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Abtract: Xác định vị trí, vai trò của pháp luật và luật tục đối với đồng bào 

dân tộc thiểu số hiện nay. Phân tích những nét tương đồng và khác biệt giữa 

pháp luật và luật tục và mối quan hệ giữa chúng đối với đồng bào dân tộc 

thiểu số hiện nay. Trình bày thực trạng mối quan hệ giữa pháp luật và luật 

tục trong thực tế đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay. Phân tích 

lý luận và thực tiễn mối quan hệ giữa pháp luật và luật tục hiện nay rút ra 

mặt ưu điểm và hạn chế của mối quan hệ, nêu được nguyên nhân những hạn 

chế. Đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc 

kết hợp mối quan hệ pháp luật và luật tục trong việc điều chỉnh xã hội hiện 

nay của đồng bào dân tộc thiểu số.  
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Content 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong giai đoạn hiện nay, hệ thống pháp luật của nước ta không ngừng được tăng 

cường và hoàn thiện, thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò điều chỉnh các quan hệ xã 

hội. Bên cạnh hệ thống pháp luật đang tồn tại, ở các buôn, bản, làng dân tộc ít người, 

luật tục vẫn tồn tại và là công cụ phổ biến để điều chỉnh các quan hệ trong cộng đồng. 

Thực tế cho thấy, đồng bào các dân tộc thiểu số vẫn sống và điều chỉnh hành vi 

bằng luật tục của dân tộc mình và ít quan tâm đến pháp luật của Nhà nước. Do vậy, đã 

có không ít những phong tục, tập quán lạc hậu đã cản trở sự phát triển lành mạnh về 

mọi mặt của đồng bào các dân tộc thiểu số. Mặt khác, có những phong tục, tập quán 

tiến bộ là kết tinh từ lâu đời của đồng bào các dân tộc thiểu số lại chưa được pháp luật của 

Nhà nước ta ghi nhận. Vì vậy, pháp luật đi vào cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu 

số còn chưa hiệu quả, phần nào tạo nên sự cách biệt không đáng có giữa pháp luật và luật 

tục của đồng bào các dân tộc thiểu số. 

Trong công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân của 

Nhà nước ta hiện nay, pháp luật được xác định là công cụ quan trọng nhất để Nhà 

nước quản lý xã hội. Nhà nước ta đã sử dụng nhiều phương pháp để đưa pháp luật vào 

cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số; bên cạnh đó, vai trò của luật tục cũng 

được nâng lên. Pháp luật nước ta đã quy định các tiền đề cho việc áp dụng và phát huy 

những mặt tích cực của tập quán, phong tục truyền thống mà trong đó có luật tục. 



Tuy nhiên, về mặt lý luận, mối quan hệ giữa pháp luật với luật tục vẫn chưa được 

giải quyết một cách triệt để. Việc tồn tại song song trong thực tế hai hệ thống pháp luật 

Nhà nước và luật tục của đồng bào dân tộc thiểu số đặt ra vấn đề là: xác định vị trí của 

các hệ thống này, đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa chúng trong việc điều chỉnh các 

quan hệ xã hội. Từ đó cho thấy cần thiết phải nghiên cứu một cách toàn diện và sâu sắc 

mối quan hệ giữa pháp luật và luật tục nhằm chỉ rõ những điểm tương đồng, điểm khác 

biệt đồng thời nêu những mặt tích cực cũng như những hạn chế của từng yếu tố trong 

quản lý xã hội, chỉ rõ sự tác động qua lại, hỗ trợ, bổ sung cho nhau giữa chúng; đánh giá 

một cách khách quan, toàn diện thực trạng mối quan hệ giữa pháp luật và luật tục trong 

điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay. Từ đó có cơ sở đưa ra một 

số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc kết hợp mối quan hệ giữa pháp luật với 

luật tục sao cho cả pháp luật và luật tục được sử dụng một cách có hiệu quả nhất trong 

việc quản lý cộng đồng người dân tộc thiểu số trong thời gian tới. 

Với lý do trên, tác giả chọn đề tài: "Pháp luật và luật tục: Những vấn đề lý luận 

và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay" để nghiên cứu và viết luận văn thạc sĩ luật học. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu về đề tài cho thấy đã có một số công trình 

khoa học liên quan đến vấn đề này, cụ thể: 

Kỷ yếu hội thảo: Luật tục và phát triển nông thôn hiện nay ở Việt Nam, Nxb 

Chính trị quốc gia, năm 2000. 

