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Có quan điểm cho rằng trong nhà nước pháp quyền, pháp chế sẽ dần lạc hậu, mất 

đi; nhưng cũng có nhiều quan điểm khẳng định pháp chế vẫn tiếp tục hiện hữu. Bài viết 

nghiên cứu về vấn đề này trên cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn về sự kết hợp giữa 

yếu tố truyền thống với yếu tố mới trong lĩnh vực nghiên cứu về nhà nước và pháp luật 

ở Việt Nam hiện nay. 

Vấn đề xây dựng, phát triển nhà nước và pháp luật XHCN ở nước ta chỉ được đặt 

ra một cách thiết thực vào khoảng năm 1954 trở đi. Đó là thời điểm miền Bắc được giải 

phóng, bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Dẫn đường cho quá trình này là 

những thành quả nghiên cứu về khoa học chính trị và khoa học pháp lý của Liên Xô 

trước đây và các nước XHCN. Dựa vào cơ sở lý luận đó, các nhà chính trị và nhà khoa 

học Việt Nam đã nhận thức, vận dụng sáng tạo vào việc xây dựng, phát triển lĩnh vực 

nhà nước - pháp luật gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam. Vì vậy, xem xét các vấn đề 

pháp chế, nhà nước pháp quyền không thể tách rời bối cảnh nêu trên. Điều đó được thể 

hiện tập trung trong các quy định của Hiến pháp - đạo luật cơ bản của nhà nước và xã 

hội. 

Vấn đề pháp chế  

Hiến pháp năm 1959 chưa sử dụng khái niệm pháp chế, nhưng có quy định thể hiện 

tinh thần pháp chế: “Tất cả các nhân viên cơ quan nhà nước đều phải trung thành với 

chế độ dân chủ nhân dân, tuân theo Hiến pháp và pháp luật, hết lòng hết sức phục vụ 

nhân dân” (Điều 6). Hiến pháp năm 1980 đã quy định và sử dung thuật ngữ này: “Nhà 

nước quản lý xã hội theo pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ 

nghĩa” (Điều 12). Hiến pháp năm 1992 tiếp tục sử dụng và bổ sung, làm rõ hơn nội hàm 

thuật ngữ “pháp chế”.  

Đến Hiến pháp năm 2013, “pháp chế” không còn được quy định cụ thể. Chỉ có thể 

thấy được tinh thần nguyên tắc pháp chế qua các quy định như: Khoản 1 Điều 8 quy 

định: “Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội 

bằng Hiến pháp và pháp luật...”. Sự thay đổi này đã làm cho không ít người cho rằng 

khái niệm, quan niệm về “pháp chế” đã lỗi thời, đã được thay thế bởi khái niệm, quan 

niệm về pháp quyền cũng như nhà nước pháp quyền. Để hiểu rõ về vấn đề, phân tích 

dưới đây sẽ cho thấy rõ hơn: 

Đầu những năm 1980, trong hệ thống lý luận về nhà nước XHCN không đề cập 

khái niệm nhà nước pháp quyền, bởi khi đó nhà nước pháp quyền còn được xem là lý 

luận tư sản. Nhưng từ Đổi mới (năm 1986) đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã xác nhận 

giá trị phổ quát của lý luận về nhà nước pháp quyền; thể hiện qua những thay đổi quan 

trọng trong Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013. Điều 2 Hiến pháp năm 1992 



quy định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, 

do nhân dân, vì nhân dân…”, tuy nhiên thuật ngữ “nhà nước pháp quyền” vẫn chưa 

được đưa vào Hiến pháp. Đến Nghị quyết số 51/2001/QH10 sửa đổi, bổ sung quy định 

Điều 2 của Hiến pháp 1992 mới nêu rõ: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân 

dân…”.  

Kế thừa Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi), Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định: 

“Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”. Với các quy định như trên, xét trong 

tương quan với quy định về pháp chế có thể thấy: nếu trong Hiến pháp năm 1992 (sửa 

đổi) cả nhà nước pháp quyền và pháp chế cùng được ghi nhận thì đến Hiến pháp năm 

2013, chỉ còn ghi nhận về nhà nước pháp quyền, không còn quy định trực tiếp về pháp 

chế. Điều này là cơ sở cho nhận thức về sự mất đi khái niệm, quan niệm về pháp chế 

như đã nói ở trên. Nhưng, sự mất đi hai chữ “pháp chế” và sự ghi nhận chính thức khái 

niệm, quan niệm về nhà nước pháp quyền trong Hiến pháp chưa thể xem là cơ sở để 

khẳng định không có pháp chế.  

