sơ khai khởi đầu chuyển tiếp, họ bắt đầu 

bước chuẩn bị. Cả ba bước chuẩn bị là trọng tâm cho sự hình thành uy lực 

pháp quyền. Bước chuẩn bị thứ nhất là uy lực pháp quyền cho lãnh đạo, 

biến những đặc quyền lãnh đạo thành đặc quyền theo luật định cho họ. 

Chúng ta hãy xem qua lịch sử tại nước Anh thời trung cổ.[9] Ngay sau 

khi William xâm lăng vào năm 1066, nhà vua đã phân phối quyền tư hữu 

đất đai vùng Normandy cho thuộc hạ. Việc nắm quyền không làm thay 

đỗi vị thế của các điạ chủ đương quyền, nhưng thay vào đó luật buộc các 

địa chủ đương quyền phải đóng thuế và chia phần huê lợi cho người mới 

được quyền. Khi những người hữu quyền chết, quyền tư hữu đất thuộc về 

nhà vua. Nhà vua có thể trao lại quyền tư hữu cho người thừa kế của sở 

hữu chủ nguyên thủy, khi họ chịu trả lệ phí. Nhưng thay vì thế, nhà vua 
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có thể tái phân phối quyền tư hữu đất đai. Thí dụ, nếu như tài sản của sở 

hữu chủ nguyên thủy bị suy sụp, (cũng có thể nói là người thừa kế là nhà 

lãnh đạo yếu kém) trong khi những người khác trỗi dậy (có thể nói là họ 

giúp cho nhà vua nhiều và hưởng đặc ân), nhà vua cũng có thể giao đất 

cho người khác thay vì cho người thừa kế. Bằng cách này, lập luận cho 

việc duy trì liên minh cai trị trong các quốc gia sơ khai lập lại sự sung 

dụng quyền sở hữu đất đai, đây là việc lập lại một hệ thống đặc quyền cho 

người có thế lực hơn là đề ra một loại quyền theo luật định. Nước Anh 

vào thời kỳ này là một loại quốc gia sơ khai mong manh, vì ít có tổ chức 

nào khác ngoài nhà nước. 

Qua thời gian, khi mối quan hệ ổn cố, những thể chế và tổ chức mới có 

quan hệ với nhà nước tăng lên. Dù nhà vua tìm cách giữ sự uyển chuyển 

về quyền sử dụng đất, những lãnh chuá quyền uy có những quan tâm 

chung đến việc ổn định luật lệ. Hơn nữa, tài sản tăng lên khi những 

quyền luật địnhnày càng ổn cố, mọi người, kể cả nhà vua, có thể sung túc 

hơn, nếu luật lệ càng vững chắc hơn. Và chính thế, qua thời kỳ dài, quyền 

thừa kế trở nên an toàn hơn. 

Một kịch bản tương tự cũng xảy ra đối với nhiều khía cạnh khác, 

nhưng có liên quan đến đất đai. Một thí dụ khác khi ta nghiên cứu về 

cách đặt kế hoạch cho tài sản theo ý muốn. Mặc dù người thừa kế có thể 
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hưởng quyền đất đai vào thời kỳ trung cổ của nước Ạnh, luật không cho 

phép điền chủ uyển chuyển chia đất cho nhiều người thừa kế hoặc bảo 

đảm được hưởng quyền trong tình trạng đặc biệt, thí dụ như không hội 

đủ điều kiện này, đất sẽ trao cho người thừa kế khác. Ở đây, từ việc thay 

đổi quyền luật định một cách an toàn và uyển chuyển cho lãnh đạo cho 

đến việc quy định tài sản theo ý muốn mất nhiều thế kỷ. Cuối cùng, 

quyền sử dụng đất đai ổn định dần qua thời gian, nhưng ổn định một 

cách đáng kể nhất là từ khi Anh trở thành một quốc gia sơ khai trưởng 

thành vào thế kỷ XVII và bắt đầu vào thời kỳ chuẩn bị. 

Một thí dụ cuối cùng khi ta nghiên cứu về quyền mua bán các cổ phần 

doanh nghiệp. Thoạt đầu, cổ phần doanh nghiệp là đặc quyền có liên hệ 

với một doanh nghiệp duy nhất được lập ra tìm mối sinh lợi trong một cơ 

hội đặc biệt, thí dụ như trường hợp East India Company hay Bank of 

England. Khi doanh nghiệp thành lập, người nắm cổ phần có khích lệ để 

phát triển các quyền mua bán các cổ phần và muốn mở rộng các quyền 

làm chủ cổ phần qua một nhóm cổ đông rộng lớn hơn, làm như thế thì 

giá trị cổ phần tăng lên. Nói một cách khác, dù những doanh nghiệp này 

bắt đầu tạo lập là tình trạng cá nhân và tự phát, nhưng doanh nghiệp này 

mang đến những động lực tạo ra thị trường bảo chứng khách quan nhằm 

gia tăng giá trị cho doanh nghiệp và thanh khoản của chủ tư bản. 
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Mỗi trường hợp minh chứng sự chuyển hoá từ đặc quyền dành cho 

lãnh đạo thành quyền lợi luật định. Mọi trường hợp có liên quan đến 

chuyển hoá của nhà nước để nhà nước tạo ra một hệ thống nhằm đẩy 

mạnh quyền này và đạt được nhà nước pháp quyền cho lãnh đạo. 

Tình trạng của bước chuẩn bị thứ hai là trọng tâm cho việc xây dựng 

nhà nước pháp quyền, để cho nhà nước và tổ chức sống vĩnh cửu. Điều 

đáng tiếc là các điểm chỉ trích nhà nước pháp quyền không được đề cập 

đến nhiều trong học giới, vì một phần họ thiếu nghiên cứu về đề tài duy 

trì nhà nước pháp quyền qua thời gian. 

Nói đơn giảin hơn, vì không có một nhà nước vĩnh cửu, việc này cho 

phép chính giới của nhà nước sơ khai tương lai coi thường luật pháp và 

thể chế quy định cho nhà nước hiện nay. Khi nhà nước sơ khai thích nghi 

với tình hình thay đổi, họ vi phạm những đặc điểm chủ yếu cùa nhà nước 

pháp quyền. Chính vì thế mà tính vĩnh cửu là điều kiện hiển nhiên thiết 

yếu cho nhà nước nhằm duy trì nhà nước pháp quyền. Thực vậy, những 

nhà hiền triết cổ điển của nhà nước pháp quyền đã diển đạt những cảm 

xúc rất phù hợp với lập luận này. Theo Aristotle trong tác phẩm Politics, 

ông kết án việc cai trị vì do con người hơn là do luật pháp quy định, ông 

có đề cập tới việc thiếu tính hằng cửu này. Tương tự như vây, Locke có 

nói tới điều này trong tác phẩm Second Treatises: 
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“Tự do của con người trong chính quyền là được sống trong một hệ 

thống luật lệ vững chắc, phù hợp chung cho mọi người trong xã hội, do 

quyền lực lập pháp tạo nên … và không bị lệ thuộc vào trong ý muốn bất 

thường, không xác định và chuyên đoán của người khác.” 

Tất cả những tư tưởng này tùy thuộc và tính chính xác của luật pháp, 

hoàn toàn độc lập vào tính vĩnh cửu của nhà nước. 

Vì lãnh đạo của quốc gia sơ khai, đại diện cho liên minh cầm quyền, ít 

phải đối đầu với vấn đề kết ước khả tín hơn là lãnh đạo ở những nước có 

cách mở rộng tiếp cận, họ có thể thay đổi luật lệ và thể chế khi thấy 

không phù hợp. Cựu Tổng thống Vladimir Putin đã làm việc này một 

cách có hệ thống tại Liên Xô, thay đổi một quốc gia sơ khai trưởng thành 

với một vài tổ chức độc lập của nhà nước để trở lại thành nhà nước sơ 

khai cơ bản, khi tình trạng sống còn đòi hỏi các tổ chức phải liên hệ chặt 

chẽ với nhà nước. Một số lớn các tổ chức tư nhân mất đi sự độc lập của 

mình. Tương tự như vậy, một số các thể chế chính trị trước đây đã có 

được vị thế kiểm soát và quân bình khiêm nhường về quyền lực của cựu 

Tổng thống Boris Yeltsin không còn hoặc yếu đi, kể cả Quốc Hội Liên 

Xô, các thống đốc, báo chí và xã hội dân sự. Không có hệ thống kiểm soát 

này cho phép Putin cách ly các phần tử đối lập và kiểm soát dễ dàng Liên 

Xô, kể cả việc ông từ chức Tổng thống một cách hình thức và cho phép 
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người kế vị, Dmitry Medvedev, được bầu vào chức vụ Tổng thống. Vì các 

thể chế này thiếu tính vĩnh cửu, nên có thể bị giải thể. Tổng thống Hugo 

Chavez của Venezuela đã thấy vấn đề tương tự trong thời kỳ chuyển hoá 

của Venezuela cũng như Tổng thống Robert Mugabe của Zimbabwe. 

Trong thập niên 1930, Adolf Hitler cũng khởi động tương tự gây chuyển 

hoá nhiều thảm khốc hơn cho chế độ Weimar, một nhà nước sơ khai 

trưởng thành trở thành chế độ Đức Quốc Xã, một nhà nước sơ khai cơ 

bản. Những nhà lãnh đạo này đạt được mục tiêu nhằm đáp ứng với sự thay 

đổi tình thế, thí dụ như suy thoái hay gia tăng đáng kể thu nhập cho nhà 

nước,[10] để cho phép họ cũng cố địa vị bằng cách loại bỏ đặc quyền của 

các thành viên khác của liên minh, mà sự hỗ trợ của họ không còn cần 

thiết nữa cho việc sống còn của chế độ. 

Tạo tính vĩnh cửu đòi hỏi những kết ước khả tín khác nhau mà lãnh 

đạo và liên minh cầm quyền có nhiều khích lệ phải tôn trọng thể chế và 

quyền luật định. Những động lực tạo ra do những kết ước khả tín có hàm 

ý những thể chế và quyền lợi không tùy thuộc vào bản sắc của các quan 

chức chính quyền hay những thành viên của liên minh cầm quyền. Khi 

lãnh đạo, các giới chức chính quyền hay các liên minh thay đổi, thì các thể 

chế nhà nước và quyền công dân vẫn tồn tại và các yếu tố thuộc về nhà 

nước pháp quyền có thể được duy trì. 
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Khi tính trường cửu là một khía cạnh mới nhất của nhà nước pháp 

quyền, tôi muốn nêu lên một vài dẫn chứng của khái niệm này. Thứ nhất, 

chúng ta xét đến tình trạng của bước chuẩn bị thứ hai, nhà nước vĩnh cửu, 

của nước Anh, trong thời kỳ Cách Mạng Vinh Quang vào năm 1688–9, 

đây là một trong số những nước chuyển động đầu tiên. Cuộc Cách Mạng 

này không phải chỉ là khuynh đảo nhà vua này và lập vị vua khác, mà cũng 

xét lại hiến pháp khi giới lãnh đạo Anh từng bị phân hoá giải quyết sự dị 

biệt lúc họ tranh đấu qua nhiều trong thế kỷ (kể cả nội chiến chua chát 

trong thập niên 1640, xử trảm nhà vua vào năm 1649, thành lập chế độ 

cộng hòa đại nghị nhưng thất bại, tiếp theo là sự hồi phục chế độ hoàng 

gia vào năm 1660). Lãnh đạo, dù bị phân hóa, giải quyết được một vài dị 

biệt bằng cách đặt ràng buộc cho quân quyền, người đứng đầu trong liên 

minh lãnh đạo, khi nào được phép hành sử. Trong trường hợp đặc biệt, 

luật của Quốc hội và kiểm soát của Quốc hội về thuế khóa – cả hai vấn đề 

được tranh cải trong suốt thế kỷ trước – trở thành bất khả xâm phạm. 

Thành quả Cách Mạng Vinh Quang được coi như giải pháp về thuế lợi 

tức. Luật công bố là bất cứ vị vua nào xem thường luật của Quốc hội có 

cơ nguy bị truất phế. Sự tương thuận mới tạo nên một kết ước khả tín về 

sự ràng buộc của nhà vua với luật lệ mới. 
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Dựa vào sự đe dọa của giới lãnh đạo cùng đoàn kết chống lại nhà vua, 

giải pháp Cách Mạng có một khía cạnh mới của nhà nước trường cửu. 

Những luật lệ của Quốc hội ràng buộc nhà vua như là người đứng đầu 

trong liên minh cai trị nhà nước. Quan trọng hơn, giải pháp này ràng buộc 

tất cả các vị vua trong tương lai. 

Các đại biểu Quốc hội khi thương thuyết một giải pháp cách mạng 

thường nhìn lại quá khứ, cố tìm cách giải quyết các vấn đề của thế kỷ 

trước. Nhưng đặt nhà nước trong tính vĩnh cửu, những thay đổi thể chế 

có những hậu qua quan trọng hướng về tương lai. 

Hậu quả của tính vĩnh cửu được nhận ra trong ba dẫn chứng quan 

trọng. Thứ nhất, khi chúng ta xét đến nợ công. Trước thời kỳ Cách Mạng 

Vinh Quang, nợ công là mối trao đổi cá nhân giữa nhà vua và người cho 

vay. Có quyền tối thượng và đứng trên luật pháp, nhà vua có tự quyền trả 

cho chủ nợ hay không. Nếu nhà vua muốn hạ thấp lãi suất, triển hạn hay 

không trả nợ, đó là quyết định kín đáo cá nhân. Hậu quả là nhà vua vay 

theo mức độ, người cho vay chỉ cho mượn trong quỹ có giới hạn. Sau thời 

kỳ Cách Mạng, vấn đề nợ mới trở thành luật của Quốc hội. Về mặt pháp 

luật, điều này có nghĩa là thay đổi điều kiện nợ đòi hỏi có luật mới của 

Quốc Hội. Thí dụ như nhà vua tự ý đơn phương thay đổi điều kiện trả nợ, 

như không trả lãi suất, nhà vua sẽ vi phạm luật của Quốc hội. Luật mới 
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tạo ra một cái giá quan trọng cho nhà vua khi muốn thay đổi điều kiện 

mượn nợ: coi thường luật pháp của Quốc hội nhà vua có cơ nguy bị 

khuynh đảo. Tuy thế, luật mới thúc đẩy nhà vua tôn trọng luật pháp, trả 

nợ vua được tín nhiệm hơn. Khi trả nợ uy tín nhà vua tăng lên, mang kết 

quả là tín dụng dành cho chính quyền gia tăng gấp bội. Nợ công gia tăng 

trong thời gian ngắn (1689–97) từ 5% đến 40% so với TSLQG. Số nợ này 

cho phép Anh ngăn chận Pháp trong chiến tranh bắt đầu với Cách Mạng 

Vinh Quang, ngăn ngừa Pháp việc tái lập nhà vua thoái vị (và còn nhiều 

việc khác). 

Điểm thứ hai và có lẽ là chủ yếu nhất trong nhà nước pháp quyền khi 

chúng ta xét đến nền tư pháp độc lập. Sự độc lập này là một thể chế khó 

khăn nhất cho các quốc gia sơ khai ngày nay thực hiện. Mặc dù một vài 

quốc gia đang phát triển công bố là nền tư pháp độc lập trong hiến pháp, 

chỉ một số ít quốc gia có thể duy trì được điều này và hầu hết các quốc gia 

đang phát triển thoả hiệp sự độc lập này khi tính độc lập này không phù 

hợp.[11]Thực vậy, các vị vua của triều đại Stuart vào thế kỷ XVII đã cách 

chức nhiều chánh án chống họ, nổi tiếng nhất là Bộ trưởng Tư pháp Coke 

(1616–17) và Crew (1627). Hoàng gia chịu trách nhiệm cá nhân trong việc 

điều hành triều chính hằng ngày, vì thế mà họ trả lương cho chánh án. 

Khi chánh án phục vụ theo ý thích của nhà vua, các vị vua triều Stuart 
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thường dùng quyền để tạo ảnh hưởng trong các phán quyết của chánh án. 

Cuối cùng, sự đe doạ bị đuổi việc tạo cho nhiều chánh án bất mãn. Sau 

thời kỳ Cách Mạng, các chánh án trở nên độc lập hơn đối với Hoàng gia. 

Năm 1701 Quốc hội thông qua một đạo luật quy định bảo đảm tính độc 

lập của các chánh án đối với Hoàng gia. Từ đó tính vĩnh cửu bảo vệ độc 

lập tư pháp. Quốc hội, những đại biểu cho liên minh cầm quyền, tìm cách 

bảo vệ các chánh án bằng cách thông qua luật nhằm công khai công nhận 

sự độc lập của các chánh án đối với Hoàng gia. Sự áp đặt của Hoàng gia 

đối với chánh án từ đây bị xem là vi phạm luật Quốc Hội và có nguy cơ bị 

khuynh đảo. Việc này làm cho chánh án càng độc lập hơn. Khi nghiên cứu 

về những biến cố, Klerman và Mahoney đưa ra bằng chứng thống kê cho 

thấy tầm quan trọng của đạo luật này. 

Điểm thứ ba có ảnh hưởng quan trọng đến nhà nước trường tồn là tạo 

những tổ chức sống lâu dài. Những tổ chức này làm thịnh vuợng đáng kể 

cho xã hội. Thí dụ tính trường cửu cho phép các công ty bảo hiểm tập 

trung quản lý được một số lượng lớn các loại nguy hiểm để làm giảim bớt 

bảo hiểm về nguy hiểm cho cá nhân và doanh nghiệp. Nó cho phép doanh 

nghiệp tập trung tư bản tạo các tổ chức đầu tư lâu dài hơn so với đời sống 

của các thành viên đối tác. Vì sự đối tác phải thương thuyết trở lại khi 
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một đối tác viên từ trần, họ sẽ gặp nhiều phiền toái khi phải bắt đầu huy 

động một số vốn lớn từ những nhà đầu tư khác. 