Ngô Đức Thịnh và Chu Thái Sơn: Luật tục Êđê (Tập quán pháp ca), Nxb Chính 

trị quốc gia, năm 1996. 

GS.TS Hoàng Thị Kim Quế: "Luật tục Tây Nguyên - giá trị văn hóa pháp lý, quản 

lý cộng đồng và mối quan hệ với pháp luật", Tạp chí Khoa học (kinh tế - Luật), số 1, 

năm 2005. 

Nguyễn Việt Hương: "Giá trị của luật tục từ góc nhìn pháp lý”, Tạp chí Nhà 

nước và pháp luật, số 4 năm 2000. 

Ngoài ra còn một số bài đăng trên các báo, tạp chí chuyên ngành khác. Mỗi công 

trình có cách tiếp cận vấn đề pháp luật và luật tục riêng, nhưng chưa làm rõ mối quan 

hệ pháp luật và luật tục trong quá trình điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh ở đồng 

bào các dân tộc thiểu số ở nước ta. Do vậy, có thể thấy việc nghiên cứu làm rõ mối 

quan hệ pháp luật và luật tục về cả mặt lý luận và thực tiễn là yêu cầu cần thiết trong 

quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền hiện nay. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

3.1. Mục đích 

Mục đích của luận văn là trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận, đi sâu vào 

phân tích mối quan hệ thực tế giữa pháp luật và luật tục hiện nay ở Việt Nam từ đó đưa ra 

một số giải pháp vận dụng tốt mối quan hệ này trong quá trình quản lý xã hội đối với 

đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

Với mục đích nghiên cứu trên, luận văn đặt ra nhiệm vụ cụ thể là: 

- Xác định được vị trí, vai trò của pháp luật và luật tục đối với đồng bào dân tộc 

thiểu số hiện nay. 

- Phân tích những nét tương đồng và khác biệt giữa pháp luật và luật tục và mối 

quan hệ giữa chúng đối với đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay. 

- Nêu được thực trạng mối quan hệ giữa pháp luật và luật tục trong thực tế đời 

sống của đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay. Trên cơ sở phân tích lý luận và thực tiễn 



mối quan hệ giữa pháp luật và luật tục hiện nay rút ra mặt ưu điểm và hạn chế của mối 

quan hệ, nêu được nguyên nhân những hạn chế.  

- Đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc kết hợp 

mối quan hệ pháp luật và luật tục trong việc điều chỉnh xã hội hiện nay của đồng bào 

dân tộc thiểu số. 

4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 

 Pháp luật và luật tục là một vấn đề tương đối rộng, trong phạm vi luận văn thạc 

sĩ, tác giả chỉ tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản trong mối 

quan hệ pháp luật và luật tục ở Việt Nam hiện nay. Và phạm vi nghiên cứu chính là 

nhóm luật tục của một số đồng bào dân tộc trên địa bàn Tây Nguyên, tiêu biểu như: 

dân tộc Êđê, Mnông… 

5. Đóng góp khoa học của đề tài 

Luận văn là công trình nghiên cứu một cách khái quát và hệ thống về mối quan hệ 

pháp luật và luật tục, do đó có những đóng góp mới sau đây: 

- Phân tích rõ những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật và luật tục. 

- Nêu được thực trạng về mối quan hệ pháp luật và luật tục hiện nay. 

- Đề xuất những quan điểm và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả 

của việc kết hợp mối quan hệ pháp luật và luật tục trong việc điều chỉnh xã hội hiện 

nay của đồng bào dân tộc thiểu số. 

6. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu dựa trên tư tưởng của triết học Mác - Lênin về chủ nghĩa duy 

vật biện chứng, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây 

dựng Nhà nước pháp quyền và chính sách dân tộc. 

Luận văn được thực hiện bởi những phương pháp: phân tích - tổng hợp, lịch sử - 

cụ thể; kết hợp phương pháp điều tra xã hội học… 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận 

văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật và luật tục. 

Chương 2: Thực tiễn mối quan hệ pháp luật và luật tục ở Việt Nam hiện nay.  

Chương 3: Quan điểm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc kết hợp 

pháp luật và luật tục hiện nay. 

