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Tổng quan về luật pháp
MPP3-L2

Khái niệm pháp luật
• Xem xét từ góc độ hệ thống quy phạm
• Xem xét từ góc độ một thể chế duy trì xã
hội ổn định và phát triển
– Nguyên tắc ứng xử lặp lại
– Các thiết chế thực thi

• Xem xét từ góc độ một dịch vụ công mà
nhà nước phải cung cấp (luật pháp và trị
an)
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Hệ thống văn bản pháp luật
Hiến pháp, bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội
Pháp lệnh, nghị quyết của UBTV Quốc hội
Nghị định CP

Lệnh, quyết định
của CT nước (2)

Nghị quyết HĐTP

Thông tư VKSNDTC

Quyết định TTg
Nghị quyết HĐND
tỉnh
Quyết định UBND
tỉnh

Thông tư của các bộ

Văn bản liên tịch giữa bộ, VKS, TAND
TC, TCXH

Nghị quyết HĐND
huyện

Nghị quyết HĐND xã

Quyết định UBND
huyện (1)

Nguồn:

Quyết định UBND xã

2 Luật ban hành quy phạm pháp luật (2008); © Phạm Duy Nghĩa

Bản chất pháp luật
• Tùy theo góc nhìn
– Thần quyền, luật tự nhiên
– Khế ước xã hội
– Tính giai cấp

• Các tương quan quyền lực đổi thay nhanh
– Tập quyền và phân quyền
– Chuyển đổi từ nhân trị sang chế độ pháp
quyền
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Nguồn: WB-Thể chế hiện đại 2010

Giải thích một số cặp khái niệm
• Nhân trị, Pháp trị => (Nội Nho Ngoại
Pháp)
• Pháp chế => pháp quyền
• Nguồn pháp luật, quyền giải thích pháp
luật => từ luật thế tục tới luật tự nhiên
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Tư duy luật học
•
•
•
•
•
•

Lập pháp, hành pháp và tư pháp
Quan hệ pháp luật
Chủ thể, địa vị pháp lý => người
Khách thể => quyền và nghĩa vụ
Tư duy khái quát hóa cao độ khi lập pháp
Tư duy diễn giải khi áp dụng

Tổng quan về các lý thuyết của luật học
•
•
•
•
•
•

Thuyết diễn giải quy phạm
Thuyết đề xuất quy phạm
Thuyết quy nạp
Thuyết khái quát hóa, xây dựng chế định
Thuyết xây dựng các định nghĩa
Thuyết về các nguyên tắc của luật chuyên
ngành
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Chính sách công nghiệp
Phân phối phúc lợi

Nhà nước can thiệp có hiệu quả

Can thiệp khi thị trường bất lực
Giáo dục, bảo vệ môi trường
Kiểm soát độc quyền
Bình đẳng về cơ hội
Bảo hiểm
An sinh xã hội

Chức năng trung bình

Cung cấp dịch vụ công
Quốc phòng, anh ninh trật tự
Bảo vệ sở hữu tư nhân
Điều hành kinh tế vĩ mô
Sức khỏe, y tế cộng đồng
Cải thiện, đảm bảo công bằng
Bảo vệ người nghèo

Chức năng tối thiểu
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Chức năng của pháp luật

• Các chức năng xã hội chung:
– Định chuẩn ứng xử, tạo ra thói quen
– Làm cho hành xử của người khác có thể dự
báo trước được
– Xác lập nghĩa vụ và quyền của các cá thể
– Tạo nên giá trị, liên kết nhóm

• Chức năng gắn với chính sách của nhà
nước

©Fukuyama 2004: Những chức năng của nhà nước
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Hiệu năng của nhà nước

© Fukuyama 2004: Hiệu lực và hiệu quả của nhà nước

Nhà nước
hiệu quả

Nhà nước tối
thiểu

Nhà nước
hiệu năng

Nhà nước
(toàn trị)

Phạm vi chức năng của nhà nước

Vấn đề: Hiệu lực và chất lượng
pháp luật
•

Đo lường chất lượng văn bản pháp luật dựa trên quy phạm
– cố gắng của OECD đo lường chất lượng văn bản (regulatory quality)
• Các tiêu chí của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008

– WGI từ 1996 cho đến nay
• PAPI (nhóm của GS Đặng Ngọc Dinh)

•

Đo lường qua khảo sát thể chế cạnh tranh/thay thế (nhìn nhận pháp
luật như một thể chế xã hội
– Luật pháp như một thể chế (xây dựng, vận hành, thay đổi)
– Luôn cạnh tranh với các thể chế khác (phi chính thức, thể chế nước
ngoài)
– Điều tra của WB, UNDP

•

WJP: 16 công cụ đo lường chất lương nền pháp quyền
– www.worldjusticeproject.org
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OECD: Các yêu cầu cho văn
bản pháp luật tốt
• Phục vụ các mục tiêu chính xác, rõ ràng đã ấn định trước;
• Có cơ sở pháp luật, thực tiễn chắc chắn;
• Mang lại lợi ích nhiều hơn là chi phí, có tính tới tác động phân
bổ trên toàn xã hội, các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường;
• Giảm thiểu chi phí và tác động lệch lạc tới thị trường;
• Khuyến khích cạnh tranh, thông qua khuyến khích thị trường
và các phương pháp tiếp cận dựa trên cơ sở mục tiêu đã
định;
• Rõ ràng, đơn giản, thiết thực đối với người sử dụng,
• Phù hợp, tương thích với các chính sách, pháp luật khác;
• Tương tích ở mức độ tối đa đối với các nguyên tắc về khuyến
khích cạnh tranh, thương mại trong pháp luật quốc gia và các
điều ước quốc tế
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Chất lượng pháp quy
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Trách nhiệm giải trình: So sánh

Ổn định chính trị: So sánh
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Năng lực của chính quyền

Nhà nước pháp quyền

10

12/3/2010

Phòng & chống tham nhũng

Các tiêu chí đo lường quản trị
nhà nước: Việt Nam
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Các thể chế phi chính thức: Cảm nhận qua
kết quả điều tra

Bài tập tuần 1
Friedman nhận định rằng trong thế kỉ trước đây
ông ta có thể chỉ có 3 từ dành cho các quốc gia
chuyển đổi từ xã hội chủ nghĩa sang kinh tế thị
trường. Đó là "tư nhân hóa, tư nhân hóa, tư nhân
hóa". "Tôi đã sai lầm", ông nói: "Hóa ra là hệ

thống luật pháp là cơ bản hơn tư nhân hóa”

(Milton Friedman trả lời phỏng vấn của
Gwartney and Lawson 2002).
Anh/chị hãy bình luận về nhận xét trên của
Friedman.
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