Nói chung, tính vĩnh cửu là chủ yếu trong tiến trình tạo ra một chân 

trời thời gian lâu dài cho xã hội. Như chúng ta biết rõ, triển vọng ngắn 

hạn tạo cho lãnh đạo những quyết định gây hậu quả thiệt haị kinh tế. 

Thiếu một chân trời lâu dài cản trở khả năng cho việc đầu tư trường kỳ, 

điểm chính cho tăng trưỏng kinh tế dài hạn. Nói đơn giảin hơn, những 

nhà đầu tư không thể có một viễn kiến và tạo những đầu tư lâu dài, nếu 

nhà nước không trường thọ và có triển vọng ngắn hạn. Một nhà nước 

không sống trường thọ sẽ tạo những tổ chức sống đoản thọ. 

Do đó, tạo tính vĩnh cửu là đặc điểm chính nhà nước pháp quyền. Đó 

là một thành tố thiết yếu tạo nên nhà nước vượt qua luật lệ dựa trên cá 

nhân, nơi mà thể chế và chính sách của nhà nưóc sơ khai tùy thuộc vào 

bản sắc của liên minh cầm quyền và người lãnh đạo đất nước. Tạo sự vĩnh 

cửu đòi hỏi những kết ước khả tín để thể chế hoá những cơ chế chính trị 

và xã hội nhằm tạo nên những khích lệ cho chính giới và người dân tôn 

trọng luật lệ. Việc này không chỉ dành cho chính giới hiện tại mà còn cho 

tương lai. Rõ ràng đây là phần chủ yếu của việc thoả mãn hai điều kiện về 

định nghĩa về nhà nước pháp quyền đã đề ra ở trên. 
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Bước chuẩn bị thứ ba, kiểm soát quân đội phải được củng cố, đó chính 

là một điều kiện tiên quyết khác cho nhà nước pháp quyền. Thực vậy, 

NWW lập luận rằng hai bước chuẩn bị khác không thể được duy trì nếu 

điều kiện thứ ba không thành tựu. Không kiểm soát quân đội chặt chẽ 

cho phép giới này tiếp cận những tiềm năng để hủy hoại những gì mà họ 

thích, nếu không nói họ làm gì mà họ thích, ít nhất là khi tình hình đem 

lại cho họ sự thắng thế. Đến khi nào mà loại can thiệp quân sự này có thể 

xảy ra, nhà nước pháp quyền không có giá trị. Nhưng giới chức có quyền 

sử dụng bạo lực có khả năng tránh luật, và nhà nước pháp quyền sẽ không 

hoàn chỉnh. Mặc dù đây là điều kiện quan trọng nhất trong ba bước chuẩn 

bị, nhưng chúng ta biết quá ít về bước chuẩn bị này. 

 

Những ảnh hưởng 

Sự thành hình nhà nước pháp quyền có liên hệ chặt chẽ với sự chuyển 

tiếp từ quốc gia sơ khai đến mở rộng tiếp cận. Mỗi bước trong ba giai 

đoạn chuẩn bị biểu hiện sự khởi đầu của chuyển tiếp là cần thiết cho việc 

thành hình nhà nước pháp quyền. Các quốc gia sơ khai có nhiều khó khăn 

trong việc thiết lập và duy trì những thể chế có khả năng duy trì nhà nước 

pháp quyền. Các quốc gia này không có khả năng phân phối phúc lợi dựa 

trên tiêu chuẩn khách quan. Thiếu tính trường cửu có nghĩa là nhà nước 
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không có thể kết ước những chính sách lâu dài để có thể chuyển hoá sâu 

rộng về thể chế và chính sách, hoặc theo sau có những khuynh đảo thảm 

khốc, thí dụ như Chi Lê (1973), nhiều khủng hoảng tài chính trầm trọng 

của Argentina (2001) và Thái Lan (1997) hoặc những chuyển hoá lâu dài 

và khôn khéo hơn tại Liên Xô, Zimbabwe, Venezuela, Kenya và Nam Phi 

hiện nay. Mỗi chuyển hoá phản ảnh sự thiếu vắng tính hằng cửu trong các 

quốc gia sơ khai này, cho phép giới lãnh đạo điều chỉnh mọi thể chế, 

chính sách và quyền lợi để nhằm duy trì sự ổn định chính trị, khi nhu cầu 

của các nhóm liên minh cầm quyền thay đổi (hoặc đôi khi chỉ thuần là tu 

chỉnh của sự ổn định chính trị, khi đối đầu những đe doạ của tình trạng 

bất ổn trầm trọng hơn). Những đảo lộn triệt để chính sách thường đi kèm 

theo, đó là những sự thay đổi làm thiệt hại cho đầu tư và kinh tế, nó cũng 

có thể kết liễu tự do dân chủ trong một sớm một chiều. Khi tất cả thường 

xãy diển, những thể chế phác hoạ để phát huy nhà nước pháp quyền gây 

thiệt hại. 

Tại sao luật lệ, quyền lợi luật định, và thể chế hỗ trợ cho nhà nước pháp 

quyền tại các nước đã phát triển không thể du nhập vào các nước đang phát 

triển? 

Hệ thống đặc quyền và đặc lợi tại các quốc gia sơ khai không tự nhiên 

mà phát sinh bởi vì người ta tham lam, gian ác hy tham nhũng. Thay vào 
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đó, đặc quyền và đặc lợi phát sinh bởi vì đó chính là giải pháp cho vấn đề 

bạo lực. Đem đặc lợi cho cá nhân hay phe nhóm đầy quyền thế có cách 

tiếp cận với bạo lực thúc đẩy họ kết hợp với những thành viên khác của 

liên minh cầm quyền. Nếu so sánh với sự bất ổn, tất cả mọi thành phần 

trong xã hội được hưởng lợi khi ổn định tái lập. 

Những nhà cải cách đến với thế giới chậm tiến với tất cả những thiện ý 

tốt đẹp, đó là những nhà kinh tế cổ vũ cho cải cách kinh tế, nhà đấu tranh 

dân chủ đề cao bầu cử và dân chủ, những nhà luật học ca ngợi cải cách 

luật pháp và những đặc quyền của công dân. Những nhà cải cách này lập 

luận rằng những cải cách mà họ đề xuất làm cho người dân cải thiện. 

Nhưng họ đã lầm. Lý do là vì những cải cách những thể chế và chính sách 

này đến từ một thế giới có hệ thống mở rộng tiếp cận. Để theo đuổi 

những chương trình của họ, họ phải tìm cách du nhập một phần của cách 

tiếp cận các thể chế trong các nước sơ khai mà không hiểu tại sao các 

quốc gia sơ khai có những cách tiếp cận khác nhau một cách có hệ thông, 

và đặc biệt các quốc gia này thất bại trong việc mở ra cách tiếp cận này. 

Những cải cách này luôn thất bại vì hai lý do: động loạn và thiếu vững 

bền. Tôi sẽ lần lượt xét hai vấn đề này. 
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Những nỗ lực cải cách thất bại khi tìm hiểu vai trò bạo lực trong khi tạo hình 

quốc gia sơ khai 

Những nỗ lực cải cách không quan tâm đến vấn đề bạo lực, hệ thống kinh 

tế và chính trị của các quốc gia sơ khai để giải quyết. Những hệ thống đặc 

quyền, đặc lợi và tiếp cận giới hạn không là chuyên chế, hệ thống này 

phục vụ mục tiêu đáng giá và thiết yếu, nếu phải quá tốn kém, đó là 

những phương tiện kiểm soát vấn đề bạo lực. Du nhập những thể chế có 

mở rộng tiếp cận, thí dụ như thị trường, bầu cử và hệ thống luật pháp, 

không thể tạo hệ thống mở rộng tiếp cận. Khuôn mẫu cải cách này đã 

được thử nghiệm hàng trăm lần và không thành công. Vấn đề là các cải 

cách này tìm cách phá bỏ hệ thống đặc quyền và cách tiếp cận giới hạn, 

chính thế mà các cải cách này đe dọa bạo lực và bất ổn. Đúng ra, thay vì 

đem lại tốt đẹp hơn như ý định của nhà cải cách, ngược lại, họ làm cho 

mọi người tồi tệ hơn. 

Nghiên cứu về cải cách thị trường chúng ta thấy những đặc quyền trong 

thị trường đang có là do một phần trong một hệ thống đặc quyền rộng 

lớn hơn và những đặc lợi dành cho lãnh đạo là để họ có động lực từ bỏ 

bạo lực. Cải cách thị trường tháo gở những rào cản nhằm loại bỏ những 

đặc lợi. Cải cách cổ vũ mở rộng cách thâm nhập thị trường sẽ loại bỏ các 

đặc lợi này. Cả hai cải cách thay đổi những động lực duy trì sự hợp tác của 



545 | 615 

 

lãnh đạo khi vó nguy cơ động loạn bộc phát, đặc biệt là trong thời kỳ 

khủng hoảng. Hiệu ứng tương tự cũng nãy sinh từ những cải cách bầu cử 

làm gia tăng cạnh tranh chính trị và cải cách luật lệ, đe doạ thay đổi mọi 

đặc quyền để làm cho xã hội đoàn kết hơn. 

Vì những cải cách đe dọa xã hội với bất ổn, người dân trong xã hội này 

chống lại cải cách. Nghịch lý là không phải chỉ những người có huởng lợi 

trực tiếp chống lại cải cách mà còn phải kể đến cả những người bị bóc lột 

bởi những người hưởng đặc lợi trong các nước sơ khai này. Lý do là vì thà 

bị bóc lột trong một xã hội bình yên còn hơn là sống trong hỗn loạn. Vì 

lý do này mà không có một thể chế với cách mở rộng tiếp cận, thí dụ như 

thị trường, dân chủ hay hệ thông luật pháp có thể du nhập trực tiếp vào 

các quốc gia đang phát triển khi còn trong tình trạng sơ khai. Đó chính là 

lý do tại sao, dù với hàng trăm tỷ đô la, với những thiện chí tốt đẹp nhất, 

và với những tư vấn phát triển tốt nhất từ các Ngân hàng Thế giới, Qũy 

Tiền tệ Quốc tế và Chưong trình Viện trợ Phát triển của Hoa Kỳ tương 

đối không thành đạt.[12] 

Dân chủ và bầu cử được coi như là một cách kiểm soát chủ yếu chính 

quyền trong một hệ thống với cách mở rộng tiếp cận. Mặc dù một vài các 

quốc gia sơ khai trưởng thành duy trì bầu cử trong những thời kỳ chính, 

thí dụ như Argentina, Brazil, Chi Lê, Ấn Độ, Liên Xô và Venezuela, 
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những cuộc bầu cử tại các nước này hầu như không kiểm soát được tham 

nhũng, lạm dụng của chính quyền, bảo vệ dân quyền, hoặc một cách khái 

quát hơn, thúc đẩy nhà nước pháp quyền. Thực vậy, các quốc gia này cản 

trở khả năng của đối lập cạnh tranh, thí dụ như tự do báo chí, giới hạn 

cách tiếp cận tới các tổ chức để các phe nhóm không tổ chức trong việc 

hỗ trợ chính đảng đối lập hay những ứng viên, hoặc trực tiếp ngăn trở 

những ứng viên cạnh tranh (đôi khi họ phải vào tù). 

Những người nghiên cứu về dân chủ chỉ bắt đầu tìm hiểu điều kiện dân 

chủ hoạt động trong một hệ thống mở rộng tiếp cận. Hầu hết các nền 

dân chủ mới thành hình thất bại, và chúng ta chỉ biết được một vài điều 

tại sao một vài nền dân chủ thành công trong khi hầu hết các nền dân chủ 

khác thất bại. Tuy nhiên, một điều kiện chung là tất cả mọi thể chế dân 

chủ thành công dường như đạt được việc giảim bớt một phần về xung đột 

chính trị. Lý do này thể hiện ở Chi Lê năm 1973, Tây Ban Nha năm 1936 

hay Kenya năm 2007–8. Khi mức độ xung đột lên cao, quyền lợi của các 

nhóm đầy quyền thế bị đe doạ bởi chính quyền dân cử hợp pháp, nhóm 

này hỗ trợ cho các khuynh đảo hay các phong trào bạo động để phái hoại 

dân chủ. Tuy nhiên, những hiến pháp dân chủ giới hạn mức độ xung đột 

để làm cho dân chủ được sống còn, bởi vì hiến pháp ít tạo ra điều kiện 

cho khuynh đảo và bạo lực thành hình. 
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Một nguyên tắc tương tự áp dụng trong một cách khác, đôi khi còn 

đuợc gọi là thành tích thảm thương, khi các quốc gia sơ khai khởi động 

việc cung ứng những sản phẩm công ích điạ phương đáng giá, thí dụ cấp 

nước cho dân, việc này tạo ra chính quyền tùy thuộc vào mức độ yểm trợ 

của dân điạ phương. Không hỗ trợ cho chính quyền họ không được cấp 

nước. Trong trường hợp này, dân có quyền tham gia vào bầu cử, nhưng 

không thể hành xử quyền tự do chọn lựa một cách trọn vẹn, vì chính 

quyền đe doạ trừng phạt nếu hỗ trợ cho đối lập. Trong một công trình 

nghiên cứu ở Mexico vào giữa thập niên 1990, chính quyền điạ phương 

nhận trung bình 80% ngân sách từ trung ương, địa phương thất baị trong 

cuộc bầu phiếu cho Đảng đương quyền là Institutional Revolutionary 

Party, gọi tắt theo tiếng Tây Ban Nha là PRI, vì nhận từ một quỹ một 

phần tư ít hơn. PRI dùng kỹ thuật tài trợ để lôi kéo cử tri hỗ trợ họ trong 

suốt một thời kỳ dài ngự trị trong chính trị của Mexico (1930–2000). 

Tương tự như vậy, Rodriguez và Ward chứng tỏ rằng khi hai thị trưởng 

đối lập đầu tiên được bầu trong địa phương của Mexico vào năm 1983, họ 

bị cắt ngân sách đến 50%. Hệ thống này cùng lúc là thành tích nhưng 

thảm thương, vì buộc nguời dân, dù ủng hộ đối lập hơn, lại phải hỗ trợ 

cho chế độ đương quyền tham nhũng. 
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Trái lại, mở rộng tiếp cận sẽ cung ứng những sản phẩm công ích địa 

phương trên căn bản quyền công dân không thiên vị, không dựa trên căn 

bản hỗ trợ chính trị. Cung ứng dịch vụ khách quan làm hạ thấp mức độ 

quyền lực và ngăn ngừa chế độ đương quyền huy động dân chúng bằng 

cách không cung cấp những sản phẩm và dịch vụ công ích đáng giá. Vì thế 

mà những cuộc bầu cử tại các quốc gia sơ khai không hữu hiệu như tại các 

nước có mở rộng tiếp cận và các cuộc bầu cử này không đạt được lý tưởng 

dân chủ. 

 

Thiếu tính trường cửu 

Trọng tâm trong việc tạo lập nhà nước pháp quyền là xây dựng một quốc 

gia trường cửu mà những thể chế, luật lệ và chính sách không tùy thuộc 

vào bản chất của quan chức đương quyền hay liên minh cầm quyền. Vấn 

đề của các quốc gia sơ khai tại các thế giới đang phát triển là hầu hết 

không có tính trường cửu. Chúng ta hãy xét đến quốc gia sơ khai được 

thể chế hoá ở mức độ cao nhất, theo khung nghiên cứu của NWW thì đây 

là quốc gia sơ khai đạt được mức độ trưởng thành. Các quốc gia sơ khai 

trưởng thành có hiến pháp quy định rõ hệ thống phân quyền với bầu cử, 

pháp chế, tổng thống và nền tư pháp độc lập. Vấn đề là những thể chế 

không hoạt động như hiến pháp quy định hoặc có hệ thống mở rộng tiếp 
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cận. Hầu hết các quốc gia sơ khai trưởng thành, thí dụ như Argentina, 

Brazil, Chile, Ấn Độ, Mexico, Liên Xô và Venezuela đã có kinh nghiệm về 

sụp đổ hiến pháp hay thay đổi các thể chế hiến định trong ba thập niên 

vừa qua. Thiếu một hệ thống mở rộng tiếp cận tới các tổ chức có nghĩa là 

thiếu đi xã hội dân sự để hỗ trợ kiểm soát các giới chức chính trị. Lập 

pháp không thể kiểm soát hành pháp nếu không có nền tư pháp hoạt 

động – vì không có thể chế nào lập ra để chấp hành những ràng buộc của 

lập pháp dành cho hành pháp – các giới chức tư pháp nhũng lạm của các 

quốc gia sơ khai cản trở hệ thống phân quyền. 

Thiếu tính trường cửu phản ảnh việc không có những kết uớc khả tín 

ràng buộc các giới chức chính trị tôn trọng những thể chế chính trị và 

những quyền lợi luật định mà họ bảo vệ. Khi các thể chế và các quyền này 

không còn phù hợp, các giới chức bỏ qua, lạm dụng hoặc huỷ bỏ các luật 

này, như tôi đã đề cập đến Liên Xô dưới thời Putin. Trong những năm 

gần đây, một số lớn các quốc châu Mỹ La tinh, kể cả Chavez của 

Venezuela và Tổng thống Carlos Menem ở Argentina, đã thách thức 

những toà án tối cao của họ, hoặc là trực tiếp bằng cách xem thường các 

luật lệ, hoặc là cũng giống như các vị vua trỉều đại Stuart, cách chức các 

chánh án khi không phán quyết thuận lợi cho họ, hoặc đơn gỉản hơn, họ 

chèn ép các chánh án bất mãn để tìm cách có những luật lệ mà họ thích. 
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Tổng thống Ấn Độ đã làm như vậy trong thập niên 1970 và cũng có quá 

nhiều nhà lãnh đạo châu Phi làm tương tự. 