 

Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN  

VỀ PHÁP LUẬT VÀ LUẬT TỤC 

1.1. Khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò của pháp luật và luật tục 

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò của Pháp luật 

1.1.1.1. Khái niệm 

Pháp luật là một hiện tượng xã hội khách quan, đặc biệt quan trọng nhưng cũng 

vô cùng phức tạp; chính vì vậy có không ít những quan niệm, nhận thức khác nhau về 

pháp luật. Trên quan điểm truyền thống, căn bản nhất có thể nêu khái niệm pháp luật 

như sau: 

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung do nhà nước đặt 

ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí nhà nước của giai cấp thống trị trên cơ sở ghi nhận 

các nhu cầu về lợi ích của toàn xã hội, được đảm bảo thực hiện bằng nhà nước nhằm 



điều chỉnh các quan hệ xã hội với mục đích trật tự và ổn định xã hội vì sự phát triển 

bền vững của xã hội. 

1.1.1.2. Đặc điểm  

Từ khái niệm trên, chúng ta có thể nhận biết pháp luật qua những dấu hiệu, đặc 

điểm riêng có của pháp luật, là tiêu chí để phân biệt pháp luật với các hiện tượng xã 

hội khác. 

Thứ nhất, pháp luật có tình quy phạm phổ biến, bắt buộc chung. Pháp luật trước 

hết được thể hiện dưới dạng các quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội trong 

các lĩnh vực đời sống xã hội. Quy phạm pháp luật là quy tắc hành vi, có giá trị như 

những khuôn mẫu xử sự, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá hành vi của các cá nhân, các 

quá trình xã hội. Tính quy phạm của pháp luật có đặc trưng riêng là tính phổ biến, bắt 

buộc chung đối với mọi cá nhân, mọi tổ chức trong xã hội. Các quy phạm pháp luật 

được áp dụng nhiều lần trong không gian và thời gian. Việc áp dụng những quy phạm 

này chỉ bị đình chỉ khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung 

hoặc thời hạn đã hết. 

Thứ hai, pháp luật có tính xác định chặt chẽ về hình thức: Các quy phạm pháp 

luật được thể hiện trong văn bản pháp luật với những tên gọi, cách thức ban hành và 

giá trị pháp lý khác nhau nhất định. Ngôn ngữ của pháp luật trong các quy phạm pháp 

luật phải ngắn gọn, rõ ràng, trực tiếp, mang tính phổ thông và dễ hiểu.  

Thứ ba, pháp luật được đảm bảo thực hiện bằng nhà nước. Pháp luật xuất phát từ 

nhà nước, do nhà nước trực tiếp xây dựng, ban hành hoặc thừa nhận nên pháp luật 

được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các công cụ, biện pháp của nhà nước. Các 

biện pháp mà nhà nước sử dụng để đảm bảo thực hiện các quy phạm pháp luật rất đa 

dạng, bao gồm các biện pháp tổ chức cưỡng chế, thuyết phục, giáo dục… 

1.1.1.3. Vị trí, vai trò của pháp luật 

Pháp luật ra đời như một tất yếu khách quan, là công cụ bảo vệ giai cấp thống trị, 

củng cố, xác lập trật tự xã hội. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước, xây dựng nhà nước pháp quyền, hội nhập quốc tế hiện nay, pháp luật ngày càng 

thể hiện vai trò to lớn, là công cụ điều chỉnh hàng đầu các quan hệ xã hội. Pháp luật là 

công cụ hữu hiệu của nhà nước để quản lý xã hội, công cụ hướng dẫn và bảo đảm, bảo 

vệ các quyền và lợi ích chính đáng của cá nhân. Như vậy, pháp luật có vị trí, vai trò to 

lớn trong đời sống xã hội. 

Nhưng cần nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò của pháp luật để phát huy hiệu quả 

điều chỉnh quan hệ xã hội của pháp luật là điều không đơn giản. Một trong những biểu 

hiện sai lệch là quá cường điệu hóa, tuyệt đối hóa vai trò của pháp luật, hoặc hạ thấp 

vai trò của pháp luật. Trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền, tuy có vai trò là 

công cụ điều chỉnh hàng đầu các quan hệ xã hội, song pháp luật chỉ có thể phát huy được 

sức mạnh của mình khi kết hợp với các công cụ điều chỉnh khác như: Luật tục, đạo đức… 

Nhận thức, vận dụng đúng đắn, khách quan về vai trò của pháp luật có tầm quan trọng 

đặc biệt trong quản lý xã hội ở nước ta hiện nay. 

