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Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu lẽ công bằng dưới góc độ nguồn của pháp luật nói chung, nguồn của
pháp luật Việt Nam nói riêng, bao gồm quan niệm về lẽ công bằng, sự tồn tại của lẽ công bằng ở một
số hệ thống pháp luật trên thế giới, việc áp dụng lẽ công bằng trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện
nay; trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số ý kiến góp phần hoàn thiện việc áp dụng lẽ công bằng với tư
cách là một loại nguồn của pháp luật trong giai đoạn hiện nay.
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EQUITY - A SOURCE OF VIETNAMESE LAW
Abstract: The article investigates equity from the standpoint of a source of law in general and a
source of Vietnamese law in particular, including the concept and the existence of equity in some legal
systems, as well as the application of equity in the current Vietnamese legal system.
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guồn của pháp luật không phải là vấn
đề mới trong nghiên cứu khoa học
pháp lí song vẫn luôn là vấn đề cơ bản, quan
trọng khi cần tìm hiểu bản chất của một hệ
thống pháp luật, đánh giá được ưu, nhược
điểm của hệ thống pháp luật đó cũng như
hướng khắc phục những bất cập đang tồn tại.
Bởi lẽ, cách hiểu thế nào là nguồn của pháp
luật, những yếu tố nào được coi là nguồn của
pháp luật, vị trí, vai trò, tính chất các loại
nguồn pháp luật đều là những khía cạnh tác
động mạnh mẽ tới hệ thống pháp luật thực
định. Đến lượt mình, hệ thống pháp luật thực
định sẽ góp phần làm sáng rõ các vấn đề
mang tính lí luận.
Trên thế giới, khi nói đến nguồn của
pháp luật, “luật, tập quán, thực tiễn xét xử
của toà án, học thuyết, công lí” là một số nguồn

phổ biến được nhắc tới1. Tuy nhiên, thứ bậc
và cách thức áp dụng từng loại nguồn trên sẽ
không giống nhau ở từng quốc gia.
Tại Việt Nam, mặc dù còn tồn tại nhiều
quan điểm khác nhau về khái niệm, phạm vi
nguồn của pháp luật nhưng ngày nay, các
yếu tố này đang được nhìn nhận toàn diện
hơn, hợp lí hơn, không chỉ bó hẹp trong văn
bản quy phạm pháp luật, tập quán pháp, tiền
lệ pháp mà còn có điều ước quốc tế, các
quan niệm, chuẩn mực, đạo đức xã hội, các
quan điểm, tư tưởng, học thuyết, tín điều tôn
giáo, hợp đồng…2 Xét về truyền thống, văn
bản quy phạm pháp luật là loại nguồn đóng
vai trò cơ bản và chủ đạo. Tuy nhiên, trong
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