Cùng với việc thiếu bước chuẩn bị cho các điều kiện khác, thiếu tính 

trường cửu tại các quốc gia sơ khai giải thích tại sao hầu hết mọi nỗ lực 

trong hơn bốn thập niên qua về việc du nhập thị trường, bầu cử và các thể 

chế tư pháp đã thất bại để kích hoạt cho thị trường, dân chủ và nền tư 

pháp độc lập tại các nước đang phát triển. Những cải cách này có thể kéo 

dài trong một vài năm, nhưng cải cách này không thể duy trì. Khi các 

quốc gia sơ khai này lâm vào tình trạng khủng hoảng, hiển nhiên, sẽ rơi 

vào thất bại. 

Tôi xin trưng dẩn điểm này với việc thất bại của dân chủ. Thí dụ, nhà 

cầm quyền từ chối kết quả bầu cử (hay họ lưà đảo để còn nắm quyền) 

chống đối việc nắm quyền bằng cách sử dụng bạo lực. Trong mỗi trường 

hợp này nhà nước pháp quyền không phục vụ như là luật pháp cơ bản của 

xã hội. Nhiều thí dụ khác là sụ sụp đổ của nền Đệ nhị Cộng hoà Tây Ban 

Nha năm 1936 rơi vào nội chiến, khuynh đảo thảm khốc tại Chi Lê năm 

1973 và gian lận bầu cử của PRI năm 1998. 

Những biến động gần đây tại Kenya minh chứng điểm này. Nhiều quan 

sát viên nghĩ rằng Kenya đã thoát khỏi ngõ cụt, ra khỏi tình trạng độc tài 

tàn bạo của Daniel arap Moi để đạt được dân chủ qua hàng loạt các bước 
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tiến từ đầu thập niên 1990 cho đến đầu thập niên 2000. Những tổ chức 

mới và xã hội dân sự phát triển. Hàng loạt các cải cách và tăng trưởng 

kinh tế theo sau để đến năm 2007 Kenya được xem như là biểu tượng hy 

vọng cho vùng Hạ Sahara của châu Phi. Nhưng nhiều tiến bộ không đạt 

được sau những cuộc bầu cử vào cuối năm 2007. Một phần bởi vì sự bám 

quyền quá cao, đảng cầm quyền tổ chức bầu cử gian lận, từ chối nhượng 

quyền. Kết quả là động loạn lan rộng. 

Những tiến bộ của Kenya tiếp theo thoái hoá chứng minh vấn đề năng 

động của nhà nước pháp quyền, điểm đã nhấn mạnh trong chương này. 

Các quốc gia sơ khai có thể hiện qua những cải cách định kỳ, dân chủ và 

tăng trưởng kinh tế, nhưng vì thiếu tính cách trường cửu, nên có nghĩa là 

khi tình hình khó khăn hơn thì nhà cầm quyền hay kẻ cô thế dùng bạo 

lực, coi việc phá vỡ luật lệ như là phương tiện bảo vệ quyền lợi truớc tình 

trạng đe doạ đang lan rộng. Duy trì nhà nước pháp quyền không có nghĩa 

chỉ thuần là việc lo cho luật pháp hôm nay, mà phải làm sao cho tính 

trường cửu và kết ước khả tín thành hình và để cho luật pháp được duy trì 

trong tương lai. 

 

Làm sao phân biệt được các quốc gia sơ khai hiện nay với những chuyển tiếp 

nổi danh trong lịch sử? 
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Sự hiện diện của một hệ thống tiếp cận mở rộng trong thế giới đương đại 

làm thay đổi vấn đề phát triển và thành hình nhà nước pháp quyền. Điều 

hiển nhiên nhất là khi sự hiện hữu phong phú của hệ thống mở rộng tiếp 

cận đem lại sự hiểu biết về cách mà người ta có thể thành đạt những gì mà 

trong những thời kỳ chuyển tiếp trước đây thất bại. Nhưng nhiều tinh tế 

và nghịch lý hơn, sự hiện diện của một hệ thống tiếp cận mở rộng kết 

hợp với trào lưu toàn cầu hóa làm giảim đi những đòi hỏi về nhu cầu nhà 

nước pháp quyền tại nhiều quốc gia sơ khai ngày nay. 

Lý do là vì giới lãnh đạo và giai cấp trung lưu có thể ủy nhiệm những 

kết ước khả tín về việc lập hệ thống tiếp cận mở rộng bằng cách nắm giữ 

các tài sản ngân hàng có hệ thống này hơn là giữ tại nhà; và khi đối tác với 

các công ty liên quốc, họ cho những đặc quyền để bảo vệ đầu tư như là 

một hình thức thu hút đầu tư quốc nội. 

 

Kết luận 

Đặc điểm của nhà nước pháp quyền – tạo tính chính xác và bình đẳng luật 

pháp để tránh sự lạm dụng chuyên quyền – đòi hỏi không phải là tinh 

thần thượng tôn luật pháp như là những lập luận cổ điển để nhấn mạnh, 

nhưng là những thành tố năng động để luật pháp được tôn trọng cho hiện 

tại và tương lai. Do đó, để duy trì nhà nước pháp quyền, nhà nước phải 
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sống thọ, điều này có nghĩa là thể chế của nhà nước phải sống lâu hơn các 

quan chức tạo ra thể chế, từ đó mà bản sắc cá nhân của các quan chức 

không là vấn đề. Để có khả năng này cần đòi hỏi có một hình thức phù 

hợp của những kết ước khả tín, nó đem lại động lực khích lệ cho các quan 

chức tôn trọng thể chế này và các quyền lợi luật định mà họ bảo vệ, để 

cho việc thay đổi các quan chức không làm thay đổi quan trọng cho thể 

chế và các quyền luật định 

Viễn tượng này trình bày các nước đang mở mang có nhiều khó khăn 

trong việc du nhập nhà nước pháp quyền. Hơn nữa, họ còn đề kháng 

quyết liệt những cố gắng để bảo đảm cho uy lực pháp quyền. Họ giải 

quyết vấn đề động loạn bằng cách bảo đảm đặc quyền và đặc lợi cho các 

thành viên đầy quyền thế. Họ thích ứng trước sự thay đổi tình thế bằng 

cách đổi cách phân chia đặc quyền. Thí dụ, có những thay đổi quan trọng 

trong trường hợp theo sau những khủng hoảng thường đòi hỏi những 

thích nghi triệt để trong độc quyền, thể chế và chính sách. Những thích 

nghi này thường đi kèm theo những bất ổn hay đe dọa động loạn. Chính 

quyền sụp đổ, khuynh đảo xảy ra, quyền lợi thay đổi, tài sản bị truất hữu, 

hiến pháp bị thay đổi hay không tôn trọng một cách độc đoán và chính 

sách thay đổi. Quốc gia sơ khai yểu tử. Việc thiếu tính trường cửu có 

nghĩa là những quốc gia này không có những kết ước khả tín cần thiết 
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nhằm đem lại cho chính giới khích lệ tôn trọng luật hiến định, gây khó 

khăn trong viêc duy trì quyền lợi và thể chế. 

Ngay cả khi chấp nhận mọi quyền hiến định về dân chủ, phân quyền, 

quyền cá nhân, các quốc gia này không thể tạo một nhà nước vĩnh cửu để 

có thể duy trì những điều khoản này trong một quá trình dài. Vấn đề với 

phần lớn các cải cách là họ thử du nhập luật lệ, quyền lợi và thể chế từ 

một hệ thống tiếp cận mở rộng thẳng vào trong các quốc gia sơ khai. 

Những thử nghiệm này hầu hết đều thất bại, vì không thể thay đổi những 

cấu trúc cơ bản và những khích lệ của quốc gia sơ khai. Khi đối đầu với 

khủng hoảng, quốc gia sơ khai không thể nào tránh được những chuyển 

hoá khốc liệt để xét lại thể chế, luật lệ và chính sách, gây nhiều khó khăn 

trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền. 

Để đạt được uy lực pháp quyền, các quốc gia sơ khai phải bước vào thời 

kỳ chuyển tiếp từ hệ thống tiếp cận giới hạn qua đến mở rộng.[13] Điều 

này có nghĩa là đầu tiên các quốc gia sơ khai mong manh phải đạt được 

tình trạng cơ bản, từ cơ bản để trưỏng thành, rồi từ trưỏng thành bắt đầu 

chuyển tiếp đi vào các bước chuẩn bị. Chỉ có giai đoạn phát triển này là 

quốc gia có khả năng tạo ra cơ sở cho tổ chức và thể chế cho nhà nước 

pháp quyền. 
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Theo cách nhìn này thì kết luận ở đây là một ý kiến bi quan. Bài viết 

này đề xuất tạo ra nhà nước pháp quyền liên hệ đến việc chuyển tiếp từ hệ 

thống tiếp cận bị giới hạn sang mở rộng, việc này quá khó khăn. Các quốc 

gia sơ khai đã chế ngự lịch sử và biểu hiện một phần lớn các quốc gia này 

đang tồn tại hiện nay. Dù hiện diện từ hơn 10.000 năm nay, chỉ có một số 

ít quốc gia sơ khai đã thành đạt trong việc chuyển hóa này, mà hầu hết tập 

trung tại châu Âu. 

B. R. W. 

------------------- 

 

Chú thích 

[1] Tác giải đặc biệt cảm tạ các bình luận và thảo luận bổ ích của Lee 

Cabatingan, Magaret Levi, Robert Nelson, Douglas North, Jed Stiglitz, 

John Wallis và Steven Webb. 

[2] North và các tác giải khác (2007) phác thảo một vài ảnh hưởng của 

khung nghiên cứu cho các về vấn đề tăng trương kinh tế. 

[3] Hơn thế, luật pháp có thể quy định tư cách pháp nhân của các tổ chức 

để các đoàn thể có được vị thế trong pháp luật. Tư cách pháp nhân tạo 

cho khả năng có quyền lợi và nghĩa vụ. Luật pháp phương Tây từ thời La 
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Mã đã công nhận tư cách pháp nhân như là một sự phối hợp của hai đạc 

điểm này. 

[4] Trong chương này, tôi sử dụng từ quyền lực để đề cập đến những 

người kiểm soát các tổ chức có khả năng sử dụng cưỡng chế và bạo lực. 

[5] Một vào quốc gia cổ thời, thí dụ như Cổ thành Athens và Cộng hoà 

La Mã đã bắt đầu chuyển tiếp, nhưng không kết thúc để chuyển sang hệ 

thống mở rộng tiếp cận. 

[6] Hầu hết những nền dân chủ tân lập đều thất bại. Mức độ mở rộng hệ 

thống tiếp cận có thể duy trì dân chủ ổn định, nhưng có điểm khác biệt 

giữa các nền dân chủ này. Thư tịch không giải thích các trường hợp nào 

và tại sao như vậy. Xem thêm chi tiết tại Weingast (2006). 

[7] Các chủ đề này cực kỳ phức tạp, cả về các hình thức khác nhau của 

quyền luật định (chia quyền tư hữu cho các nhóm khác nhau, đặt nhiều 

điều kiện khác nhau trong loại tài sản khác nhau), các hình thức khác 

nhau cho các loại luật và những trường hợp tương tự như vậy. Xem thêm 

NWW, chương 3. 

[8] Thành tố năng động không luôn bảo đảm cho trong hệ thống tiếp cận 

mở rộng. Cách đối xử của chính quyền Bush với nghi can khủng bố cho 
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thấy là trong mức độ hạn hẹp thì các luật lệ này có thể thoả hiệp khi hệ 

thống tiếp cận mở rộng gặp những tình trạng khó khăn. 

[9] Thảo luận về quyền tư hữu đất đai thời trung cổ tại nước Anh dựa vào 

chương 3 của NWW. 

[10] Những trường hợp này lan rộng hàng loạt như North (1981, chương 

1) đề cập khi thay đổi trong giá cả tương đối, thay đổi dân số, tai hoạ 

thiên nhiên, bộc phát chiến tranh và phát minh những kỹ thuật mới. 

[11] Huy động ảnh hưởng trong ngành tư pháp là đặc điểm chung tại các 

quốc gia sơ khai của thế giới đang phát triển hiện nay, kể cả Chavez tại 

Venezuela, cựu Tổng thống Carlos Menem của Argentina, cựu Tổng 

thống Pervez Musharraf của Pakistan, cựu Tổng thống Indira Gandhi của 

Ấn Độ và Putin của Liên Xô. 

[12] Easterly (2001) đưa ra những đánh giá thảm thương về chương trình 

viện trợ phát triển và sự thất bại toàn bộ. 

[13] North và các tác giải khác (2007) đã triển khai sâu rộng các ý tưởng 

về sự chuyển tiếp này. 

 

Nguồn: Barry R. Weingast. Tại sao các nước đang phát triển tỏ ra đề kháng 

trước uy lực pháp quyền? (bản dịch). Truy cập ngày 01.08.2016. 
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BÀI HAI MƯƠI BỐN 

 

CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN CÓ NÊN 

DU NHẬP THỂ CHẾ PHÁP QUYỀN 

CỦA PHƯƠNG TÂY KHÔNG? 

Tác giả: Niall Ferguson 

Dịch giả: Đỗ Kim Thêm 

 

Lời Người Dịch: Nguyên tác Anh ngữ của bản dịch là The Landscape of 

Law, Chương III trong tác phẩm The Great Degeneration – How Institutions 

Decay and Economies Die, Allen Lane, 2012 của Niall Ferguson. Tác giải đặt 

vấn đề là Trung Quốc và các nước chậm tiến dù có đủ loại luật lệ nhưng thể 

không áp dụng nghiêm minh vì thiếu một bối cảnh luật pháp thích hợp và để 

cải cách luật pháp cần học ở phương Tây. So sánh hai truyền thống luật La Mã 

và Anh ngữ, tác giải chứng minh hệ thống luật Anh ngữ là mô hình về thể chế 

pháp quyền thích hợp hơn, nhưng mọi sự cóp nhặt thiếu chọn lọc khôn ngoan sẽ 

phản tác dụng trong tiến trình du nhập. 

Với The Great Degeneration Ferguson cảnh báo là thể chế của phương Tây 

đang tàn lụn vì bốn trụ cột nền tảng là dân chủ đại nghị, kinh tế thị trường, 
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thể chế pháp quyền và xã hội dân sự không còn đứng vững mà suy trầm kinh 

tế, nợ công chồng chất, dân số lão hoá và thái độ vị kỷ của con nguời là nguyên 

nhân. 

Do ưu thế địa lý, khí hậu và trình độ khoa học mà phương Tây đã lãnh đạo 

văn minh thế giới trên 1500 năm. Ngày nay dân chủ không còn dựa trên căn 

bản hợp đồng giữa người dân và chính quyền, không đem đến ổn định trong 

hiện tại và công bình cho thế hệ tương lai. Quy luật kinh tế thị trường chuyển 

biến cực kỳ phức tạp và không thể kiểm soát nên gây xáo trộn cơ chế vận hành 

và thiệt hại cho người tiêu thụ. Dù thể chế pháp quyền là để bảo vệ công bình 

xã hội, nhưng luật pháp trở nên quá chuyên môn và khó hiểu nên giúp cho các 

luật sư càng thêm thao túng tiền bạc, làm cho tranh tụng cực kỳ tốn kém và 

công lý là món hàng đắt giá. Xã hội dân sự không còn năng động cải cách, vì 

con người thờ ơ trước các biến chuyển thời cuộc và các nhóm lơị ích áp lực nặng 

nề hơn. Vì phương Tây lãng phí nhiều thời gian và năng lực nên mọi nỗ lực bị 

trì trệ và đã đến lúc nên cảnh tỉnh là cải cách càng bức thiết hơn bao giờ hết. 

Niall Ferguson là giáo sư môn Lịch Sử Kinh tế và Tài Chính tại Đaị Hoc 

Harvard. Ông nổi danh với những tác phẩm The Pity of War, The Rise and 

Fall of the American Empire và The Ascent of Money, A Financial History of 

the World. Tuần báo Times sắp ông vào trong danh sách 100 trí thức có ảnh 

hưỏng nhất hiện nay trên thế giới. 
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ấn đề căn bản nhất mà chính phủ Trung Quốc phải đối phó là 

tình trạng không luật lệ. Trung Quốc không thiếu luật mà là 

thiếu về uy lực pháp quyền… Vấn đề xã hội không luật pháp sẽ là một 

thách thức quan trọng nhất mà giới lãnh đạo mới phải đối đầu khi họ 

được thành lập vào mùa thu này. Thực vậy, ổn định chính trị của Trung 

Quốc có thể tùy thuộc vào khả năng phát triển thể chế pháp quyền trong 

hệ thống đang hiện có.“ 

Đó là lời tuyên bố của Trương Quang Thành, một luật sư khiếm thị, 

người mà gần đây đã được phép rời Trung Quốc sang Hoa Kỳ du học sau 

khi đã thành công trốn thoát sự truy nã của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. 

Hồ Duy Phương, một học giải luật khác ít được phương Tây biết nhưng 

lại có nhiều ảnh hưởng hơn ở Trung Quốc, nhận định thẳng thừng trong 

tiểu luận “Những bước đầu tiên của thuyết hiến định“ ấn hành vào năm 

2003: „Bối cảnh luật pháp tại phương Tây đem lại mối tương phản kỳ thú 

và rõ rệt nếu so với tình hình luật pháp Trung Quốc, hé lộ sự thiếu nhất 

quán và tương xứng của hai hệ thống. Dù hệ thống hiện đại của Trung 

Quốc vay mượn từ phương Tây, mọi việc thường tiến hành trong các 

phương cách khác nhau giữa Trung Quốc và phương Tây.“ 

Đề tài mà tôi thuyết trình trong chương trình thứ ba của Reith là 

khung cảnh luật pháp. Tôi muốn đặt vấn đề là những nước đang phát 

“V 
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triển như Trung Quốc có thể tiếp thu về thể chế pháp quyền của phương 

Tây được không. Tôi muốn đưa ra vài nghi vấn về suy đoán khả phổ biến 

là hệ thống pháp luật của phương Tây đang lành mạnh. Điều mà Trung 

Quốc cần làm là sao chép những kinh nghiệm tốt nhất của chúng ta, bất 

kể loại kinh nghiệm nào. 