Cho đến nay, không có dấu hiệu chính thức, chính thống nào về sự xóa bỏ hay “tự 

tiêu vong” khái niệm, quan niệm về “pháp chế”. Pháp chế tồn tại hay không là do nội 

hàm của nó quyết định, chứ không phụ thuộc vào suy diễn chủ quan. Vì vậy, dù không 

còn hai chữ “pháp chế”, song tinh thần của nguyên tắc pháp chế vẫn được thể hiện trong 

Hiến pháp năm 2013. Hiện nay, pháp chế vẫn là nội dung quan trọng trong đào tạo nhân 

lực pháp luật ở nước ta, cụ thể là trong môn học và giáo trình “Lý luận chung về nhà 

nước và pháp luật”(1).  

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục đặt ra vấn đề 

pháp chế, thể hiện ở một trong những định hướng lớn để phát triển đất nước giai đoạn 

2021-2030 được xác định là “tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các quan hệ lớn”, trong đó 

nêu rõ mối quan hệ: “giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ; giữa 

thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội”(2). 

Về lý thuyết, sự hiện diện của khái niệm pháp chế, phạm trù pháp chế trong đời 

sống chính trị - pháp lý của xã hội thể hiện ở hệ thống các khái niệm, các mối liên hệ 

giữa các khái niệm đặc thù phản ánh các thuộc tính và các mối quan hệ chung, cơ bản 

của pháp chế. Điều này được thể hiện ở những nét chủ yếu sau: 

Thứ nhất, về nội hàm, pháp chế được hiểu một cách phổ biến chỉ sự tuân thủ pháp 

luật nói chung đối với mỗi lĩnh vực, các hoạt động. Với pháp luật, nó không chỉ ra nội 

dung, hình thức của pháp luật và văn bản pháp luật phải như thế nào; nhưng đòi hỏi khi 

ban hành pháp luật, văn bản pháp luật được ban hành phải tuân thủ pháp luật(3). C.Mác 

và Ph.Ăngghen từng đề cập “pháp chế là sự tuân thủ luật của những người tham gia các 

quan hệ xã hội”(4). Trong thực tế, có cách hiểu sai hoặc mơ hồ, khi xem pháp chế không 

có liên quan gì với việc ban hành pháp luật. Do đó, có thể đưa ra khái niệm: Pháp chế 



là chế độ hoạt động hợp pháp của các cơ quan nhà nước trong việc thông qua, ban hành 

các văn bản quy phạm pháp luật và trong việc chấp hành pháp luật nghiêm chỉnh, chính 

xác, thống nhất, thường xuyên và bình đẳng của tất cả các cơ quan nhà nước, người có 

chức vụ, công dân và mọi tổ chức của họ.    

Một hạn chế lớn của các khái niệm pháp chế hiện nay là không chỉ ra được hiệu 

quả của việc tuân thủ pháp luật. Mặc dù có một số dấu hiệu trong khái niệm pháp chế, 

ngoài đòi hỏi về chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, còn có các đòi hỏi khác tiệm cận 

hoặc phần nào thể hiện hiệu quả tuân thủ pháp luật như nêu trên là chính xác, thống 

nhất, thường xuyên và bình đẳng. 

Thứ hai, pháp chế gắn liền với dân chủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Dân là 

chủ và dân làm chủ”. Quan niệm về dân chủ như vậy là cách hiểu giản dị, không có tính 

hàn lâm, nhưng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất sâu sắc. Trong mối quan hệ trực tiếp 

với việc sử dụng quyền lực nhà nước, dân chủ được thể hiện trong hai hình thức là dân 

chủ trực tiếp và dân chủ đại diện(5). Ngoài các hình thức vừa nêu, còn có các hình thức 

dân chủ rất quan trọng khác gắn với quyền công dân như: quyền được thông tin, quyền 

tự do báo chí, quyền biểu tình… 

Mối quan hệ giữa dân chủ và pháp chế là quan hệ lớn, cơ bản của đời sống chính 

trị - pháp lý của xã hội được thể hiện trong Văn kiện Đại hội XIII và trong nhiều văn 

bản khác của Đảng. Đặc biệt là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã chỉ rõ: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là 

bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước… 

Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được thể chế hóa bằng pháp luật, được 

pháp luật bảo đảm”. 