1.1.2. Khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò của Luật tục 

1.1.2.1. Khái niệm 

Luật tục của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên với nhiều tên gọi khác nhau như 

Phạtkđi hay Biđuê của người Êđê, Phạtkđuôi của người MNông, Tơlơidjuat hay 

Tơlơiphian của người Gia Rai, Dâytơrônkđi của người Mạ… 

Có thể dùng khái niệm của PGS,TS ngô Đức Thịnh (Viện trưởng viện nghiên cứu 

văn hóa dân gian) đã khái quát về luật tục như sau: 



Luật tục là một hình thức của tri thức bản địa, được hình thành trong lịch sử lâu 

dài qua kinh nghiệm ứng xử với môi trường và xã hội, được thể hiện dưới nhiều hình 

thức khác nhau và truyền từ đời này sang đời khác bằng trí nhớ qua thực hành sản 

xuất và thực hành xã hội. Nó hướng đến việc hướng dẫn quan hệ xã hội, quan hệ con 

người với thiên nhiên. Những chuẩn mực ấy được cả cộng đồng thừa nhận và thực 

hiện, nhờ đó đã tạo ra sự thống nhất và cân bằng trong mỗi cộng đồng. 

1.1.2.2. Đặc điểm 

Thứ nhất, Luật tục là một công trình lập tục tập thể của cả cộng đồng và được 

chọn lọc, lưu truyền qua nhiều thế hệ. Luật tục phản ánh ý chí chung của cộng đồng, 

là hệ thống các quy phạm trên cơ sở quan niệm đạo đức xã hội. Tinh thần của luật tục 

là đưa ra quy phạm để giải quyết có lý, có tình những mâu thuẫn, để răn đe, giáo dục. 

Luật tục hướng thiện cho con người, đã làm người phải làm người thật thà, không 

gian dối, không làm điều ác, mang tính khuyên răn. 

Thứ hai, luật tục có phạm vi điều chỉnh rộng, bao quát toàn bộ các lĩnh vực quan 

hệ xã hội trong cộng đồng người. Căn cứ vào tính chất, đặc điểm của những quan hệ 

xã hội được điều chỉnh, có thể phân thành những nhóm lĩnh vực được luật tục điều 

chỉnh như: lĩnh vực tổ chức và quản lý cộng đồng, lĩnh vực ổn định trật tự an ninh và 

đảm bảo lợi ích cộng đồng, lĩnh vực tôn trọng. tuân thủ, bảo vệ phong tục, tập quán; 

lĩnh vực quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình; lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; bảo 

vệ sản xuất, môi trường; lĩnh vực duy trì và giáo dục nếp sống văn hóa, tín ngưỡng. 

Thứ ba, luật tục được đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh của dư luận cộng đồng, 

bằng chính sự tự giác của mỗi cá nhân, có khi như một thói quen. Dư luận cộng đồng 

là lực lượng hướng dẫn và cưỡng chế các thành viên ứng xử theo đúng chuẩn mực của 

quy ước và luật tục. Dư luận cộng đồng góp phần cổ vũ, khích lệ các thành viên chấp 

hành các quy định của luật tục, làm tốt các điều phải làm, có tác dụng răn đe, ngăn 

ngừa những người có hành động vi phạm luật tục. Mặ khác, tín ngưỡng, thần linh 

cũng chi phối ý thức tuân thủ luật tục của của cả cộng đồng.  

1.1.2.3. Nội dung cơ bản của luật tục 

Có thể thấy được nội dung cơ bản của luật tục thông qua việc khái quát những 

nhóm quy định trong từng lĩnh vực sau: 

Các quy định trong lĩnh vực tổ chức và quản lý cộng đồng. 

Các quy định mô tả hành vi được coi là phạm tội. 

Nhóm quan hệ hôn nhân và gia đình. 

Nhóm quy định trong lĩnh vực dân sự: quy định về thừa kế, giao dịch dân sự…  

Các quy định về quyền sở hữu đất, bảo vệ tài nguyên, môi trường. 

1.1.2.4. Vị trí, vai trò của Luật tục trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số 

Trong xã hội hiện đại ngày nay, luật tục vẫn phát huy vai trò điều chỉnh mọi mối 

quan hệ xã hội ở các buôn, làng, bản của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đối với họ, luật 

tục của cộng đồng mình vẫn được coi là chuẩn mực trong hành vi ứng xử hàng ngày. 