Nhưng đâu là ý nghĩa đích thực của thể chế pháp quyền? Trong một 

cuốn sách có cùng tựa đề, vị chánh án tối cao đã quá cố là Lord Tom 

Bingham đã quy định bảy tiêu chuẩn mà chúng ta phải xét đoán trong hệ 

thống luật pháp: 

1. Luật pháp phải được tiếp cận, càng dễ hiểu càng tốt, rõ ràng và có 

thể tiên đoán được 

2. Những vấn đề quyền luật định và trách nhiệm phải được giải quyết 

đúng cách bằng cách áp dụng luật pháp, không do những cách hành sử 

chuyên đoán. 

3. Các loại luật pháp trong nước phải được áp dụng công bình cho tất 

cả mọi người, tránh mở rộng những khác biệt khách quan (thí dụ thiếu 

năng lực tinh thần) biện minh mọi sự phân biệt. 
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4. Các bộ trưởng và công chức các cấp phải hành sử thẩm quyền theo 

mục tiêu quy định trong sự thành tín, công bình, không vượt giới hạn của 

những quyền này. 

5. Luật pháp phải mang lại sự bảo vệ phù hợp về tôn trọng nhân quyền. 

6. Luật pháp cung ứng phương tiện để giải quyết các tranh tụng dân sự 

nhưng không tốn kém hay chậm trể, trong sự thành tín mà các phe không 

thể tự giải quyết, và 

7. Nhà nước cung ứng thủ tục tài phán công bình. 

Môn lịch sử trong chương trình ban cử nhân của tôi tại Oxford dạy cho 

tôi là uy lực pháp quyền của Anh là kết qủa của một tiến trình tiệm tiến 

về các quyết định tư pháp tại các toà án, phần lớn dựa trên các án lệ. Bây 

giờ tôi mới hiểu đúng ra đây là một quan điểm ngây thơ. Ronald 

Dworkin, một nhà lý thuyết lừng danh đương đại trong hệ thống luật 

Anh ngữ, giải thích trong tác phẩm Law´s Empire là đích thực có những 

nguyên tắc công bình và sòng phẳng làm cơ sở cho hệ thống luật pháp 

chung của Anh, ngay cả khi những nguyên tắc này không được điển chế 

như những nguyên tắc trong Hiến Pháp Hoa Kỳ. 

Đằng sau việc vận hành luật pháp có hai vấn đề: sự liêm khiết của các 

chánh án và, trích theo lời của Dworkin, thì “lập pháp… xuất phát từ kết 
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ước hiện nay của cộng đồng đến những kế hoạch nền tảng của đạo đức 

chính trị” 

Hiện nay, nguồn gốc đạo đức của pháp luật chuyển sang những hậu quả 

kinh tế của nó mà đúng ra có thể xem là một bước tiến. Nhưng không 

phải như vậy. It sự thật nào được công nhận một cách phổ biến hơn là uy 

lực pháp quyền – đặc biệt khi uy lực này nhằm giới hạn bàn tay chụp giựt 

của nhà nước tham lam, vì đây là điều tốt cho tăng trưởng kinh tế cũng 

như công bình. 

Theo Douglas North thì “khi xã hội thiếu khả năng phát triển việc 

chấp hành hợp đồng hữu hiệu và ít tốn kém thì đó là lý do quan trọng 

nhất về trì trệ lịch sử và kém phát triển hiện nay”. 

Thi hành hợp đồng do đệ tam nhân thực hiện là cần thiết để vượt qua 

mọi trì trệ của các đại lý tư nhân khi dịch vụ của họ có cách biệt về điạ lý 

và thời gian. Chủ nợ thường sợ người vay không trả nợ khi vay. Các tác 

nhân tư như công ty giao hoán, tín dụng và trọng tài có thể lãnh thực 

hiện thi hành hợp đồng. 

Nhưng theo North thì luôn luôn là: “việc thi hành hợp đồng do đệ tam 

nhân thực hiện có nghĩa làm cho nhà nước phát triển như cơ quan cưỡng 

chế, có khả năng hữu hiệu nhằm theo dõi quyền tư hữu và thi hành hợp 

đồng.” 
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Vấn đề là nhà nước không được lạm quyền – và do đó cần giới hạn 

quyền nhà nước. Avner Greif lập luận khi cơ quan thi hành hợp đồng 

thuộc về nhà nước, mà cơ quan lại lộ tin tức về điạ điểm và giá trị các tài 

sản tư nhân, thì chính nhà nuớc hay các công chức phục vụ có thể tìm 

cách tước đoạt tài sản ấy. 

Bởi thế, ở đâu mà nhà nước không bị luật pháp ràng buộc, thì ở đó 

những thể chế tư nhân lo chuyện chấp hành hợp đồng tạo an toàn hơn, 

như hệ thống mạng lưới các thương nhân Maghibi ở vùng bờ biển Địa 

Trung Hải vào thế kỷ XI, họ chỉ dựa trên mối ràng buộc của Do Thái giáo 

và quan hệ thân tộc. Cùng với các hiệp hội thời Trung cổ, các thể chế này 

thất bại khi có khuynh hướng đề ra những rào cản về thâm nhập thị 

trường và thiết lập những độc quyền mậu dịch, cản trở cạnh tranh và 

giảim bớt hiệu năng kinh tế. Đó là lý do tại sao thi hành hợp đồng tư 

nhân có khuynh hướng nhường bước cho nhà nuớc khi nền kinh tế trở 

nên phức tạp hơn. Nhưng tiến trình này tùy thuộc vào sự giới hạn việc sử 

dụng quyền cưỡng chế nhà nước, nhờ đó mà quyền tư hữu được tôn 

trọng. 

Thượng tôn luật pháp đó chính là chức năng chủ yếu trong kinh tế 

học. Thực ra, tôn trọng quyền tư hữu còn quan trọng hơn nhân quyền. 
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Không phải hệ thống dân luật của Pháp, bắt nguồn từ truyền thống 

luật La Mã, cũng không phải hệ thống luật pháp của Đức và Bắc Âu là tốt 

đẹp, mà không nói đến hệ thống luật pháp của các nước không thuộc 

phương Tây. 

Điều gì đã và đang làm cho hệ thống luật truyền thống Anh tốt đẹp 

hơn về phương diện kinh tế? 

Trong một tiểu luận có ảnh hưởng sâu đậm vào năm 1997, La Porta, 

Lopez-de -Silanes, Shleifer và Visnhy lập luận rằng hệ thống luật của Anh 

tạo điều kiện rộng rãi để bảo vệ cho các chủ đầu tư và các chủ nợ. Kết quả 

là dân có tiền thích đầu tư và cho giới doanh nhân vay mượn nhiều hơn 

các giới khác Giới trung gian tài chính cao cấp có khuynh hướng gây tác 

động cho tỷ lệ tăng trưởng cao hơn. 

Giống như một vài lập luận trong khoa học xã hội, lý thuyết về nguồn 

gốc của luật pháp này hàm ngụ một vài lối giải thích của lịch sử: Tại sao 

luật của Pháp rốt cuộc đưa tới tình trạng tồi tệ hơn Anh? 

Vì hoàng gia Pháp thời trung cổ có quá nhiều chuyên quyết trong các 

đặc quyền hơn ở Anh. Vì về phương diện nội trị thì Pháp ít ổn định hơn 

Anh và về đối ngoại thì Pháp lại bị tổn thương nhiều hơn Anh. Vì Cách 

Mạng Pháp bất tín nhiệm giới chánh án, nên tìm cách cải biến họ như 

người máy, áp dụng luật theo như quy định và điển chế bởi giới lập pháp 
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hay hoàng đế. Kết quả là ngay cả một hệ thống tư pháp và toà án dù ít độc 

lập hơn nhưng vẫn ngăn ngừa việc xét lại những hành vi hành chánh. Khi 

Pháp xuất cảng mô hình sang các nước thuộc điạ Á Phi, kết quả càng tồi 

tệ hơn. 

Lý thuyết về nguồn gốc luật pháp cũng đã có những ảnh hưởng lịch sử 

quan trọng đối với những hệ thống luật pháp không thuộc phương Tây. 

Hồ Duy Phương lập luận rằng trong thời kỳ quân chủ chính phủ Trung 

Quốc quy định ‘không hề có việc phân quyền mà để cho các quan lại hành 

sử thẩm quyền toàn diện kể cả tam quyền căn bản mà cụ thể là hành 

pháp, lập pháp và tư pháp.’ 

Khổng giáo và Lão giáo bài bác vai trò các luật sư và kết án phương 

cách phản biện. Những thử nghiệm du nhập các yếu tố của hệ thống luật 

pháp Anh vào Trung Quốc bị thất bại. Khi triều đại nhà Thanh tham gia 

vào lĩnh vực mậu dịch khá muộn màng, nhà nước làm việc trong một 

phương cách phản tác dụng, đánh thuế quá mức các thương nhân, ủy 

quyền cho các tập đoàn độc quyền mà không thể tự kiểm soát hoặc uỷ 

quyền kiểm soát không hữu hiệu. Kết quả là tham nhũng tràn lan và thu 

hẹp kinh tế. 

Trong những năm gần gần đây có những phản ứng dữ dội chống lại 

những giải thuyết về nguồn gốc luật pháp. Naomi Lamoureaux và các tác 
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giải khác vạch ra rằng nền kinh tế Pháp có nhiều thành tựu tốt hơn, 

không phải ít nhất là về mặt tài chính, mặc dù không thuộc về hệ thống 

luật của Anh. Đối với tôi, nhược điểm trong lý thuyết này trở thành hiển 

nhiên, nếu như chúng ta chỉ nhìn vào tình trạng hệ thống pháp luật của 

Anh trong một thời kỳ để làm thí dụ, thì phải thấy là nền kinh tế này có 

nhiều tốt đẹp nhất, thí dụ thời kỳ cách mạng công nghiệp, khi mà Anh và 

các nước láng giềng vùng biển Celtic thay đổi triệt để về tiến trình lịch sử 

của kinh tế thế giới. 

Đây là một vài mô tả đương thời về một tòa án của Anh vào thời ấy: 

… Một vài thành viên chủ yếu của Luật Sư Đoàn tham gia vào một 

trong vô số trong các giai đoạn của một vụ kiện với nguyên nhân bất tận, 

tạo cho người khác bị sập vào bẩy của những án lệ khó khăn, dò dẫm ngập 

đầu về các chuyện chuyên môn, chạy theo chi tiết để chống lại trong chử 

nghĩa và khi những người được phép tham dự làm ra vẻ chuộng công bình 

với những khuôn mặt nghiêm nghị. 

Nhiều luật sư khác nhau tham gia trong một vụ tố tụng, có khi có hai 

hay ba luật sư trong nhóm thừa hưởng vụ kiện do người cha của mình, họ 

tạo nên cơ nghiệp do kiện tụng. Họ cấu kết nhau, đứng theo hàng giữa 

bàn đỏ của các viên lục sự và các áo thụng luạ với đủ loại giấy tờ từ hoá 
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đơn, bảng trả lời, lời phản bác, lời khai có tuyên thệ, tài liệu tham khảo, 

giấy tờ hàng núi nhưng tốn kém và vô nghĩa sắp đống trước mặt họ. 

Đó là Toà Tối Cao … làm cho kiệt quệ tiền bạc, hết kiên nhẫn, can 

đảm, hy vọng, làm cho đầu óc quay cuồng và tâm cang bấn loạn, không có 

một người khả kính nào trong giới này đưa ra lời báo động: “Anh hãy chiụ 

đựng bất công xảy ra hơn là anh tới đây”, thường thì họ không làm như 

vậy. 

Người ta có thể chê trách Charles Dickens vì ông không công bình đối 

với luật giới trong thời của ông qua tác phẩm Bleak House. Dickens khởi 

đầu văn nghiệp bằng cách viết các bài tường thuật từ tòa án. Ông ta đã 

chứng kiến thân phụ mình bị vào tù vì nợ. Người viết tiểu sử ông xác 

nhận rằng ông biết rõ những gì ông đề cập đến. Các sử gia về hệ thống 

pháp luật của Anh vào thế kỷ XIX xác nhận chuyện này. 

Đầu tiên chúng ta phải ghi nhận tầm vóc nhỏ bé của hệ thống. Vào 

cuối năm 1854 toàn bộ hệ thống tư pháp của Anh và Wales chỉ đếm được 

đúng 15 toà án. 

Thứ hai, mãi đến năm 1855 có nhiều luật giới hạn khả năng doanh 

nhân lập ra doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, một di sản của thời gian 

khi những nhà cổ vũ cho doanh nghiệp độc quyền như South See 

Compagny thành công trong việc nâng cao giá trị các cổ phần. 
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Thứ ba, trong một lĩnh vực quan trọng nhất trong thời kỳ cách mạng 

công nghiệp là đường sắt. Những công trình nghiên cứu gần đây tiết lộ 

rằng hệ thống luật của Anh và các luật sư của Anh đã gây những tác động 

tiêu cực sâu rộng. Các luật sư gây nhiều tiếng xấu khi làm người quảng cáo 

các cổ phần đầu cơ cho hoả xa, các chánh án bị công khai cáo buộc thủ lợi 

riêng và các luật sư của quốc hội có thủ thuật làm tiền bất chánh khi chấp 

thuận bán giấy phép cho mở những đường xe lưả mới. 

Chúng ta phải làm gì với chuyện này? Có phải lịch sử phủ nhận luận đề 

về nguồn gốc luật pháp mà hệ thống luật pháp Anh đã thắng các hệ thống 

khác không? Không hẳn. 

Mặc dù có những khiếm khuyết hiển nhiên về hệ thống luật pháp của 

Anh trong thời kỳ công nghiệp, vẫn có những bằng chứng hùng hồn mà 

luật có thể và đã thích ứng cho sự thay đổi thời gian, ngay cả có thể trong 

cách tạo thuận lợi và thích nghi trong tiến trình. Điểm này được minh 

chứng rõ rệt nhất khi tham khảo về tranh tụng trong năm 1854 của 

Hadley và Baxendale – được sinh viên khoa luật hai bên bờ Đại Tây 

Dương biết rõ. 

Tranh tụng xãy ra giữa hai doanh nghiệp xay bột mì tại Gloucester là 

Joseph & Jonah Hadley với Pickford & Co, công ty vận chuyển ở Luân 

Đôn. Hadleys kiện Pickfords bồi thường toàn bộ tiền thiệt hại kể cả 
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doanh thu vì việc giao hàng trễ để thay thế cho một trục máy xay bột thủ 

công. Không hề có chuyện trùng hợp là Pickfords hiện nay vẫn còn hoạt 

động mà Hadleys thì không. 

Dù toà địa phương đã chuẩn y bản án như Hadleys thỉnh cầu nhưng toà 

phá án ở Luân Đôn đã không y án. Theo ý kiến của Richard Posner, 

chánh án người Mỹ và là một học giải về luật, thì vụ Hadley và Baxendale 

bao gồm nguyên tắc ‘khi nguy cơ thiệt hại chỉ có một bên của hợp đồng 

biết, thì phiá bên đối tác không chịu trách nhiệm bồi thường khi thiệt hại 

xãy ra.’ 

Về sau được biết đó là lời tuyên bố gốc của chánh án ở Assize, Sir 

Roger Crampton. Ông không bao giờ công nhận là khái niệm hệ thống 

luật của Anh tự thích nghi do một tiến trình liên tục phát triển tạo nên 

sự thay đổi tình hình khi xã hội thăng tiến. 

Chắc chắn một điều đây không phải là phương cách của các chánh án 

toà phá án là các Nam Tuớc Alderson, Parke và Martin, nếu nói theo 

ngôn ngữ của các bình luận gia hiện nay thì họ ‘đem lại một nội dung mới 

về luật bồi thường thiệt hại’. Khi Nam Tước Anderson lập luận :“Chỉ 

trong những tình trạng mà nguyên cáo thông báo cho bị cáo biết vào lúc 

mà hợp đồng ký kết là các cối xay bị hư. Nhưng không có thông tin về 

tình trạng đặc biệt là máy xay phải ngưng và doanh lợi thua lỗ do trì trệ 
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trong việc giao trục máy“. Do đó, thất thu doanh lợi không thể được cứu 

xét khi ước lượng thiệt hại. Khi đơn thuần đặt vấn đề, thì luật này để tạo 

thuận lợi cho doanh nghiêp lớn hơn các doanh nghiệp nhỏ – Nhưng thật 

sự đây là điểm không quan trọng. Vấn đề ở đây là lập luận của Nam Tước 

Anderson minh hoạ được hệ thống luật của Anh như là một trình tự tiến 

triển, một tiến trình mà Lord Goff mô tả tài tình trong vụ kiện Kleinwort 

Benson với Hội Đồng Thành Phố Luân Đôn vào năm 1999. 

Khi một chánh án quyết định một vụ kiện mà ông thụ lý, ông phải dựa 

trên cơ sở những hiểu biết về luật khả thi. Việc này có nghĩa là ông khám 

phá những luật có thể áp dụng, nếu có thể, ông tìm ra những tiền lệ bắt 

nguồn từ những phúc trình hay những quyết định của toà án trước đây… 

Trong tiến trình quyết định vụ kiện đang xử lý, tùy theo trường hợp, ông 

có thể triển khai hệ thống luật trong khi cứu xét quyền lợi công lý, dù là 

trong quy luật tổng quát, ông làm việc này trong sự kết hợp chặt chẽ. 