Thứ ba, xét về nội dung, pháp chế bao gồm các yêu cầu cơ bản sau:   

- Sự thống nhất của pháp chế. Điều này có nghĩa là pháp luật phải được thực hiện 

thống nhất ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tính 

thống nhất của pháp chế nhằm bảo đảm cho các quyết định chung của cả nước, của 

chính quyền Trung ương được thực hiện thống nhất.  

- Pháp chế bắt buộc chung đối với mọi cá nhân, tổ chức, bởi pháp luật có tính chất 

bắt buộc thi hành bình đẳng đối với mọi chủ thể, không có ngoại lệ, đặc quyền. 

- Tính tối cao của Hiến pháp. Hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao nhất, là cơ sở tiên 

quyết cho các quyết định, hành vi của mọi chủ thể pháp luật. 

- Pháp chế gắn chặt với thực tiễn sinh động của cuộc sống. Bảo đảm tính thống 

nhất trong việc tổ chức thi hành pháp luật phải gắn với đời sống xã hội hết sức đa dạng, 

phong phú. Vì vậy, đảm bảo pháp chế trong tổ chức thi hành pháp luật là văn bản luật 

phải được triển khai thực hiện phù hợp với các điều kiện thực tế để vừa đạt được yêu 

cầu về tính thống nhất, vừa có hiệu quả cao nhất.  



- Bảo đảm và bảo vệ quyền của công dân. Cũng như dân chủ, pháp chế không thể 

không đặt ra các đòi hỏi về bảo đảm và bảo vệ quyền của công dân, đặc biệt khi dân chủ 

và nhân quyền đang là dòng chảy chủ đạo chung của sự phát triển mang tính toàn cầu. 

Ngoài ra, pháp chế còn liên quan đến những vấn đề khác như các biện pháp bảo đảm 

pháp chế, quan hệ với nhà nước, các đảng phái, tổ chức xã hội... có thể xem đó là nhóm 

lý luận về pháp chế.      

Để làm rõ hơn khái niệm pháp chế, cần minh định nó với một số khái niệm gần là 

“kỷ cương” và “kỷ luật” được nêu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội XIII 

của Đảng. Kỷ luật nói chung có ở trong các tổ chức khác nhau, nhưng kỷ luật nhà nước 

là hình thức kỷ luật cao nhất trong xã hội. Nói đến kỷ luật nhà nước là gắn với một tổ 

chức chính trị đặc biệt, đó là nhà nước. Chủ thể của kỷ luật nhà nước luôn gắn với đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Pháp chế khác với kỷ luật nhà nước. Nếu như yêu 

cầu của pháp chế là chấp hành văn bản quy phạm pháp luật thì chấp hành kỷ luật nhà 

nước không chỉ là văn bản quy phạm đó mà còn là các quy định của tổ chức, các văn 

bản cá biệt. Tuy nhiên, pháp chế có quan hệ chặt chẽ với kỷ luật nhà nước, có thể xem 

kỷ luật nhà nước là một trong trong những cách thức để thực hiện pháp chế. 

Nhà nước pháp quyền  

Trong bài viết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường 

đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Trước 

đây, khi còn Liên Xô và hệ thống các nước XHCN thế giới thì vấn đề đi lên chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam dường như không có vấn đề gì phải bàn, nó mặc nhiên coi như đã 

được khẳng định”(6). Đây là cách lý giải khoa học, biện chứng cho câu hỏi tại sao nhận 

thức lý luận về nhà nước XHCN - vấn đề cơ bản của một chế độ xã hội - là một hệ thống 

đã ổn định và cơ sở cho việc xây dựng và phát triển Nhà nước ta trong nhiều thập niên 

ở nước ta.  

Quá trình nhận thức và vận dụng lý luận về nhà nước pháp quyền được thể hiện 

tập trung trong các kết quả nghiên cứu, đặc biệt là trong các văn kiện của Đảng và thực 

tiễn tổ chức, hoạt động của Nhà nước. Các văn kiện của Đảng ngày càng thể hiện rõ 

quan niệm về nhà nước pháp quyền qua những đánh giá và các yêu cầu của Đảng đối 

với việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân 

dân và vì Nhân dân. Điều đó thể hiện trên những phương diện khác nhau: xác nhận vai 

trò lãnh đạo của Đảng, tổ chức quyền lực trong bộ máy nhà nước, pháp luật, dân chủ, 

bảo đảm quyền con người, quyền công dân…  

Từ kết quả nghiên cứu và thực tiễn xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền 

