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1.  

HỌC THUYẾT KHẾ ƯỚC XÃ HỘI 

(Social Contract Theory) 



PHONG TRÀO KHAI SÁNG  
(hãy can đảm sử dụng trí tuệ CỦA CHÍNH MÌNH!) 

• Khởi đầu ở Pháp, sau lan rộng sang các 
nước Âu, Mỹ. 

• Đề cao lý tính hơn cảm tính (suy xét dựa 

trên lập luận, logic, chứng cứ). 

• Tấn công sự chuyên chế của Giáo hội 

và Nhà nước quân chủ chuyên chế. 

• Tranh luận về công bằng xã hội và tự do 

cá nhân. 



Thomas Hobbes (1588 - 1679) 

• Người đầu tiên phát triển ý 
tưởng “social contract”.  

• Con người bản tính ác (Ai 
cũng ích kỉ, tham lam…). Vì 
thế con người thường gây 
chiến tranh, tội ác.  

• Một nhà nước mạnh để bảo 
đảm an ninh và hoà bình là 
cần thiết (Ủng hộ chế độ tập 
quyền […]).  

• Không đề cập đến quyền lật 
đổ chính quyền.   



John Locke (1632 - 1704) 

• Phát triển thuyết khế ước xã hội trong 
tác phẩm Second Treatise on 
Government 

• Theo Locke: 

– Con người có các quyền tự do, 
bình đẳng và tư hữu.  

– Các quyền này không được bảo vệ 
trong trạng thái tự nhiên. Muốn 
được bảo vệ, con người cần phải 
đồng thuận lập ra chính quyền.  

– Quyền lực chính quyền bị giới hạn.  

– Nếu chính quyền vi phạm khế ước, 
thì nhân dân có quyền lật đổ, thiết 
lập nên chính quyền mới. 



Jean Jacques Rousseau (1712-1788) 

• “Người ta sinh ra tự do, nhưng đâu đâu 
cũng sống trong xiềng xích. Có kẻ tưởng 
mình là ông chủ, mà thật ra còn nô lệ hơn 
cả tôi tớ của họ” […]. 

• Để tránh hỗn loạn, cần ký kết khế ước xã hội. 
Hiến pháp chính là bản Khế ước xã hội cơ bản 
nhất. Quyền lực phải được trao cho những 
người đại diện cho ý chí nguyện vọng của 
nhân dân.  

• Không được phép có kẻ cầm quyền đứng 
bên ngoài khế ước xã hội. Chủ quyền nhân 
dân là không thể phân chia, không thể uỷ thác 
[…]. 
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Ảnh hưởng 
• Hobbes: kế thừa bởi 

Locke 

• Locke: kế thừa bởi 
Montesquieu và  cả 
Hamilton, Jefferson, 
Madison 

• Rousseau: kế thừa 
bởi Jefferson, Kant 

• Kant: kế thừa bởi 
John Rawls. 



BẢN CHẤT CỦA KHẾ ƯỚC XÃ HỘI 

– Thông qua một khế ước xã hội (social 

contract) người dân ủy quyền một phần 

những quyền tự do của mình cho nhà 

nước để có thể sống một cách an toàn, 

hòa thuận và được bảo vệ. 

– Nhà nước ra đời là thể hiện và phản ánh 

lợi ích của các thành viên trong xã hội. 

– Mọi người có quyền lật đổ chính quyền 

nếu chính quyền đó vi phạm khế ước xã 

hội.  



Ý NGHĨA 

• Từ chỗ trước đây: Nhà nước ban 
phát quyền cho chúng ta, cai trị 
chúng ta và chúng ta phải phục vụ 
Nhà nước.  

 

• Đến sự thay đổi: Nhà nước được 
chúng ta phân chia cho quyền lực 
và phải chịu trách nhiệm trước 
chúng ta. 



 

2.  

Học thuyết  

nhà nước pháp quyền (ở Đức) 

 



Tư tưởng của 

 Immanuel Kant (1724-1804) 

- Chủ nghĩa hiến pháp (constitutionalism), tính tối cao 

của hiến pháp. Quyền lực nhà nước phải đặt dưới Hiến 

pháp. 

 

- Chủ nghĩa Hiến pháp tích cực: Mục tiêu của Hiến 

pháp là tạo ra những công dân có đạo đức.  