Điều này có nghĩa là ông không chỉ hành động trong khuôn khổ của 

những tiền lệ quy định mà còn chú ý tới những thay đổi, coi thay đổi này 

như những tiến triển, luôn là những tiến bộ khiêm tốn, xem những 

nguyên tắc đang có và xem việc xãy ra như là một phần phù hợp trong hệ 

thống luật chung. 
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Tôi tin rằng việc làm này đem lại một sự hiểu biết hữu ích về đặc tính 

tiến hoá đích thực của hệ thống luật Anh. Trong bài thuyết trình này, tôi 

muốn đề cập đến một vấn đề khác: Trong thực tế hiện nay, thể chế pháp 

quyền tại các nước phương Tây, đăc biệt tại các vùng nói tiếng Anh, tốt 

đẹp như thế nào? Tôi nhận ra bốn mối đe doạ. 

Đầu tiên chúng ta phải đặt vấn đề quen thuộc là tự do dân sự bị mất 

dần trong một nhà nước có vấn đề an ninh quốc gia – một tiến trình mà 

thực ra chúng ta tính lui lại từ trăm năm trước từ lúc bùng nỗ Thế Chiến 

Thứ Nhất và qua đến việc chuẩn y đạo luật 1914 Defence of the Realm 

Act. Những thảo luận gần đây về giam giữ tù nhân bị nghi ngờ khủng bố 

không đem điều mới lạ. Có chăng là một sự chọn lựa giữa tôn trọng nhân 

quyền theo luật và hàng trăm xác chết. 

Mối đe doạ thứ hai hiển nhiên hơn mà người ta đặt ra là sự vi phạm của 

Luật châu Âu đối với hệ thống luật Anh trong khía cạnh luật dân sự, đăc 

biệt là những ảnh hưởng sâu rộng trong việc xác nhập Công Ước Âu Châu 

về Quyền Căn Bản và Tự Do 1953. Điều này được coi như là sự trả thù 

của Napoleon: hệ thống luật của Anh sẽ tuần tự chuyển hoá theo kiểu của 

Pháp. 
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Mối đe doạ thứ ba là tính phức tạp – và luộm thuộm – của luật thành 

văn ngày càng nhiều. Một vấn đề trầm trọng của Bắc Mỹ và Tây Âu khi 

việc khởi thảo luật lệ gây hỗn loạn tràn lan trong chính giới. 

Mối đe doạ thứ tư, đặc biệt nhất thể hiện rõ tại Hoa Kỳ, là chi phí luật 

pháp tăng cao. theo Bản Tường Trình của Sở Quản lý Doanh Nghiệp Nhỏ 

Hoa Kỳ ước lượng khoảng 1,7 nghìn tỷ đô la hàng năm là chi phí phụ trội 

trong việc chấp pháp. Đứng đầu về chi phí này thuộc về hệ thống luật 

hình của Hoa Kỳ, theo Pacific Research Institute cho là chiếm khoảng 2, 

2 % TSLQG năm 2003. 

Người ta có thể lý giải về các số liệu này. Nhưng kinh nghiệm của tôi 

cho thấy có một chuyện tương tự: lập một doanh nghiệp mới tại các tiểu 

bang thuộc New England dính dáng đến nhiều luật sư và tốn nhiều chi 

phí hơn tại nước Anh. Những chuyên gia về cạnh tranh kinh tế, thí dụ 

như Michael Porter của Đại học Kinh tế Harvard, định nghĩa vấn đề bằng 

cách bao gồm các khía cạnh như khả năng của chính quyền thông qua 

những luật lệ hữu hiệu, bảo vệ tác quyền sỡ hữu vật chất và trí tuệ, không 

tham nhũng, hiệu năng của một khung pháp luật, kể cả hệ thống tài phán 

với phí tổn thấp và nhanh chóng, dễ dàng trong việc thiết lập doanh 

nghiệp và các luật lệ hữu hiệu và có thể tiên đoán được. 
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Bằng chứng cho thấy là Hoa Kỳ hiện nay đang chịu nhiều thiệt hại 

thuộc về lĩnh vực cạnh tranh thể chế, điều này không những tìm thấy 

trong những công trình gần đây của Porter mà còn trong trong Bảng Chỉ 

Số Cạnh Tranh Toàn Cầu của tổ chức World Economic Forum, và đặc 

biệt là của Executive Opinion Survey. Tài liệu khảo sát này bao gồm 15 

biện pháp liên hệ đến thể chế pháp quyền, xếp hạng từ bảo vệ quyền tư 

hữu đến kiểm soát tham nhũng và kiểm soát tội phạm băng đảng. 

Một sự kiện đáng ngạc nhiên, dù ít khi được công nhận, là trong số 15 

biện pháp này Hoa Kỳ bị chấm điểm tệ hơn Hong Kong. Theo Bảng Chỉ 

Số của Heritage Foundation`s Freedom, Hoa Kỳ đứng hàng thứ 21 trong 

Bảng Chỉ Số không tham nhũng, sau Hong Kong và Singapore. 

Có lẽ bằng chứng thuyết phục nhất là của Ngân Hàng Thế Giới về 

Lãnh Đạo Toàn Cầu. Theo tài liệu này thì từ năm 1966 Hoa Ký chịu 

xuống dốc về phẩm chất lãnh đạo trong ba lĩnh vực: hiệu năng chính 

quyền, phẩm chất luật lệ và kiểm soát tham nhũng. 

So sánh với Đức và Hong Kong thì Hoa Kỳ tụt hậu hơn nhiều. Một 

điều an ủi là Anh không bị suy tàn như vậy trong lĩnh vực phẩm chất thể 

chế. 

Nếu thê chế pháp quyền, định nghĩa một cách rộng rãi, đang suy vi tại 

Hoa Kỳ thì ở đâu là nơi tốt hơn? Gần đây tôi nghiên cứu một tài liệu hữu 
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ích của Ngân Hàng là Bảng Chỉ Số Tăng Trưởng Thế giới, để tìm hiểu 

xem nước nào của châu Phi là khá theo các khía cạnh: 

1. Phẩm chất của hành chánh công quyền 

2. Khuôn khổ cho luật kinh tế 

3. Quyền tư hữu và cai trị dựa trên luật pháp 

4. Quản lý khu vực công 

5. Tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và chống tham nhũng trong 

khu vực công. 

Trong 20 nước đứng đầu trong các nền kinh tế đang phát triển có 4 

nước hay nhiều hơn lọt vào tiêu chuẩn này là Burkino Faso, Ghana, Malwi 

và Rwanda. 

Với một cách khảo hướng khác tôi xem trong tài liệu tường trình về 

đối tác kinh tế của IFC từ năm 2006 và tìm xem trong các quốc gia đang 

phát triển về cách giảim bớt số ngày để hoàn tất hồ sơ trong 6 loại thủ tục 

sau đây: xin đăng ký doanh nghiệp, xin giấy phép xây cất, xin đăng ký tài 

sản, trả thuế, nhập cảng hàng và thi hành hợp đồng. 

Những nước châu Phi đạt được thành tựu này là Nigeria, Gambia, 

Mauritius, Botswana và Burundi. Những quốc gia đang trổi dậy đang đi 

đúng hướng này là Azerbaijan, Croatia, Iran, Malaysia và Peru. Tôi nói 



577 | 615 

 

rằng riêng đối với Iran thì tôi sẽ ngưng đầu tư vào nước này trong năm 

nay. 

Ngược lại, Trung Quốc đạt được mức tăng trưởng đáng ngạc nhiên mà 

không có thể chế luật pháp tốt đẹp và không có cải thiện nhiều trong lĩnh 

vực này. Tuy nhiên, một vài học giải lập luận nếu Trung Quốc hiện nay 

không chuyển tiếp vào thời kỳ có thể chế pháp quyền thì sẽ phải còn ở 

mức thể chế tụt hậu làm giới hạn tăng trưởng trong tương lai. 

Trường hợp chống tham nhũng của Bạc Lai Hy tại Trùng Khánh minh 

chứng được Trung Quốc tiến bộ trong việc áp dụng uy lực pháp quyền. 

Như Hồ Duy Phương vạch ra rằng các chánh án của Trùng Khánh đã 

hành sử như một cánh tay nối dài của Bạc, chấp nhận việc tống tiền, bỏ 

qua thủ tục điều tra chéo. Từ nhiều năm nay Hồ Duy Phương cổ vũ cho 

nền tư pháp độc lập, trách nhiệm của Quốc Hội Nhân Dân, đăc biệt là 

trong lĩnh vực đánh thuế, tự do báo chí và thay đổi quy chế Đảng trở 

thành một thực thể chinh trị hợp pháp có đăng ký, chịu trách nhiệm 

trước pháp luật, kể cả những quyền luật định hiện nay nhưng vô nghĩa 

theo điều 35 Hiến Pháp của Trung Quốc. 

Đối với một số trong chúng ta, những người đang sống tại phương Tây, 

nơi mà luật sư thường dường như trở thành nhóm lợi ích mà họ mong 

đợi, thì đương đầu với các luật sư là chuyện lạ khi họ nhắm vào việc thay 
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đổi cực đoan. Tuy nhiên, hiện nay, nếu tính vào năm 2007 thì luật sư 

Trung Quốc chỉ có đúng khoảng 150.000, họ là lực lượng chủ yếu làm 

phát triển nhanh chóng khu vực công tại Trung Quốc. Những thăm dò 

gần đây cho thấy rằng họ quan tâm mạnh mẽ đến cải cách chính trị và bất 

mãn sâu xa với tình trạng chính trị hiện nay. 

Khi đọc những lời tuyên bố sau đây của một luật sư tỉnh Hồ Nam buộc 

chúng ta phải nhớ lại thời các luật sư là giới tiên phong trong sự thay đổi 

trong thế giới nói tiếng Anh. 

“Uy lực pháp quyền là khởi điểm cho dân chủ, quyền luật định là tiền 

đề cho thể chế pháp quyền, bảo vệ quyền luật định là nguyên ủy của các 

quyền lợi và luật sư là giới tiên phong cho việc bảo vệ quyền luật định”. 

Trường hợp Bac Hy Lai trong năm nay là một trong những dấu hiệu 

cho thấy những phần tử trong nội bộ Đảng Cộng Sản nghe được những 

lập luận này. 

Trong một diễn văn gần đây tại Thẩm Quyến, Zhang Yansehng, Tổng 

Thư Ký Ủy Ban Khoa Học Phát triển và Cải Cách Quốc Gia, lập luận, tôi 

xin trích, “chúng ta phải thay đổi dựa trên uy lực pháp quyền”, ông nói 

thêm, ” nếu cải cách này không lan toả, Trung Quốc rơi vào tình trạng 

hỗn loạn trầm trọng, những vấn đề nguy ngập”. 
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Điều mà chúng ta không biết được là khi Trung Quốc thử nghiệm du 

nhập những khái niệm về uy lực pháp quyền sắp tới có thành công hơn 

trong quá khứ hay không. Với lý luận thuyết phục, Hồ Duy Phương cảnh 

báo những cóp nhặt ngây ngô của hệ thống luật pháp Anh hoặc Hoa Kỳ. 

Trong tác phẩm “Giác Mộng Đêm Hè” của Shakespeare ông có viết 

một cách tha thiết: “Người đã biến thành khỉ, và người khác thét lên, Xin 

chúa phù hộ cho anh, anh đang bị thay đổi”. 

Việc du nhập hệ thống luật phương Tây vào Trung Quốc cũng giống 

như vậy. Hệ thống luật của Anh khi du nhập vào Trung Quốc có thể 

giống như chuyện tệ nhất, một trò khỉ hay nếu không cũng là chuyện ngu 

ngốc. 

Giống như tổ chức con người trong chính trị hoặc là lý do săn đuổi 

theo nền kinh tế thị trường, bối cảnh luật pháp là một thành phần trong 

việc thiết lập thể chế mà chúng ta đang sống. Giống như một cảnh trí 

đích thực, thể chế là sản phẩm có tính hữu cơ, một sản phẩm của một 

tiến trình lịch sử chuyển động chậm chạp – một loại điạ chất học của luật 

pháp. 

Nhưng đây cũng là một khung cảnh theo ý nghĩa của Brown: nó có thể 

được cải thiện. Và đó cũng có thể tạo nên chuyện đáng sợ, ngay cả trở 

thành một sa mạc, bằng các áp đạt quá vội những mô hình ảo tưởng. 
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Chúng ta có thể hình dung ra những khu vườn phương Đông tại Anh và 

những khu vườn Anh tại phương Đông. Dĩ nhiên, cũng có những thành 

tựu mức độ của việc du nhập này. 

Một khu vườn khi đã xanh tươi có thể trở thành khô cằn qua tiến trình 

tự nhiên. Marcus Olson thường lập luận qua thời gian tất cả mọi hệ thống 

chính trị không chống nổi sự sơ cứng, phần lớn do những hoạt động thủ 

lợi của các nhóm lợi ích. Có lẽ đó là điều mà chúng ta thấy đang xãy diễn 

hiện nay tại Hoa Kỳ. Người Mỹ có thể khoe là hệ thống của họ là chuẩn 

mực cho thế giới, Hoa Kỳ là tượng trưng cho uy lực pháp quyền. Nhưng 

ngày nay chúng ta thấy thao túng của các luật sư, đó là chuyện khác biệt. 

Chắc chắn một điều là không có sư trùng hợp ngẫu nhiên khi khi đa số 

nghị sĩ và dân biểu là luật sư. Như tôi đã lập luận trong bài thuyết trình 

này, thì hệ thống này phải cải cách như thế nào, khi đã có quá nhiều mục 

nát trong hệ thống này, trong cơ quan lập pháp, trong cơ quan điều tiết và 

chính ngay trong hệ thống luật pháp. Đó là vấn đề. 

Câu trả lời mà tôi sẽ lập luận trong bài thuyết trình cuối cùng của 

chương trình Reith là cải cách, dù trong thế giới Anh ngữ hay Trung 

Quốc – phải đến từ một lĩnh vực ngoài phạm vi các thể chế công quyền. 

Nó phải đến từ tổ chức thuộc về xã hội dân sự, nói vắn tắt, nó đến từ 

chúng ta là những người dân. 
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Nguồn: Niall Ferguson. 2012. The Great Degeneration - How Institutions 

Decay and Economies Die (bản dịch). Truy cập ngày 01.08.2016. 

<http://www.vietthuc.org/71551/> 
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BÀI HAI MƯƠI LĂM 

 

HIẾN PHÁP CỘNG HÒA: LÝ THUYẾT CỦA 

IMMANUEL KANT VÀ THỰC TẾ TẠI VIỆT NAM 

Tác giả: Đỗ Kim Thêm 

 

iến pháp là nền tảng pháp lý cho sự chung sống của một dân tộc và 

là điều kiện tiên quyết cho sự thịnh vuợng của đất nước. Hiện nay 

vấn đề sôi nổi trong công luận là tìm một mô hình thích hợp và một lộ 

trình khả thi cho việc tu chỉnh Hiến pháp Việt Nam. Các góp ý xoay 

quanh các chủ đề du nhập nguyên tắc tam quyền phân lập, lập mối ràng 

buộc giữa Đảng quyền và luật pháp, trao lại thẩm quyền lập hiến cho toàn 

dân, nâng cao kỹ năng lập pháp và lập quy của quốc hội và tôn trọng thực 

thi nhân quyền của chính quyền là chính. 

Để đóng góp vào việc thảo luận chung, tiểu luận sau đây sẽ giới thiệu 

mô hình hiến pháp theo thể chế cộng hoà, một luận điểm về luật Hiến 

pháp mà Immanuel Kant đã cổ vũ trong luận thuyết ‘Hướng về một nền 

hoà bình vĩnh cữu’ để làm cơ sở sở chiếu với hiện trạng Hiến pháp Việt 

Nam. 

H 
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Lý thuyết của Immanuel Kant 

Immanuel Kant (1724-1804) là giáo sư Siêu hình học và Đạo đức học tại 

đại học Königsberg thuộc Phổ nay là Kaliningrad thuộc Nga. Với các tác 

phẩm kinh điển bậc nhất như Kritik der reinen Vernunft, Kritik der 

praktischen Vernunftvà Kritik der Urteilskraft ông là một triết gia hàng đầu 

trong phong trào khai sáng tại phương Tây và được hậu thế tôn vinh là 

người khai sinh ra môn Đạo đức học hiện đại. 

 

Tác phẩm 

Trong chiều hướng đóng góp cho nỗ lực hoà đàm giữa Pháp và Phổ tại 

Basel, Kant đã giới thiệu một sơ thảo triết học ‘Zum ewigen Frieden’ 

(1795) ‘Hướng về một nền hòa bình vĩnh cữu’ nhằm thảo luận về những 

nguyên tắc để đem lại một nền hoà bình cho nhân loại. Điểm quan trọng 

trong luận văn này của Kant là đặt lại mối quan hệ giữa luật hiến pháp và 

luật quốc tế, cổ vũ tinh thần thượng tôn luật pháp trong việc giải quyết 

các tranh chấp quốc nội và hợp tác quốc tế. Trong lĩnh vực soạn thảo luật 

hiến pháp ông cho rằng “Hiến pháp dân sự của mọi quốc gia phải theo thể 

chế cộng hòa”, đây là một điều kiện tiên quyết mà nội dung sẽ được trích 

dịch và dẫn luận sau đây. 
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Trích dịch nội dung 

Điều khoản chung quyết thứ nhất: “Hiến pháp dân sự của mọi quốc gia 

phải theo thể chế cộng hòa”. 