ở nước ta, có thể khái quát thành những điểm cơ bản như sau: lý luận về nhà nước pháp 

quyền không ra đời ngẫu nhiên mà trong mục tiêu tìm kiếm, tạo lập mô hình nhà nước 

tương phản với các nhà nước được gọi là chuyên chế, độc tài, toàn trị. Những dấu hiệu 

tương phản thể hiện trên các vấn đề về dân chủ, quyền con người, quyền lực nhà nước… 



Nhà nước pháp quyền là hiện tượng đa diện có thể được tiếp cận từ những góc độ khác 

nhau dẫn đến khái niệm nhà nước pháp quyền có thể được định nghĩa gắn với một hoặc 

một số dấu hiệu trên. Có thể định nghĩa một cách bản chất và sát nhất với mục đích của 

nhà nước pháp quyền rằng nhà nước pháp quyền là nhà nước mà quan hệ của nó với 

công dân là quan hệ bình đẳng qua lại về quyền và nghĩa vụ pháp lý.  

Những đặc trưng (hay giá trị) của nhà nước pháp quyền ở mỗi quốc gia thể hiện 

vừa có tính phổ quát, vừa có tính đặc thù. Các đặc trưng liên quan đến Nhà nước pháp 

quyền Việt Nam được các nghiên cứu xác định trên các phương diện: 1) Bản chất của 

nhà nước là dân chủ và thực hành dân chủ; 2) Bảo đảm quyền con người, quyền công 

dân; 3) Thượng tôn pháp luật - hay quản lý xã hội bằng pháp luật (gồm pháp luật và 

thực thi pháp luật); 4) Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp 

giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp 

hoặc quyền lực nhà nước được kiểm soát…; 5) Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà 

nước(7). Trong một số công trình nghiên cứu, một số tác giả còn nêu các đặc trưng khác 

như: tôn trọng và thực thi nghiêm chỉnh các điều ước quốc tế, mối quan hệ của nhà nước 

với xã hội công dân… Nếu xem xét các đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN 

nước ta thì nét đặc thù dễ nhận ra nhất là Nhà nước được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng 

và quyền lực nhà nước được tổ chức theo nguyên tắc tập quyền XHCN.  

Mỗi đặc trưng trên của Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam phản ánh phương diện 

nhất định của Nhà nước, có nội dung độc lập. Tuy nhiên, giữa chúng có mối quan hệ 

hữu cơ tạo thành một thể thống nhất trong Nhà nước. Bỏ đi đặc trưng nào cũng là cắt đi 

mắt xích của mối liên hệ của chỉnh thể, có thể dẫn đến việc nhận thức khiếm khuyết 

cũng như sự phiến diện, thiếu sót trong phương hướng xây dựng, hoàn thiện Nhà nước 

pháp quyền.  

Thượng tôn pháp luật (hay tính tối thượng của pháp luật…), tuy chỉ phản ánh khía 

cạnh pháp luật trong mối quan hệ với nhà nước, nhưng lại là đặc trưng nổi bật, có tính 

chuẩn mực, sự thể hiện sinh động hình ảnh nhà nước pháp quyền trong thực tế đời sống 

xã hội. Đặc trưng này lại phản ánh trong nó các đặc trưng khác của nhà nước pháp 

quyền. Bởi vì, những vấn đề khác của nhà nước pháp quyền như dân chủ, quyền con 

người, quyền lực nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng… đều phải được thể hiện trong pháp 

luật cũng như thực tiễn thực thi pháp luật trong nhà nước đó.  

Liên quan đến việc xem xét mối quan hệ giữa pháp chế và nhà nước pháp quyền, 

có thể nói đặc trưng thượng tôn pháp luật có quan hệ trực tiếp và gần nhất. Xét về cấu 

trúc, thượng tôn pháp luật thể hiện ở hai bộ phận cấu thành là pháp luật và thực hiện 

pháp luật. Nhà nước pháp quyền trước hết phải được thể hiện ở việc xây dựng được hệ 

thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội quan trọng và cần thiết của đời sống xã 

hội một cách hiệu lực, hiệu quả, sát với thực tiễn.  