Trong mọi hoạt động giao tiếp với cá nhân, cộng đồng, khi gặp phải tình huống cần lựa 

chọn hành vi ứng xử, đồng bào các dân tộc thiểu số thường nghĩ ngay đến những câu 

trong luật tục mang đậm chất dân gian, ví von, thơ ca để tìm định hướng cho hành vi 

ứng xử của mình không vượt ra ngoài những quy định của luật tục. Đối với những 

người được cộng đồng giao cho trọng trách xử kiện (Khoa Pin Ea - luật tục Ê đê) thì họ 

gần như thuộc lòng các quy định của luật tục để có thể dẫn giải từng câu, từng đoạn thích 

hợp với hoàn cảnh để phục vụ cho việc xét xử của mình, phân tích hành vi nào là phải, 

trái và theo quy định của luật tục hành vi đó có bị luận tội hay không. Sự phân xử của 

người được giao trọng trách xét xử này thường chính xác và được cộng đồng người dân 



tộc thiểu số đó coi trọng, đảm bảo quyền lợi cho cá nhân cũng như cả cộng đồng mình. 

Chính điều này cho thấy sức sống mãnh liệt của luật tục và chứng minh cho sự hợp lý, 

sự cần thiết của nó trong việc điều chỉnh các mối quan hệ xã hội ở các buôn làng của 

đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay. 

1.2. Những điểm tƣơng đồng và khác biệt giữa pháp luật và Luật tục 

1.2.1. Điểm tương đồng giữa pháp luật và luật tục 

Pháp luật và luật tục đều là những phương tiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội: Để 

điều chỉnh các quan hệ xã hội, pháp luật và luật tục đều tác động vào nhận thức của chủ 

thể nhằm hình thành ở chủ thể ý thức lựa chọn cách thức xử sự phù hợp, kiềm chế không 

thực hiện những hành vi bị ngăn cấm, đồng thời khuyến khích họ thực hiện những hành 

vi tích cực, phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của nhà nước hay của cộng đồng dân tộc 

mình. 

Pháp luật và luật tục đều thuộc kiến trúc thượng tầng, chỉ có thể tồn tại trên 

những cơ sở hạ tầng, những nền tảng kinh tế xã hội phù hợp nhưng có sự tác động trở 

lại cơ sở hạ tầng. Pháp luật và luật tục đều là hiện tượng xã hội thuộc kiến trúc thượng 

tầng do cơ sở hạ tầng quyết định.  

Pháp luật và luật tục vừa mang tính giai cấp vừa mang tính xã hội. Tính giai cấp 

của pháp luật được thể hiện ở sự phản ánh ý chí nhà nước của giai cấp thống trị xã 

hội. Luật tục được hình thành vào thời kỳ tiền giai cấp nhưng ít nhiều mang tính giai 

cấp.  

Pháp luật và luật tục còn mang tính xã hội. Tính xã hội của pháp luật và luật tục 

thể hiện ở việc chúng đều là công cụ ghi nhận, bảo vệ lợi ích chung của toàn xã hội.  

1.2.2. Sự khác biệt giữa pháp luật và luật tục 

Khác biệt về con đường hình thành: Pháp luật được hình thành từ ba con đường: thứ 

nhất, nhà nước thừa nhận những quy tắc xử sự đang tồn tại trong xã hội còn phù hợp với 

xã hội, không mâu thuẫn với lợi ích của giai cấp thống trị và dùng quyền lực để đảm bảo 

cho nó được thực hiện trên thực tế. Thứ hai, nhà nước thừa nhận những cách giải quyết 

vụ việc trên thực tế của các cơ quan nhà nước, dùng nó làm khuôn mẫu để giải quyết các 

vụ việc có nội dung tương tự về sau. Thứ ba, nhà nước ban hành những văn bản chứa 

đựng những quy phạm pháp luật, là những văn bản quy phạm pháp luật.  

Luật tục xuất hiện do nhu cầu điều chỉnh của đời sống cộng đồng người dân tộc 

thiểu số. Nó được hình thành qua con đường tự phát và không qua một thiết chế xã 

hội nào và được cả cộng đồng người thừa nhận, tuân thủ thực hiện một cách tự giác.  

Hình thức thể hiện: Luật tục chủ yếu tồn tại dưới dạng không thành văn, được 

truyền khẩu từ thế hệ này sang thế hệ khác trong cộng đồng người dân tộc thiểu số.  

Hình thức chủ yếu của pháp luật là văn bản quy phạm pháp luật.  

Phạm vi điều chỉnh: Trong phạm vi điều chỉnh các quan hệ xã hội, pháp luật chỉ 

điều chỉnh những quan hệ xã hội đã tồn tại một cách khách quan trong đời sống xã 

hội, mang những đặc tính phổ biến, điển hình nhất trong đời sống xã hội.  

Luật tục điều chỉnh các mối quan hệ xã hội đặc trưng, cụ thể này trong đời sống 

cộng đồng các dân tộc thiểu số ở nước ta.  