Thứ nhất, hiến pháp này được lập ra phải dựa trên nguyên tắc tự do cho 

mọi thành viên của xã hội như là một con người; thứ hai, tất cả mọi người 

phải bị ràng buộc vào một pháp chế chung và duy nhất như một chủ thể; 

và thứ ba, hiến pháp quy định luật bình đẳng dành cho tất cả mọi người 

như công dân. Hiến pháp, cơ sở duy nhất mà nguồn gốc dựa trên tư tưởng 

của một hợp đồng nguyên thủy để thiết lập cho một quyền lập pháp hợp 

pháp của dân tộc, phải theo thể chế cộng hoà.[1] Khi đặt vấn đề này liên 

hệ đến luật pháp thì hiến pháp cộng hòa tự nó là nguyên tắc nền tảng 

hình thức của mọi loại hiến pháp dân sự. Vấn đề là hiến pháp này có thể 

là cách duy nhất dẫn đến một nền hòa bình vĩnh cữu không. 

Ngoài nguồn gốc vững chắc, hiến pháp cộng hòa là cơ sở thuần túy bắt 

nguồn từ các khái niệm luật pháp và sẽ có triển vọng đạt được kết quả 

mong đợi, cụ thế là một nền hòa bình vĩnh cữu. Lý do đó như sau:  

– Nếu khuôn khổ của hiến pháp không quy định khác hơn, thì vấn đề 

gây chiến cần có sự đồng thuận của toàn dân. Không có gì hiển nhiên hơn 

là vấn đề này phải được cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định đưa đến 
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những kinh hoàng của chiến cuộc, (có nghĩa là dân phải tự chiến đấu, 

chịu mới chiến phí, đóng góp và tái thiết thiệt hại do chiến tranh để lại, 

và cuối cùng còn một điều trầm trọng nhất chấp nhận một gánh nợ sẽ 

làm hoà bình chua chát hơn, một loại nợ mà không bao giờ trả hết trong 

trường hợp một cuộc chiến mới lại đến và người dân sẽ suy nghĩ là một 

trò chơi nguy hiểm khác lại bắt đầu). Ngược lại, nếu trong hiến pháp mà 

người dân chỉ là thuộc hạ, nghĩa là không theo thể chế cộng hòa, thì sự 

tham chiến là một chuyện trầm trọng nhất trên thế gian, vì lãnh đạo 

không còn là người dân mà là chủ nhân ông của đất nước, không bị chút 

thiệt hại nào trong chiến tranh trong khi họ tiếp tục tiệc tùng, săn bắn, 

hưởng lạc thú nơi cung điện với yến tiệc. Lãnh đạo có thể quyết định 

chiến tranh như một loại trò chơi do những nguyên nhân không đáng kể. 

Về biện luận đạo đức cho cuộc chiến họ lại không bận tâm vì có ngoại 

giao đoàn luôn sẵn sàng phục vụ. 

- Để tránh lầm lẫn giữa hai loại hiến pháp cộng hòa và dân chủ, ta cần 

phân biệt như sau. Các hình thức của một đất nước (dân sự) có thể theo 

hai nguyên tắc: sự khác biệt dựa trên số người nằm quyền lực cai trị tối 

cao của nhà nước hoặc phương cách cai trị của nhà lãnh đạo mà bất kể họ 

là ai. Phương thức thứ nhất được gọi chung là hình thức cai trị và có thể 

có ba loại khác nhau, chủ quyền tối thượng thuộc về một người, hoặc do 
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nhiều người hoặc do toàn thể dân chúng tạo thành xã hội dân sự, từ đó 

mà lãnh đạo có quyền thống trị (chế độ phong kiến, quý tộc hay dân chủ 

và quyền lực chuyên chế, phong kiến hay toàn dân). Nguyên tắc thứ nhì 

phân loại theo hình thức chính quyền và dựa theo hiến pháp mà nhà nước 

sử dụng quyền tối thượng (từ mọi hành vi của ý chí chung mà qua đó 

phần đông dân chúng tạo thành dân tộc). Trong mối quan hệ này thì 

hình thức của chính quyền hoặc cộng hòa hay chuyên chế. Thể chế cộng 

hòa là một nguyên tắc tổ chức nhà nước tách rời quyền hành pháp ra khỏi 

quyền lập pháp. Thể chế chuyên chế là nhà nước thực hiện quyền lực nhà 

nước từ những luật pháp do mình tự tạo ra mà ý chí chung được coi như 

là ý riêng của lãnh đạo. 

Trong ba hình thái nhà nước, thì dân chủ trong ý nghĩa của danh từ 

này là một hình thức chuyên chế cần thiết, bởi vì nó lập ra quyền hành 

pháp, mà tất cả có quyết định chung và trong mọi trường hợp là một cơ 

chế quyền lực của toàn thể có quyền chống lại bất cứ một cá nhân nào mà 

toàn thể phản đối. Dù gọi là toàn thể, thực ra không phải lúc nào cũng 

đúng là toàn thể, mà là một đa số, thực tế này cho thấy có một điều tự 

mâu thuẫn với nguyên tắc ý chí chung và mâu thuẫn với nguyên tắc tự do. 

Bất cứ hình thức chính quyền nào mà không phải là đại nghị, thì cũng 

không phải là một hình thức thật sự, bởi vì nhà lập pháp cũng là người 
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cưỡng chế ý chí của mình, (giống như trong luận lý học, khi nguyên tắc 

suy luận tổng quát cùng lúc lại được suy diễn trở thành nguyên tắc riêng 

trong phần kết luận). Khi hai hình thức khác của hiến pháp luôn có 

khuyết điểm, nhưng ít nhất trong lối cai trị này cũng mở ra một cách tự 

do để tạo ra một chính quyền khác, phù hợp với tinh thần của một hệ 

thống đại nghị như Friedrich II thường nói: “Tôi chỉ là một người phục 

vụ tối cao cho đất nước“[2], vì trong hình thức dân chủ làm cho điều này 

bất khả, trong chế độ này mọi người đều làm chủ ý chí của mình. – Ta có 

thể nói thành phần nhân sự trong quyền lực nhà nước càng ít (số lượng 

nhà lãnh đạo) thì quyền đại biểu càng rộng, nhờ thế mà hiến pháp của 

nhà nước càng có nhiều khả năng thiên về chế độ cộng hòa, điều này cuối 

cùng cho phép các cải cách tiệm tiến cũng đạt được. Chính vì lý do này 

mà chế độ quý tộc khó khăn hơn quân chủ, và trong chế độ dân chủ càng 

không thể đạt tới hiến pháp hợp pháp hoàn chỉnh duy nhất, ngoại trừ có 

cách mang bạo động. Tuy nhiên, điều không thể tranh cải là loại hình 

thức chính quyền này[3] có tầm quan trọng đối với dân chúng hơn các 

loại hình thức hiến pháp khác, dù mức độ thích nghi nhiều hay ít của dân 

chúng cho mục tiêu này cũng quan trọng. Hình thức chính quyền khi 

phù hợp với khái niệm pháp luật, phải thuộc về hệ thống đại nghị, mà 

một chính quyền theo chế độ cộng hoà là hình thức khả thi, nếu không, 
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dù có hiến pháp nào đi nữa thì loại chính quyền này cũng chỉ là chuyên 

chế và bạo lực.  

– Không có một cái gọi là nền cộng hòa nào trước đây có thể nhận ra 

điều này, các chế độ này bị hoà nhập trong chế độ chuyên chế, phải lệ 

thuộc hoàn toàn dưới quyền tối thượng của một cá nhân, đây là một chiụ 

đựng nặng nề nhất cho toàn dân. (Trích dịch từ nguyên tác Đức ngữ „Zum 

Ewigen Frieden, Ein Philosophischer Entwurf“, Königberg, bey Friederich 

Nicovius, 1795, được in lại trong „Die Kritiken“, 2008, Zweitausendeins, 

Frankfurt am Main, 1099-1112) 

 

DẪN LUẬN NGUYÊN TÁC 

Nguyên tắc hình thành hiến pháp 

Theo Kant có ba nguyên tắc cho hiến pháp cộng hoà hình thành. Một là 

tự do cho mọi người dân, hai là tất cả đều bị ràng buộc trong một hệ 

thống pháp luật và ba là tất cả được bình đẳng trước pháp luật. Hiến pháp 

dựa trên một kết ước nguyên thủy, một sự đồng thuận giữa người dân và 

nhà nước để quy định sự chung sống. Thực ra, lý thuyết về kết ước xã hội 

đã được Rousseau đề xuất, nhưng Kant đào sâu khía cạnh ràng buộc khi 

tất cả đồng thuận trong sự chung sống này. Từ đó mà tình trạng tự nhiên 

sống tự do hỗn loạn chấm dứt và nền tảng cho sự chung sống an hoà 
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thành hình. Kant cho rằng hiến pháp là một quyết định thuần lý của con 

người nhằm tạo một cấu trúc quy phạm cho xã hội và đặc biệt nhất là tạo 

chính danh cho nhà lãnh đạo trong việc cai trị. 

Chính danh cho chính quyền trong việc cai trị tùy thuộc vào việc áp 

dụng pháp luật. Luật pháp phải phù hợp với ý chí chung của toàn dân và 

mọi quyền lợi luật định của người dân phải được bảo vệ. Không ai có 

quyền chống đối người khác mà không dựa trên cơ sở pháp luật, một sự 

đồng thuận làm ràng buộc tất cả. 

Kant dè dặt hơn khi nói về ý nghĩa sự đồng thuận của toàn dân, vì toàn 

dân là một khái niệm tương đối: chính quyền là một tổ chức không hoàn 

hảo và mức độ tham gia của dân chúng vào sinh hoạt chính trị là chừng 

mực. Nhưng dè dặt nhất là Kant không cổ vũ công bình và đaọ đức khi 

toàn dân thể hiện ý chí chung sống trong luật Hiến pháp. Dù thể hiện ý 

chí chung sống nhưng người dân cùng lúc có quyền theo đuổi tư lợi, vì 

hai phạm vi này không loại trừ nhau. Kant chú trọng công bình theo luật 

thủ tục hơn là nội dung. Một đạo luật được coi là công bình khi tất cả 

mọi người có liên quan vấn đề đều có đồng quyền tham gia quyết định và 

luôn tôn trọng các thủ tục sau khi được thoả thuận. 

Dù dựa trên quan điểm hợp đồng như Rousseau, nhưng Kant đề cao 

nguyên tắc tự do và bình đẳng. Tự do là một quyền bẩm sinh và không 
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thể chuyển nhượng, nhưng biểu hiện quyền tự do trong thực tại xã hội là 

một vấn đề khác. Lập luận của Kant là ‘Tự do là một quyền không đòi hỏi 

tôi lệ thuộc vào bất cứ luật ngoại tại nào, trừ những luật mà tôi có thể 

đồng thuận. Tôi bị ràng buộc pháp luật với người khác vì trước đó tôi 

đồng thuận tự đặt mình trong khuôn khổ luật pháp’. 

Khi giải thích khái niệm luật pháp Kant cho là luật nào cũng giới hạn 

tự do cá nhân, nhưng biểu hiện tự do là ‘làm tất cả những gì mình muốn 

và không gây điều phạm pháp cho người khác’, bởi thế vai trò lý trí cá 

nhân trở nên quan trọng hơn khi nhận xét vấn đề. Mức độ cảm nhận tự 

do và khả năng hành động nhằm biểu hiện tự do trong thẩm quyền lập 

pháp của cá nhân trong xã hội được đặt ra. Do xác nhận được quyền tự do 

bẩm sinh và thực thi quyền này mà luật pháp thành hình. Chính sự khai 

sáng này là cụ thể hoá quyền tự do trong thực tế. Hành sử tự do mang 

đến an toàn cá nhân và xã hội khi tất cả đều tôn trọng luật pháp. 

Để đạt mục tiêu này thì nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật cần được 

thực thi. Khi mọi người lệ thuộc luật pháp thì không tự động có nghĩa tất 

cả đều được bình đẳng, mà là cần loại bỏ mọi sự phân biệt khi áp dụng 

luật pháp, không chấp nhận mọi ưu quyền mà không có cơ sở. Luật thừa 

kế, phong hàm qúy tộc, tạo thuận lợi hay gây bất lợi kinh tế cần phải làm 

rõ, nếu không phải hủy bỏ. Muốn bảo đảm bình đẳng trước pháp luật thì 
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thẩm quyền lập pháp không thuộc về dòng dõi mà toàn dân. Kant nhận 

thấy các khái niệm về khế ước nguyên thủy, thẩm quyền lập hiến và lập 

pháp của toàn dân và nguyên tắc tự do và bình đẳng trong hiến pháp cộng 

hoà liên hệ mật thiết nhau. Công nhận tính ràng buộc pháp luật pháp 

như một nguyên tắc hiến định đã có trong hầu hết tất cả các học thuyết 

cổ điển của luật hiến pháp, do đó không thể coi là một đặc thù của Kant. 

Trong các luận văn khác về sau, Kant không khai thác chủ điểm này mà 

đề cao vể tính độc lập của cá nhân trong quyết định thuần lý. 

 

Hiến pháp và hoà bình 

Hiến pháp cộng hoà thể hiện quyền dân tộc tự quyết khi người dân không 

còn là người thuần phục kẻ bề trên mà quyết định tối hậu các vấn đề sinh 

mệnh của đất nước và chiến tranh và hoà bình là hai điển hình. Kant lập 

luận ý chí toàn dân mới quyết định được hoà hay chiến, một quyết định 

thuần lý nhằm bảo vệ quyền lợi dân tộc. Cụ thể hơn người dân phải nghĩ 

đến thiệt hại sinh mạng và tài sản do chiến tranh gây ra, nợ công khi lâm 

chiến và phí tổn khi tái thiết mà chỉ có dân là chịu lãnh mọi chiến phí 

trong khi giới lãnh đạo tiếp tục an huởng đặc quyền do chế độ ban phát. 

Kant chỉ bàn đến quyết định gây chiến nhưng không đề cập đến chiến 

tranh tự vệ. Dân chúng không muốn có chiến tranh, nhưng khi thực hiện 
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nguyện vọng đúng theo thủ tục hiến định thì hoà bình sẽ là điều kiện khả 

thi. Hành vi tuyến chiến hay chấp nhận hoà uớc theo Kant không phải là 

một loại luật pháp, đúng hơn là một quyết định cá biệt trong hoàn cảnh 

cụ thể; nếu quyết định là của dân chúng thì hợp hiến, nếu chỉ là của 

chính quyền thì vi hiến. 

Kant bị phê phán là quá đơn giảin khi đề cao lý trí của công luận và thủ 

tục hiến định. Các triết gia khác không tin lý trí thuần lý của toàn dân là 

chính mà cho là tùy thuộc vào tinh thần hiếu chiến hay hiếu hoà của lãnh 

đạo hoặc chính sách ngoại giao khôn ngoan. 

Hình thức cai trị và phân loại chính quyền 

Phân loại hình thức cai trị dựa vào một người, nhiều người hay toàn dân 

do Aristote khởi xướng. Từ quan điểm này mà Kant giải thích quyền lực là 

có ba hình thức cai trị: chuyên chế, quý tộc hay dân chủ. Thuật ngữ Kant 

dùng không thống nhất, nên tìm hiểu ngữ cảnh và so với thuật ngữ thông 

dụng hiện nay mới hiểu được nội dung. Về phân loại chính quyền Kant 

dựa vào tiêu chuẩn tôn trọng luật pháp để giải thích. Một chính quyền đặt 

mình trong pháp luật thì Kant gọi là cộng hoà, ngược lại là chuyên chế. 

Ba hình thức cai trị một người, nhiều người hay toàn dân không liên hệ 

đến giá trị; ngược lại, thi hành luật pháp là chuẩn mực cho sự phân loại 
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hiệu năng chính quyền. Hai cách phân biệt này song hành trong lý thuyết 

nhưng có thể kết hợp nhau trong thực tế. 

Kant cho là Hiến pháp cộng hoà dựa trên khái niệm hợp đồng nguyên 

thủy mà tự do, bình đẳng và ràng buộc là chính. Các nguyên tắc hiến định 

này tùy thuộc ý chí của toàn dân. Thể hiện ý chí này là hành sử quyền tối 

thượng, vì người dân có quyền và có lý trí để quyết định để phụng sự hoà 

bình. Khái niệm cộng hoà vào thời của Kant phải được chúng ta ngày nay 

hiểu là hình thức dân chủ trực tiếp, thể hiện tự do trong khuôn khổ đại 

nghị. 

Kant hiểu ý nghĩa của đại nghị là mối quan hệ lập pháp và hành pháp. 

Kant phê bình là nhà lập pháp không được phép làm người cưỡng chế luật 

pháp, hình thức cai trị này không thể gọi là đại nghị; trong khi chúng ta 

ngày nay xem là mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu quốc hội. Dù Kant đề 

cập gián tiếp đến tam quyền phân lập, nhưng khái niệm cộng hoà trong 

đại nghị của Kant không khác với trào lưu tư duy hiện đại về hệ thống 

chính trị dân chủ tự do. 

Dù giống nhau trong tổng thể nhưng có sự khác biệt chi tiết giữa lý 

thuyết kết ước xã hội của Rousseau và khái niệm cộng hoà của Kant. 

Rousseau cho là có sự đồng nhất giữa ý chí chung và quyền tối thượng của 

toàn dân. Rousseau phân biệt ý chí chung và ý chí tất cả. Quyền dân tộc 
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tự quyết không thể chuyển nhượng và người dân là tác giải các quyết định 

chính trị cho đất nước. Dân chủ trực tiếp với cách toàn dân biểu quyết là 

hình thức tốt đẹp nhất; ngược lại, thiết lập một một cơ chế dân chủ gián 

tiếp qua hình thức đại hội đại biểu là thiếu hiệu năng. 