Việc thực hiện pháp luật có thể xem xét dưới các góc độ khác nhau, chẳng hạn, 

dưới dạng là các hình thức thực hiện pháp luật của các chủ thể pháp luật. Nhưng thực 



hiện pháp luật cần được xem xét bao quát, tổng thể về sự tác động của pháp luật đến đời 

sống xã hội theo các cơ chế nhất định, có thể gọi là các cơ chế tác động của pháp luật - 

một quá trình thực hiện. Xét về cấu trúc, cơ chế tác động của pháp luật gồm hai lĩnh vực 

là pháp luật và thực hiện pháp luật. Như vậy, cùng với các văn bản quy phạm pháp luật 

thì thực hiện pháp luật là yếu tố tạo nên cơ chế tác động của pháp luật vào đời sống xã 

hội. Trong khoa học pháp lý, cơ chế tác động của pháp luật được xem xét ở cơ chế điều 

chỉnh pháp luật (pháp luật và các phương tiện tác động pháp lý của nó) và cơ chế hoạt 

động xã hội của pháp luật (pháp luật và tác động của nó trong thực tế xã hội).  

- Cơ chế điều chỉnh pháp luật: là tổng thể các yếu tố pháp lý bảo đảm sự tác động 

của pháp luật đến các quan hệ của đời sống xã hội. Đây là một dạng của điều chỉnh xã 

hội có tổ chức, có mục đích, là một quá trình. Sự tác động đó được thực hiện thông qua 

một hệ thống các phương tiện, quy trình, thủ tục pháp lý. Cơ chế điều chỉnh pháp luật 

được hợp thành từ nhiều yếu tố: quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt, quan hệ pháp luật, 

chủ thể, ý thức pháp luật, pháp chế, trách nhiệm pháp lý…(8).  

- Cơ chế hoạt động xã hội của pháp luật: được hiểu là tổng hợp các yếu tố xã hội 

và các phương pháp tác động của pháp luật và xã hội để đưa quy định của pháp luật trở 

thành hành vi hợp pháp của con người. Nếu như “cơ chế điều chỉnh pháp luật” là các 

yếu tố pháp lý hoặc có tính chất pháp lý thuần túy, thì “cơ chế hoạt động xã hội của pháp 

luật” chỉ ra sự tác động của pháp luật, việc thực hiện pháp luật trong thực tiễn đời sống 

xã hội với sự đan xen cả yếu tố pháp lý và yếu tố xã hội. Ví dụ, đối với quản lý hành 

chính nhà nước, cơ chế này được xem xét có tính cụ thể hơn về khía cạnh xã hội - pháp 

lý trong việc hình thành hệ thống pháp luật về quản lý, trong quy trình, thủ tục quản lý, 

chế độ thông tin, vai trò của các chính đảng, tổ chức xã hội, vấn đề về tâm lý xã hội… 

Các cơ chế nêu trên là cơ chế tác động của pháp luật mà thực hiện pháp luật chỉ là 

một bộ phận (trừ phần liên quan đến xây dựng pháp luật). Nhưng có quan niệm cho rằng 

cần phân biệt “cơ chế tác động của pháp luật” với cơ chế “cơ chế pháp lý”. Cơ chế điều 

chỉnh pháp luật và cơ chế hoạt động xã hội của pháp luật là xét trong tổng thể tác động 

của pháp luật đến đời sống xã hội. Để đạt được các mục tiêu cụ thể, ví dụ: bảo đảm 

quyền tự do của công dân, quản lý nhà nước… thì không cần đến sự tham gia của các 

cơ chế đó. Chẳng hạn, nét đặc thù của cơ chế pháp lý quản lý nhà nước được tạo nên 

bởi đối tượng quản lý, tính chất riêng của mục đích quản lý và chức năng của các phương 

tiện pháp lý(9). Theo cách hiểu này, cơ chế pháp lý quản lý là sự thực hiện pháp luật, 

tức là không bao gồm trong cơ chế điều chỉnh pháp luật hay quy định của pháp luật.  

Tất cả các cơ chế tác động của pháp luật nêu trên đều thể hiện ở hai lĩnh vực là 

điều chỉnh pháp luật và thực hiện pháp luật với mục đích chung để nhà nước và xã hội 

đạt được mục đích nhất định trong tác động đến đời sống xã hội. Pháp chế là bộ phận 

cấu thành không thể thiếu trong tổ chức và vận hành của mỗi cơ chế. Quá trình xây dựng 

pháp luật cũng như đưa pháp luật vào cuộc sống đều phải dựa trên nguyên tắc pháp chế, 

bảo đảm sự tuân thủ pháp luật nghiêm chỉnh, chính xác, thường xuyên, bình đẳng… 



Mối quan hệ giữa pháp chế và nhà nước pháp quyền  

Nhà nước pháp quyền thường được nhắc đến ở khía cạnh thượng tôn pháp luật, hay 

tính tối cao của pháp luật. Tuy nhiên, nhà nước pháp quyền còn chứa đựng những vấn 

đề chính trị - xã hội như dân chủ, quyền con người, sử dụng quyền lực nhà nước. Pháp 

chế được xem xét trong tương quan với đặc trưng có nét tương đồng, nhưng cũng hàm 

ý về tất cả các yếu tố chính trị - xã hội. Thượng tôn pháp luật là nói đến pháp luật và 

thực hiện pháp luật thể hiện trong hành vi của con người cũng như các cơ chế tác động 

của pháp luật đến đời sống xã hội.  