 

- Ông chưa đề cập đến khái niệm “Rechtsstaat” 
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Tư tưởng của  

Robert von Mohl (1799-1875) 

• Người đầu tiên đề cập, luận giải «Rechtsstaat» = 

Constitutional state under the Rule of law) ở Đức […]; 

• Cụ thể hóa vấn đề “phân quyền”, các yếu tố nội dung 

và hình thức của nhà nước pháp quyền […]; 

• Cốt lõi nhà nước pháp quyền: nhà nước hợp hiến, giới 

hạn quyền lực nhà nước và bảo vệ dân quyền […].  

12 
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Tư tưởng của  

Lorenz von Stein (1815-1892) 

• Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ nhân phẩm  

(Menschenwürde) và các quyền cơ bản (Grundrechte) 

[…]; 

• Nhà nước có trách nhiệm phát triển và bảo vệ sở hữu tư 

nhân […].  

• Nhà nước xã hội, nhà nước phục vụ […]. 
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Cơ sở pháp lý  

về nhà nước pháp quyền ở CHLB Đức 

hiện nay  
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Nhà nước pháp quyền cộng hòa liên bang Đức 
(Điều 20 Khoản II, Khoản III  

và Điều 1 Khoản III Luật cơ bản [LCB]) 

Các yếu tố nội dung Các yếu tố hình thức 

Phân 

quyền  
Tính hợp 

pháp trong 

hành vi của 

công quyền 

Hiệu lực 

trực tiếp 

của các 

quyền 

cơ bản 

An 

toàn 

pháp 

lý 

Tố 

tụng 

Hiến 

pháp 

Nguyên 

tắc 

tương 

xứng 

Hành pháp và  

Tư pháp ràng 

buộc bởi luật 

(Vorrang des 

Gesetzes) 

Công quyền 

chỉ được làm 

những gì luật 

cho phép 

(Vorbehalt des 

Gesetzes) 

Pháp luật phải 

rõ ràng, cụ 

thể, dễ tiên 

liệu 

(Bestimmtheits-

grundsatz) 

 

Cấm hồi tố 

(Rückwirkungs-

verbot) 

 

Bồi 

thường 

nhà 

nước 
 

Bảo vệ 

niềm tin 

(Vertrau

ens- 

schutz) 

 



Ý NGHĨA? 

• Đưa ra được những tiêu chí cụ thể 
cả về nội dung và hình thức của 
nhà nước để xây dựng một nền 
dân chủ được bảo vệ (wehrhafte 
Demokratie).   



3.  

Nhận diện  

nhà nước  

hiện đại 



• 1.  

Nhà nước, theo các định nghĩa phổ cập hiện 

nay gồm ba thành tố cấu thành: “lãnh 

thổ”, “dân cư” và “một hệ thống chính 

quyền có chủ quyền” (Georg Jellinek 

[1851-1911]).  



• 2.  

Nhà nước hiện đại có đặc trưng: a) chính 

quyền được lập bằng cuộc bầu cử chân 

chính, công bằng; b) quyền lực nhà 

nước phải bị hạn chế, bảo đảm những 

quyền con người [...]. 



• 3.  

Nhà nước hiện đại được nhìn nhận là 

một pháp nhân của luật công (Eduard 

Albrecht [1800 –1876]). Hành vi của nhà 

nước được thực hiện thông qua các cơ 

quan nhà nước và các cán bộ, công chức 

nhà nước [...] 

 



• 4.  

Toàn cầu hóa, hội nhập, vấn đề tị nạn, di 

cư… làm thay đổi chức năng, vai trò của 

nhà nước, làm xuất hiện khái niệm nhà 

nước hợp hiến đa văn hóa (multicultural 

constitutional state), khái niệm công dân 

toàn cầu (global citizen) […] 



• 5.  

• Do sự xuất hiện của các công ty xuyên 

quốc gia  (TNCs), khái niệm “thị trường” 

được mở rộng; vấn đề thời gian, không 

gian, biên giới quốc gia bị thay đổi […] 



• 6.  

• Nhà nước hiện đại là nhà nước chuyển từ 

nhà nước cai trị sang nhà nước phục vụ 

nhân dân. 

[…]  



• 7.  

• Xu hướng các nhà nước hiện đại: Dân 

chủ (Democracy) đi đôi với phi tập 

trung hóa (Decentralisation). 

[…]  



•Thank you for your 

kind attention! 

 