Khác với Rousseau, Kant đề cao vai trò lý trí trong tiến trình lập pháp. 

Luật pháp là một quyết định thuần lý, nhưng là một hình thức thử 

nghiệm và có thể thay thế cho phù hợp với nhu cầu thời đại hơn. Quyền 

lập pháp của người dân trong tiến trình này là thể hiện một quyết định lý 

trí, một phạm vi thuộc khai sáng tư duy và sử dụng độc lập. Tự do và bình 

đẳng của người dân chỉ có trong sự đồng thuận về các khái niệm pháp 

luật. Còn nhà lập pháp chỉ đóng vai trò trung gian thể hiện ý chí lập pháp 

của toàn dân và không có quyền bảo vệ tư lợi. Kant không bàn đến khía 

cạnh đạo đức cho thể chế. Do đó, tầm quan trọng của công lý và đạo đức 

không được đặt ra. 

Theo Kant vấn đề không nằm ở hình thức, số lượng một người, một số 

người hay toàn dân, mà tinh thần trọng pháp của chính quyền, một chuẩn 

mực quyết định khả năng cai trị và tính chính thống của chế độ. Kant đưa 

ra hai loại giải thích: hoặc là cộng hoà (mà chúng ta ngày nay hiểu là tự do 

và dân chủ) hoặc chuyên chế. Cộng hoà là một hình thức thích hợp nhất 

cho hiến pháp vì thể hiện quyền tự do và bình đẳng của người dân trong 
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tinh thần trọng pháp, còn chuyên chế chỉ thể hiện ý chí rịêng và quyền lợi 

riêng của lãnh đạo, không có cơ sở pháp luật và người dân không muốn bị 

ràng buộc. Chuyên chế khác với dân chủ là ở tính cách quyết định các vấn 

đề. Kant hiểu dân chủ theo ý nghĩa cổ điển, mà ngày nay goị là dân chủ 

trực tiếp, khi đại biểu dân chúng trong một thành phố quyết định một 

vần đề chung. 

 

Tiến trình thành lập 

Kant coi hiến pháp là một sản phẩm của lý trí, một quyết định do một 

tiến trình lâu dài của ý thức độc lập, nhưng cần phân biệt hình thức cai trị 

với sự thành hình của nhà nước để áp dụng khái niệm cộng hoà tốt hơn.  

Để luận chứng cho sự chung sống của con người trong xã hội, Hobbes 

đề ra giải thuyết khế ước nguyên thủy. Kant chứng minh là nhà nước hình 

thành qua chiến tranh, sử dụng bạo lực, hơn là đồng thuận trong một giải 

pháp an hoà. Lịch sử cho biết đồng thuận về hình thức cai trị, một cơ sở 

pháp lý, luôn đến sau khi nhà nước đã ra đời và tùy thuộc vào sự hiện hữu 

của quyền lực trước đó, mà thực tế thì không có thế lực nào cưõng lại 

quyền cai trị này. Người có quyền cưỡng chế pháp luật lại là người không 

thể chứng minh được thẩm quyền lập pháp và tinh thần trọng pháp. Dù 

bất cứ hình thức cai trị nào theo Kant hành vi của chính quyền phải nằm 
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trong trong khuôn khổ áp dụng luật pháp, cụ thể là tính chính thống 

phải được chứng minh và luôn bị kiểm soát. Lãnh đạo phải dựa vào lập 

luận của lý trí, không thể cầu xin ơn trên hay dựa thành tích trong lịch sử 

đem lại mà biện luận, phải giới hạn quyền lực cai trị trong ý muốn của 

toàn dân, đây là một biểu hiện cụ thể nhất tính chính danh. Theo Kant, 

nguyên tắc này trở thành mệnh lệnh cho chính quyền tuân thủ. 

Kant phân biệt có hai hình thức cai trị đất nước, một dựa theo chiều 

hướng lịch sử, bạo lực cách mạng, một dựa theo thể chế cộng hoà, lấy 

pháp luật và lý trí làm cơ sở. Sự kết hợp giữa hai chiều hướng này sẽ đem 

lại một sự tiến hoá tự nhiên cho luật Hiến pháp. Kant phân biệt khái 

niệm cộng hoà theo hai khía cạnh: cộng hoà là một triết thuyết để thảo 

luận trong nhu cầu cải cách và là một thể chế được thành hình trong thực 

tế đất nước mà áp dụng luật pháp theo quyết định của lý trí là mục tiêu. 

Kant nhấn mạnh hình thức cai trị của chính quyền dựa theo hiến pháp 

cộng hoà là tốt đẹp nhất vì phù hợp với lòng dân. Chính quyền chỉ là một 

chế độ chính trị ngắn hạn đem lại một giải pháp tạm thời cho các vấn đề 

xã hội. Nhưng trong tiền trình cai trị, với thời gian luật pháp đem lại giá 

tri cao hơn, ý thức người dân về uy lực pháp luật sẽ thay đổi, pháp luật 

không còn giải quyết vấn đề tạm thời mà sẽ có giá trị lâu dài, nhờ thế taọ 

nền tảng của một nền dân chủ ổn định. Từ trên cơ sở này mà một hiến 
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pháp tự do dân chủ trong một hệ thống đại nghị và ý thức trọng pháp của 

một xã hội dân sự thành hinh. Kant ca ngợi một hiến pháp hoàn chỉnh là 

một cơ sở để giáo dục công dân; nhờ tuân thủ các giá trị luật pháp mà đạo 

đức cá nhân và xã hội tốt đẹp hơn. Kant mơ ước tất cả sẽ là một tiền đề 

cho việc tiến đến nền hoà bình vĩnh cữu. Kant thực tế hơn khi cho rằng 

con đường theo đuối là quá xa xăm, nhưng nỗ lực của chúng ta sẽ là 

những đóng góp làm thu ngắn khoảng cách. 

 

THỰC TẾ TẠI VIỆT NAM 

Các khuyết điểm của Hiến pháp đã được thảo luận quá nhiều để góp ý hay 

thỉnh nguyện, ở đây sẽ không bàn thêm chi tiết các vấn đề quen thuộc 

này, mà chỉ nhìn lại trong khuôn khổ lý thuyết của Kant với mục đích là 

để thảo luận về thực trạng, nguyên nhân và giải pháp. 

 

Thực trạng 

Không tự do 

Việt nam hiện nay đang có tự do về mọi mặt, nhưng là một loại tự do 

không luật lệ. Đúng hơn, Việt Nam có đủ luật lệ, nhưng không áp dụng 

theo tinh thần của nhà nước pháp quyền như hiến pháp đề cao, mà vi 

phạm nhân quyền là vấn đề chính. Cụ thể nhất là Hiến pháp không phân 
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biệt dân quyền và nhân quyền, hai phạm trù cần áp dụng riêng biệt. Hiến 

pháp công nhận nhân quyền như một ban phát của nhà nước, không nằm 

trong ý nghĩa cao cả của nhân quyền, một quyền tự nhiên nội tại, thành 

tựu văn minh của nhân loại và có giá trị phổ quát. Hiến pháp công nhận 

tổng quát giá trị nhân quyền, nhưng không tạo căn bản để tuân thủ, 

không có một cơ chế tranh tụng khi vi phạm, không công nhận tố quyền 

trực tiếp của nạn nhân để khởi động và không có cơ quan theo dõi các vi 

phạm để cảnh báo khi cần thiết. Khái niệm làm chủ tập thể làm thiệt haị 

cho công cuộc phát triển kinh tế đất nước; đây là vi phạm nhân quyền 

nặng nề nhất. 

 

Không ràng buộc luật pháp 

Dù Hiến pháp quy định là mọi hoạt động của Đảng phải nằm trong 

khuổn khổ của Hiến pháp và luật pháp, nhưng không đem lại ràng buộc 

pháp luật trong thực tế, một điều kiện tạo hiệu lực cho luật hiến pháp. Vì 

không có luật pháp làm cơ sở nên Đảng có quyền lãnh đạo toàn diện và 

tuyệt đối nhưng không chịu trách nhiệm pháp luật: tất cả các Cương lĩnh 

và Nghị quyết của Đảng đứng ngoài và đứng trên luật pháp, mọị sinh hoạt 

nội bộ của Đảng không theo nguyên tắc dân chủ và mọi kỷ luật Đảng dựa 

trên đạo đức cách mạng và lương tâm tập thể. Hiển nhiên đây là sự vi 
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phạm nguyên tắc ràng buộc và không cần lý giải thêm. Tạo ra một khuôn 

khổ pháp chế cho Đảng hoạt động và đề ra mối quan hệ giữa Đảng trong 

vai trò lãnh đạo và chức năng điều hành Nhà nước là một nhu cầu khách 

quan thời đại. 

 

Không bình đẳng 

Kant giới hạn nguyên tắc bình đẳng trong phạm vi áp dụng luật pháp và 

không đi sâu vào các lĩnh vực công bình cơ hội và thể chế như John Rawls 

hay công bình cụ thể như Amartya Sen phân tích. Vi phạm bình đẳng xảy 

ra trong trường hợp áp dụng hoặc không áp dụng luật kinh tế. 

Trường hợp không áp dụng luật doanh nghiệp nhà nước đang bị phá 

sản mà không giải thể là thí dụ. Đây là một nghịch lý trong luật cạnh 

tranh, vì doanh nghiệp tiếp tục hoạt động thì chỉ duy trì khủng hoảng và 

kiềm hãm tăng trưởng. Chính sách này thuộc về Đảng quyền, một lĩnh 

vực nằm ngoài và trên sự tài phán của nhà nước pháp quyền. Hậu quả là 

người vi phạm pháp luật mà cả nước không dám minh danh để truy tố 

theo luật định, một thắng lợi cho Đảng quyền nhằm bảo vệ người vi 

phạm, tư bản thân tộc và các nhóm lợi ích. 

Trường hợp áp dụng luật cho dành cho công nhân và nông dân thì lại 

làm bất công trầm trọng hơn. Nông dân là thành phần chủ yếu đóng góp 
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và không được hưởng thành quả tương xứng. Trở ngại chính là đất đai 

thuộc quyền sở hữu toàn dân mà do nhà nước đại diện chủ sở hữu, một 

khái niệm ngược với tinh thần tôn trọng quyền tư hữu. Chính sách công 

nghiệp hoá, thành thị hoá và an ninh quốc phỏng không nhằm bảo vệ tư 

lợi của nông dân. Các luật lệ chống lạm phát và an ninh lương thực làm 

nông dân không bán được nông phẩm theo đúng giá cạnh tranh và các 

biện pháp thu mua chỉ phục vụ cho quyền lợi công ty nhà nước. 

Việc thực tế nhất để đem lại công bình cho công nhân là tăng lương tối 

thiểu và cải thiện các biện pháp an sinh xã hội. Vì môi trường đầu tư đang 

bớt thu hút mà luật pháp dành nhiều ưu đãi cho nhà đầu tư ngoại quốc và 

quyền lợi công nhân bị thua thiệt. Bất công sẽ kéo dài khi luật lao động 

không là một giải pháp thích hợp. Cả hai trường hợp trên là bằng chứng 

vi phạm nguyên tắc công bình theo lý tưởng của Kant. 

Vì không tuân thủ các nguyên tắc tự do, công bình và ràng buộc theo 

chuẩn mực nên Hiến pháp không có giá trị về mặt pháp lý. Do đó, theo 

Kant cũng có nghĩa là không có Hiến pháp về mặt thực tế. 

 

Nguyên nhân 
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Có nhiều lý giải về thực trạng vô luật pháp mà độc tôn Đảng quyền, vi 

phạm thẩm quyền lập hiến của toàn dân và thiếu kỹ năng lập pháp và lập 

quy của quốc hội là nguyên nhân chính. 

 

Độc tôn Đảng quyền 

Theo Kant, Hiến pháp thể hiện quyền quyết định của người dân về ý chí 

chung sống với chính quyền và có mục tiêu là phụng sự hoà bình. Thực tế 

cho thấy tất cả các Hiến pháp chỉ thể hiện ý muốn chính trị của Đảng, sao 

chép lại những đường lối đấu tranh cho từng giai đoạn lịch sử để dân 

chúng tuân thủ hơn là đề ra một khuôn mẩu quy phạm chung cho xã hội. 

Điển hình là việc phát động các cuộc đấu tranh chống Pháp và chống Mỹ 

là kết quả của các Nghị quyết của Đảng và không có phúc quyết của người 

dân theo thủ tục hiến định. Người dân hoàn toàn không có cơ hội bày tỏ 

chính kiến trong các Tuyên ngôn Độc Lập, Hiệp định Genève và Paris 

như Hội nghị Diên Hồng, một trường hợp duy nhất trong lịch sử Việt. 

 

Vi phạm thẩm quyền lập hiến 

Một mặt Hiến pháp xác định thẩm quyền lập hiến là chủ quyền của nhân 

dân và nhưng mặt khác lại đề cao vai trò tối thượng của Quốc hội, vì 

không phân định rõ phạm vi nên đây là một nghịch lý. Tất cả quyền lực 
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của Nhà nước đều thuộc về nhân dân và Nhà nước bảo đảm và không 

ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân, nhưng người 

dân không thể thực hiện quyền này trong thực tế, vì dân sử dụng quyền 

lực nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Quốc hội là cơ 

quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp và chỉ có Quốc hội mới 

quyền sửa đổi Hiến pháp. Hiến pháp đề cao chủ quyền của nhân dân, 

nhưng không minh thị thẩm quyền phúc quyết hiến pháp, một sự thiếu 

nhất quán trong quy định quyền lực của nhân dân. Hiến pháp mặc nhiên 

không phát huy đúng mức quyền làm chủ của nhân dân vì cho phép Quốc 

hội không thực hiện trưng cầu dân ý, một lỗi hệ thống. 

 

Thiếu kỹ năng lập pháp và lập quy 

Sự hỗn loạn của việc áp dụng luật pháp còn đến từ kỹ năng lập pháp và lập 

quy. Trên lý thuyết, nguyên tắc quyền lực nhà nước phải được thống nhất 

và do phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước. Trong thực tế, 

mức vi phạm của các văn bản quy phạm luật pháp đến mức độ báo động vì 

các cơ quan ban hành không có kỹ năng và cơ quan kiễm tra cũng không 

thể hoàn thành chức năng. Nguyên tắc phân công nội bộ của Đảng là 

quan trọng nhất phải tuân thủ nên kiểm soát thẩm quyền lập hiến, lập 

pháp và lập quy không được đặt ra đúng mức. Nhiều Nghị Định quy định 
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các quyền tự do hiến định của người dân mà không dựa vào Hiến pháp, 

chỉ căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ để ban hành, một vi phạm trầm 

trọng về luật thủ tục. Việt Nam chưa có Toà Bảo Hiến để xét vấn đề vi 

hiến hay vi luật của các quyết định hành chính trong khi Toà án Hành 

chính hay Toà án Nhân dân lại không có thẩm quyền. Quyền giải thích 

luật pháp thuộc về Uỷ ban Thường Vụ Quốc hội, một cơ chế kiểm tra 

nhưng không bảo đảm tính thống nhất của hệ thống luật pháp và một số 

Đại Biểu phải dồn sức trao dồi kỹ năng viết, đọc và chất vấn. 

Kant giải thích khi hình thái cai trị dựa trên lịch sử và chuyên chính 

chính trị không phải là cai trị bằng pháp luật. Tại Việt Nam mối quan hệ 

trực tiếp giữa cương lĩnh chính trị và soạn thảo hiến pháp là thí dụ. Hiến 

pháp không do dân phúc quyết nên không thể hiện thẩm quyền lập hiến 

và chính quyền cưỡng chế luật hiến pháp không thể hiện tinh thần trọng 

pháp.  

Tóm lại, do những nguyên nhân này mà tìm giải pháp cho việc sửa đổi 

Hiến pháp là vấn đề, nhưng cụ thể nhất là phân biệt mục tiêu chính trị và 

trách nhiệm luật pháp của Đảng, trả lại thẩm quyền tối thượng lập hiến 

cho toàn dân, nâng cao kỹ năng lập pháp của quốc hội và thực thi tinh 

thần trọng pháp của chính quyền. 
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Giải pháp 

Các giải pháp hiện nay 

Giải pháp thứ nhất cho là tu chỉnh Hiến pháp phải phù hợp với nhu cầu 

tự hoàn thiện của cơ chế. Do đó, cần duy trì Đảng quyền để cho mọi sinh 

hoạt chính tri sẽ tuần tự chuyển hoá trong an hoà và việc thay đổi triệt để 

bằng cách soạn thảo Hiến pháp mới là không cần thiết. Điều kiện cần có 

là nâng cao ý thức về trọng pháp qua giáo dục và khái niệm về 

NNPQXHCH cần được triển khai sâu rộng hơn. Những người tin rằng 

Đảng sẽ đem lại giải pháp cho vấn đề Hiến pháp nên họ ủng hộ và góp ý 

trong khuôn khổ mà Đảng đề xuất. Thành tựu tiệm tiến là một triển 

vọng khả thi. 

Giải pháp thứ hai chủ trương đột phá hơn. Tu chỉnh không thể cải 

thiện các lỗi hệ thống vì không có tác dụng triệt để và lâu dài mà du nhập 

những mô hình ngoại lai để thay thế là giải pháp. Nguyên tắc tam quyền 

phân lập, xác định vai trò Đảng quyền trong hệ thống chinh trị đa nguyên 

và đa đảng và phát huy tinh thần thượng tôn luật pháp là những biện 

pháp cụ thể. Các nhà đấu tranh cho dân chủ trong nước và hải ngoại cổ vũ 

cho giải pháp này. Họ tin rằng Đảng là vấn đề mà mô hình Hiến pháp các 

nước phương Tây là giải pháp, nhưng họ không đủ khả năng huy động sự 

đồng thuận của Đảng để cùng thực hiện giải pháp này.  
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Dù tiệm tiến hay đột phá, tu chỉnh hay soạn mới, cả hai giải pháp đều 

tùy thuộc vào thiện chí của ba tác nhân chủ yếu là chính quyền, dân 

chúng và học giới, mà hiện nay thì không ai tạo được niềm tin cho triển 

vọng cải cách: thực tâm sửa đổi của Đảng, tích cực tham gia của toàn dân 

và đóng góp hiệu năng của luật giới là vấn đề.  