Qua đó có thể thấy pháp chế chỉ là một bộ phận, yếu tố, nguyên tắc, đòi hỏi đối với 

nhà nước pháp quyền, nhưng chỉ ở khía cạnh liên quan đến việc tuân thủ pháp luật trong 

hoạt động xây dựng pháp luật và hoạt động thực hiện pháp luật. Nó trực tiếp gắn liền, 

và là một bộ phận cấu thành đặc trưng về thượng tôn pháp luật của nhà nước pháp quyền. 

Pháp chế không chỉ là đòi hỏi phải thượng tôn pháp luật trong xây dựng và thực hiện 

pháp luật, mà còn là việc tạo lập chính sách, tổ chức pháp chế, sử dụng các phương 

pháp, hình thức thực hiện pháp chế…  

Khi bàn đến mối quan hệ giữa pháp chế với nhà nước pháp quyền, cần xem xét 

thêm khái niệm hay thuật ngữ liên quan được sử dụng khá phổ biến hiện nay. Trước hết 

nói đến khái niệm “pháp trị” trong nhà nước pháp quyền, khái niệm pháp trị vẫn được 

sử dụng. Tuy nhiên, với quan niệm về pháp trị đương đại khác hẳn với quan niệm pháp 

trị của các pháp gia cổ đại ở Trung Quốc. Theo một cách giải thích khác, pháp trị ngày 

nay nhằm mô tả bộ phận chủ yếu của nền trật tự xã hội và chính trị (ở Mỹ và các nước 

tự do dân chủ hiện đại).  

Hiện nay, khái niệm “pháp quyền” cũng đang được đề cập phổ biến. Khái niệm 

này có thể được sử dụng không nhất thiết phải gắn liền với “nhà nước pháp quyền”. 

Pháp quyền cũng được xem như một nguyên tắc, cụ thể là Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra phương hướng, nhiệm vụ:  “Trong tổ chức và hoạt 

động của Nhà nước, phải thực hiện dân chủ, tuân thủ các nguyên tắc pháp quyền”(10). 

Chắc chắn không thể đồng nhất pháp quyền với pháp chế, bởi quan niệm pháp chế đã 

có từ lâu chỉ hàm ý tuân thủ pháp luật. Nếu xem xét cách thức ra đời và mục đích của 

nhà nước pháp quyền thì cách giải thích có thể chấp nhận; theo đó, xét về ngữ nghĩa, 

pháp quyền (Rule of law) là từ nói về quan hệ giữa quyền lực và pháp luật. Trong đó, 

quyền lực phải được thể hiện trong pháp luật và ngược lại, pháp luật phải kiểm soát 

được quyền lực đó.  

Thực tế cho thấy, hầu như cách hiểu về nguyên tắc pháp quyền đều gắn với bản 

chất và các đặc trưng của nhà nước pháp quyền. Mặt khác, “nguyên tắc pháp quyền” 

không phải là những thuật ngữ độc lập, tách rời với quan niệm về “nhà nước pháp 

quyền”. Nếu đặt riêng như khái niệm độc lập thì có thể làm mất đi cái “gốc” và các giá 

trị của nhà nước pháp quyền trong đó. Do đó, pháp quyền là thuật ngữ có nghĩa rộng 

hơn rất nhiều so với pháp chế, không chỉ là vấn đề tuân thủ pháp luật mà còn bao gồm 



cả hệ thống pháp luật, các vấn đề chính trị - xã hội khác … Tuy “pháp quyền” rộng hơn 

“pháp chế”, nhưng trong những trường hợp nhất định người ta có thể sử dụng nó thay 

thế khái niệm “pháp chế”. Vì vậy, cần nhận thức các khái niệm pháp chế, pháp quyền, 

nguyên tắc pháp quyền trong sự vận động của đời sống xã hội, nội hàm của chúng có 

thể có những điều chỉnh, thay đổi./.   

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