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BÙI XUÂN PHÁI *  

Tóm tắt: Trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội, pháp luật ngày càng chứng tỏ giá trị quan 

trọng của nó, đặc biệt là trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền. Tuy nhiên, việc đánh giá về 

giá trị của pháp luật trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội vẫn có sự khác biệt nên cần có sự thống 

nhất về quan niệm giá trị của pháp luật cũng như thái độ của các nhà cầm quyền trong việc sử dụng 

pháp luật trong lịch sử và hiện tại. Sự thống nhất này giúp hình thành cách tiếp cận, qua đó có cơ sở 

để nhận diện và xây dựng được tiêu chí đánh giá phù hợp về giá trị của pháp luật, đồng thời nhờ đó 

để có giải pháp tốt nhất cho việc khai thác và phát huy giá trị của pháp luật trong các điều kiện phù 

hợp. Bài viết hướng tới việc làm rõ khái niệm giá trị của pháp luật trong điều chỉnh các quan hệ xã 

hội cũng như các giá trị cụ thể của nó. 
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THE LAW’S VALUE IN REGULATING SOCIAL RELATIONSHIP 

Abstract: The law has become increasingly valuable when it comes to regulating social relationship, 

particularly in the process of building a rule-of-law state. However, since there are conflicting arguments 

regarding the values of the law in regulating social relationship, it is necessary to unify the concept of 

the law’s values and to understand the government’s attitude towards the use of law in the past and 

present. This unification helps create a methodology to build a set of criteria for evaluating the law’s 

values and to develop appropriate methods for implementing these values. The article aims at clarifying 

the concept of the law’s values in regulating social relationship, as well as other implications.  
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Đặt vấn đề  

Để xem xét về giá trị của pháp luật trong 

điều chỉnh quan hệ xã hội, cần phải trả lời 

cho được câu hỏi: Tại sao pháp luật phải ra 

đời hoặc nếu không có pháp luật, xã hội loài 

người sẽ như thế nào? Pháp luật có thể mang 

lại những giá trị gì cho sự phát triển của xã 

hội loài người? Có nhiều cách giải thích về lí 

do ra đời của pháp luật cũng như ý nghĩa của 

sự tồn tại pháp luật trong cuộc sống. Tuy 

nhiên, có thể xác định từ những lí do cơ bản 

là: vì sự an toàn; vì sự phát triển; vì việc đề 

cao giá trị quyền con người, pháp luật tham 

gia vào việc điều chỉnh quan hệ xã hội với 

các giá trị cụ thể của mình. 

1. Điều chỉnh quan hệ xã hội  

Điều chỉnh quan hệ xã hội là hoạt động 

sử dụng các công cụ tác động lên các quan 

hệ xã hội làm cho chúng thay đổi và phát 

triển theo những mục đích, định hướng nhất  
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