Khi dân góp ý để sửa đổi Hiến pháp trong khuôn khổ của Đảng, thì 

những ý kiến táo bạo trong vấn đề Đảng quyền lại không được Đảng phản 

biện lập luận dựa trên khái niệm pháp luật mà xử lý dựa theo quyền lực 

chuyên chính và suy thoái đạo đức. Lập luận này không thuyết phục khi 

tranh luận về luật pháp, vì hai phạm trù này khác nhau cần phân biệt. Khi 

dân thỉnh nguyện ngoài hệ thống, thiểu số này thể hiện tinh thần can 

đảm đáng khâm phục, nhưng lại bị phê bình là không phản ánh thực thi 

dân quyền là phải đòi lại quyền mình đã bị tướt đoạt và không thể xác 

minh được thẩm quyền đại diện, vì không có thống kê chính xác. Chứng 

minh khoa học về nhu cầu thay đối Hiến pháp là nhiệm vụ của học giới, 

nhưng lại là vấn đề nhạy cảm chính trị và họ không được phép tiến hành. 

Dù thành tâm đóng góp của học giới là có thực, nhưng hiệu năng bị nghi 

ngờ. Vì Đảng không đào tạo được những nhà luật học tầm vóc quốc gia và 

quốc tế, nên thoả mãn nhu cầu này hiện nay là điều mơ ước. 

 



606 | 615 

 

Giải pháp của Kant 

Lý thuyết của Kant có đem lại giải pháp nào không? Kant không có lập 

luận ủng hộ cho độc quyền Đảng trị và nghiêm khắc khi cho là Hiến pháp 

phải theo thể chế cộng hoà, không thể khác hơn. Hiến pháp không có giá 

trị khi có Đảng đứng trên Hiến pháp. Khi Hiến pháp không có giá trị 

pháp lý thì cũng đồng nghĩa là không có Hiến pháp trong thực tế. Suy 

luận theo quan điểm chặt chẽ này thì Việt Nam trong suốt thời chiến 

cũng như bình đã không có Hiến pháp mà chỉ có Đảng quyền cai trị. Việc 

sửa đổi Hiến pháp trong khuôn khổ Đảng soi sáng là tiếp tục duy trì tình 

trạng vô luật pháp. Do đó, một Hiến pháp mới theo thể chế cộng hoà cho 

Việt Nam sẽ phù hợp với suy luận của Kant. 

Triển vọng này sẽ không mở ra vì Đảng sẽ chống đối. Một là, hoàn 

cảnh của Việt Nam với thí dụ về truyền thống đấu tranh Cách mạng, liên 

tục của lịch sử và thành tích Đổi Mới. Hai là, Hiến pháp với mô hình 

theo các nước phương Tây sẽ không bảo đảm được sự vận hành. Đề cao 

giá trị văn hoá Á Đông trong sinh hoạt chính trị là một đề tài gây nhiều 

tranh luận và không đem lại một giải pháp, nhưng lập luận chính cho 

rằng trình độ dân trí là không phù hợp. Đảng sẽ không mở lối cho lý 

thuyết của Kant làm thành một lộ trình khả thi như một triển vọng khởi 

đầu. 
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Chúng ta đang ở đâu? 

Suốt một quá trình dài, chúng ta chưa có luật Hiến pháp đúng nghĩa; 

người dân không còn được lên tiếng để quyết định vận mệnh đất nước. 

Hiện nay chúng ta đang muốn thoát khỏi tình trạng tự do vô luật lệ và tự 

đặt mình trong khuôn khổ của luật Hiến pháp để giải quyết các vấn đề 

chung sống. Chúng ta hoàn toàn không có một khế ước nguyên thủy theo 

ý nghĩa cao đẹp nhất của một contrarius originarius trong lý thuyết luật 

học, một vấn đề nền tảng cho Hiến pháp. Khi khế ước nguyên thuỷ là 

một vấn đề ưu tiên, thì các nguyên tắc hiến định trở thành vấn đề kỷ 

thuật có thể sẽ được giải quyết sau. 

Hiện nay, khái niệm NNPQXHCH chưa đủ sức thuyết phục, khái niệm 

về chuyên chính vô sản đã hết hào quang; khái niệm thế lực phản động 

cũng không phù hợp trào lưu dân chủ hoá; những khái niệm về đối lập, 

quyền tư hữu và tự do báo chí cũng không được chấp nhận. Tất cả các 

khó khăn về khái niệm sẽ được làm lại trên một căn bản mới khi một khế 

ước nguyên thủy hình thành. Đó là điểm mà ý dân và ý Đảng còn có thể 

gặp nhau trong một giới hạn nhất định. Khi học giới biết được căn bản 

này thì họ sẽ đóng góp hữu hiệu hơn để giải quyết vần đề khái niệm hiến 

định.  
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Ý Đảng? Chuyện dễ hiểu vì đã thể hiện rõ. Không một Đảng cầm 

quyền nào, kể cả tại các nước dân chủ, lại muốn tự bỏ điạ vị cai trị. Ở Việt 

Nam có khác hơn, vì theo quan điểm lịch sử mà Đảng muốn cầm quyền 

toàn diện triệt để và muôn đời, trong khi Kant cho là một chế độ chính 

trị chỉ đem lại một giải pháp tạm thời cho các vấn đề xã hội. Khi uy lực 

của luật pháp loan toả trong xã hội và ý thức trọng pháp của dân chúng 

lên cao, đó là cơ sở để làm ổn định cho việc phát triển chính trị dân chủ. 

Ý dân? Không ai có khả năng tri thức để trả lời câu hỏi này thoả đáng. 

Đảng tự hào thu phục nhân tâm khi dựa vào thành tích đấu tranh giải 

phóng và Đổi Mới, nhưng hiện nay Đảng không chứng minh được về 

niềm tin của dân vào sự lãnh đạo của Đảng với phương pháp thăm dò dư 

luận như các nước phương Tây. Người bất đồng chính kiến thấy mình là 

thiểu số; bi quan này thiếu cơ sở, khi ý thức về bất công xã hội càng ngày 

càng nhiều, mà chính họ không thể xác định được mức độ. Đã đến lúc ý 

kiến của toàn dân trước vấn đề hệ trọng của đất nước cần được tìm hiểu, 

luận chứng và trình bày công khai với các phương pháp khoa học khả tín; 

một chuyện dễ làm, xảy ra hàng tuần và hằng tháng tại các nước phương 

Tây, nhưng chưa hề có tại Việt Nam. Tuân theo sự chỉ đạo của Đảng nên 

đã có một số góp ý sửa đổi Hiến pháp trong sự dè dặt thường lệ, trong khi 

đó đã có một số khác đang kiến nghị ngoài sự chỉ đạo của Đảng với tất cả 
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thiện chí. Cả hai đóng góp này rất đáng được trân trọng và gây tiếng vang. 

Hiển nhiên cả hai luồng ý kiến này cũng không phải là của tất cả 90 triệu 

dân Việt, vì nếu có là đa số thì cũng cần được kiểm chứng khách quan. 

Nhưng cả hai loại góp ý này tiếp tục chấp nhận duy trì nguyên trạng vô 

luật pháp và không là khởi điểm cho tiến trình cải cách. 

 

Chúng ta phải làm gì? 

Nếu chúng ta đồng ý với Kant và nghiêm khắc với chính mình thì chúng 

ta phải nhận ra rằng đã đến lúc đất nước cần có một khế uớc nguyên thủy 

làm nền tảng cho sự chung sống, một nguyên ủy cho mọi chuyển động 

tương lai của xã hội. Triển vọng duy nhất mở ra cho Việt Nam hôm nay 

phải là một cuộc trưng cầu dân ý theo phương cách khách quan để xác 

định lòng dân. Chúng ta muốn đặt mình trong khuôn khổ mới của luật 

pháp, một tiền đề cho mô hình tương lai của Hiến pháp, kết quả này phải 

tùy thuộc vào trưng cầu dân ý. Ở đây không có thể bàn sâu chi tiết về mô 

hình cụ thể mà chỉ đề cập về điều kiện khả thi cần có, đó là thiện chí của 

Đảng và hợp tác của dân chúng. 

Thiện chí của Đảng được suy đoán nhiều, nhưng không ai có thể biết 

chính xác các tác động đang chuyển biến. Vũ khí của Đảng hôm nay 

không còn là bạo lực mà là lập luận của lý trí dựa trên khái niệm pháp luật 
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để thuyết phục, một hình thức tự khai sáng và vận dụng mà Kant đề cao. 

Đảng phải tự diễn biến hoà bình trong bối cảnh mới, tạo thu hút hơn 

bằng cách chấp nhận dân chủ là một trò chơi mới và đồng ý với kết quả 

luật chơi khi tham dự. Đảng cần lập luận và thuyết phục dân chúng trên 

cơ sở hợp tác và đối thoại. Người đầy tớ của nhân dân, đại biểu trung 

thành của giai cấp, thành tích trong chiến tranh và Đổi Mới không là khái 

niệm pháp luật đem đến sự đồng thuận về hình thức cai trị như Kant đòi 

hỏi, nên không tạo ra chính danh cho một nhà nước pháp quyền. Quan 

trọng hơn, khả năng trong quá khứ không bảo chứng cho Đảng có thể 

lãnh đạo hữu hiệu hơn cho tương lai của đất nước. Đảng và dân chúng, ai 

là vấn đề và ai là giải pháp, rồi ai sẽ thắng ai trong các lập luận này, không 

ai biết được, nhưng như Kant đề xuất, lý trí là mệnh lệnh để cả hai cùng 

tuân thủ. Nếu dân chúng là vấn đề mà Đảng đem lại giải pháp, thì Đảng 

sẽ làm cho chính danh thêm ngời sáng. Nhưng thiện chí của Đảng đang 

bị nghi ngờ vì góp ý là một trò chơi nguy hiểm cho người tham dự, lý do 

dễ hiểu là Đảng không áp dụng tiêu chuẩn khách quan để phân biệt giữa 

thiện chí đóng góp và ác ý nói xấu chế độ. Tiếp tục sử dụng bạo lực để 

trấn áp người bất đồng chính kiến thì Đảng sẽ làm tình hình tệ hại hơn 

mà Liên Xô, Đông Âu và khối Á Rập là bài học. 
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Hợp tác của dân chúng đòi hỏi có ý thức về giá trị sử dụng thẩm quyền 

lập hiến. Dân chúng phải kể đến đầu tiên ở đây là cộng đồng do mạng 

lưới thông tin hiện đại nối kết, tuy là thiểu số trong thế giới ảo nhưng họ 

là tác nhân quan trọng làm gia tăng kiến thức và tạo nên một hệ thống 

thông tin trung thực và nhanh chóng hơn cho xã hội đang bị bưng bit sự 

thật mà đa số thầm lặng và mất niềm tin đang cần đến. Đa số thờ ơ có lý 

do chính đáng: cơm áo là thực tế quan trọng nhất; quyền lực, thân tộc và 

tiền là phương tiện tốt nhất để giải quyết tranh chấp; nếu tin tức và luật 

pháp không cần thiết thì việc sử dụng thẩm quyền lập hiến không thể đặt 

ra. Cảm nhận giá trị này đến từ một nền hệ thống thông tin tự do và giáo 

dục trọng pháp; nó sẽ mang lại kiến thức và trở thành ý thức. Ý thức giúp 

nâng cao khả năng phán đoán về thẩm quyền lập hiến. Giáo dục ngày càng 

lạc lối và tác động tích cực thông tin cho mọi sự chuyển hoá xã hội khó 

kiểm chứng; tình huống này không cho phép lạc quan về triển vọng hợp 

tác của dân chúng. 

Ngược lại, một thực tế khác đang xảy ra khắp mọi nơi trên đất nước: 

các cuộc biểu tình của dân oan đòi công lý, bảo vệ lãnh thỗ, đòi làm sáng 

tỏ những cái chết do bạo lực công quyền trở thành bức thiết hơn bao giờ 

hết. Như vậy, ý thức về luật pháp đến từ bức xúc trước các bất công trước 

mắt này. Đó là những tín hiệu khởi đầu cho một sự bất ổn thường trực 
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mà bạo lực chính quyền làm cho động loạn trầm trọng hơn. Phản ứng 

trước bất công là cần nhưng chưa đủ để chuyển biến thành ý thức của 

toàn xã hội về vai trò luật hiến pháp và thẩm quyền lập hiến. Ước vọng 

của đa số thầm lặng về một cuộc Đối Mới khác toàn diện và triệt để hơn 

đang dâng cao, nhưng cũng khó xác định chiều hướng và tốc độ. Huy 

động toàn dân tham gia vào cuộc trưng cầu dân ý càng khó khăn hơn vì 

cần quá nhiều yếu tố khác. Những chuyển biến gần đây cho thấy ý thức về 

vai trò luật Hiến pháp thay đổi nhiều so với trước đây, mà kết quả góp ý 

và thỉnh nguyện là thí dụ. Dĩ nhiên, khi dân chúng ý thức rằng Đảng là 

vấn đề mà dân chúng là giải pháp thì trưng cầu dân ý là một cơ hội lịch sử 

để toàn dân tham gia đem lại giải pháp này. Trong chiều hướng này, 

chúng ta được phép hy vọng là mức độ tham gia sẽ cao hơn bao giờ hết. 

 

KẾT LUẬN 

Lý thuyết của Kant đề cao ba nguyên tắc tự do, ràng buộc pháp luật và 

bình đẳng của Hiến pháp cộng hoà. Đây là một kết ước giữa người dân vả 

chính quyền để theo đuổi một lý tưởng là chung sống trong an hoà. Sư 

đồng thuận về hình thức cai trị phải dựa trên các khái niệm pháp luật, 

một cơ sở lập luận cần có của người dân và chính quyền và cả hai cùng 

tuân thủ. Lịch sử Việt Nam cận đại cho thấy dân Việt chưa bao giờ hành 
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sử thẩm quyền lập hiến. Để bước vào thời kỳ mới cho đất nước thì một 

cuộc trưng cầu dân ý tìm sự đống thuận theo ý nghĩa khế uớc nguyên 

thủy cần được lập ra. 

Đề xuất trưng cầu dân ý không hoàn toàn mới lạ, mà thực ra đã có 

nhiều kêu gọi tương tự trước đây của các nhà đấu tranh cho dân chủ trong 

nước và hải ngoại. Họ chứng minh là Đảng tước đoạt quyền dân tộc tự 

quyết và kêu gọi Đảng thức tỉnh về lý trí và đạo đức. Ở đây đề xuất dựạ 

vào lý thuyết luật Hiến pháp của Kant, đó là sự khác biệt, nhưng dễ bị phê 

phán là hoang tưởng; một là lý thuyết của Kant hình thành trong một 

điều kiện lịch sử và xã hội khác biệt, hai là Đảng muốn tiếp tục nằm 

quyền mà không cần lý thuyết của Kant và không muốn có điều kiện của 

dân. Nhưng nếu chúng ta chấp nhận học thuyết của Kant có giá trị phổ 

quát thì đề xuất này thực tế hơn bao giờ hết. Kant để lại cho chúng ta 

một phương cách hành động với tính thời sự và cẩm nang. Nhận chân các 

giá trị này và nỗ lực đòi lại thẩm quyền đã mất để thực thi là vấn đề chọn 

lưạ hành động của toàn dân. 

Dù nâng cao tầm quan trọng của giải pháp trưng cầu dân ý, tiểu luận 

này còn nhiều thiếu sót, vì không đưa ra các mô hình cụ thể để thực thi, 

không bàn đến mối quan hệ giữa trưng cầu dân ý và mô hình hiến pháp và 

không đi vào chi tiết của các góp ý và thỉnh nguyện để so sánh. Đóng góp 
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này chỉ là ý tưởng khiêm tốn ban đầu để thảo luận mà dĩ nhiên lý thuyết 

của Kant không là tất cả cho thực tế Việt Nam. 

 

Nguồn: Đỗ Kim Thêm. Hiến pháp cộng hòa: Lý thuyết của Immanuel Kant 

và thực tế tại Việt Nam. Truy cập ngày 01.08.2016. 

<http://www.vietthuc.org/hien-phap-cong-hoa-ly-thuyet-cua-immanuel-

kant-va-thuc-te-tai-viet-nam/> 
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Thưa quý độc giả, Nhóm Tinh Thần Khai Minh xin trân trọng giới thiệu bộ 

sách “Nhập môn Triết học chính trị” do nhóm biên soạn. Mục đích của bộ 

sách này là cung cấp cho độc giả những kiến thức kinh tế, chính trị hiện đại 

căn bản.  

Bộ sách gồm các quyển: 

1. Tự do và Chủ nghĩa Tự do 

2. Khai Sáng và một số nhà tư tưởng chính trị của nó 

3. Hiến pháp Mỹ 

4. Luật, Hiến pháp, và Pháp quyền 

5. Chủ nghĩa Tự do cá nhân và các nhà tư tưởng chính của nó 

6. Lịch sử và Văn minh Phương Tây 

7. Dân chủ, Thể chế Dân chủ, và Dân chủ hóa 

8. Lịch sử Triết học Chính trị 

9. Cá nhân, Thị trường, Chủ nghĩa Tư bản, và Nhà nước 

10. Bài giảng Lịch sử Triết học Chính trị 

11. Quyền và Tự do 
 

Tủ sách Nhập môn Triết học chính trị 
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