Đối với không gian điều chỉnh, pháp luật có hiệu lực rộng lớn trên lãnh thổ quốc gia. 

Luật tục chỉ điều chỉnh các quan hệ xã hội được phát sinh giữa các thành viên trong cộng 

đồng người nhất định.  

Về mặt cơ chế điều chỉnh:  

Pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội bằng các quy phạm pháp luật cụ thể, thể 

hiện ý chí nhà nước trong đó, khi chủ thể không thực hiện có thể chịu hậu quả bất lợi về 

vật chất, tinh thần, sự tự do và cả tính mạng. 



 Luật tục điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong cộng đồng người dân tộc 

thiểu số dựa trên một niềm tin được duy trì lâu đời trong ý chí tín ngưỡng của mỗi dân 

tộc mình, nếu chủ thể không thực hiện phải chịu hậu quả bất lợi về niềm tin, tinh thần, 

vật chất.  

Biện pháp đảm bảo thực hiện: pháp luật được đảm bảo thực hiện chủ yếu bằng 

sức mạnh của nhà nước. Bên cạnh đó còn là những biện pháp đảm bảo thực hiện pháp 

luật như sự giáo dục xã hội, ý thức tự giác của mỗi chủ thể... 

 Luật tục được đảm bảo thực hiện bằng những biện pháp phi nhà nước.  

1.3. Sự tác động qua lại giữa pháp luật và luật tục 

1.3.1.Sự tác động của luật tục đến pháp luật 

Luật tục là một trong những yếu tố góp phần xây dựng nên những quy định của 

pháp luật và tác động đến việc thực hiện pháp luật của các chủ thể. 

1.3.2. Sự tác động của pháp luật đến luật tục 

Pháp luật ghi nhận, củng cố và bảo vệ những quy định tiến bộ của luật tục; góp 

phần loại trừ những phong tục, tập quán, những quy định lạc hậu của luật tục và còn 

góp phần ngăn chặn việc hình thành những phong tục, tập quán, những quy định của 

luật tục trái với tiến bộ xã hội, trái với những quy định của pháp luật, góp phần hình 

thành những phong tục, tập quán tiến bộ mới.  

Chương 2 

THỰC TRẠNG MỐI QUAN HỆ PHÁP LUẬT VÀ LUẬT TỤC  

Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

2.1. Thực trạng mối quan hệ pháp luật và luật tục trong hoạt động thực hiện 

pháp luật 

2.1.1. Những ưu điểm 

Một là, đồng bào các dân tộc thiểu số đã nhận thức được khá rõ ràng và đầy đủ 

những hành vi bị pháp luật ngăn cấm. Trong một số lĩnh vực quy định của luật tục như 

những hành vi bị coi là có tội, dân sự, hôn nhân gia đình, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên… 

có nhiều nét tương đồng như những quy định của pháp luật hiện hành nên việc thực hiện 

pháp luật về những lĩnh vực này được họ nhận thức một cách nhanh chóng và tuân thủ 

thực hiện khá cao.  

Hai là, Trong hoạt động thi hành pháp luật, đồng bào các dân tộc thiểu số đã thực 

hiện nghĩa vụ pháp lý của mình bằng những hành động tích cực như: tham gia nghĩa 

vụ quân sự, đóng thuế cho nhà nước…  

Ba là, hoạt động sử dụng pháp luật để bảo vệ những quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình là chưa phổ biến, nhưng hiện nay, đồng bào người dân tộc thiểu số đã biết cách sử 

dụng pháp luật kết hợp với luật tục của dân tộc mình để bảo vệ quyền, lợi ích của mình 

khi bị xâm phạm. Biểu hiện rõ ràng là họ đã đưa những hành vi vi phạm pháp luật ra 

khởi kiện trước tòa án hoặc báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải 

quyết. 

2.1.2. Những hạn chế 

Một là, Pháp luật chưa làm hình thành được những quy định tiến bộ trong luật tục 

của đồng bào các dân tộc thiểu số trong hoạt động tuân thủ pháp luật. Thực tế cho 

thấy, có những hành vi của người dân tộc thiểu số là vi phạm pháp luật như: hành vi vi 

phạm quy định về điều khiển các phương tiện giao thông, hay tội phá rối an ninh, chống 

chính quyền… nhưng trong luật tục lại không có quy định điều chỉnh những hành vi này. 

Chính vì thế, khi vi phạm bản thân những người dân tộc thiểu số cho rằng họ không 

phạm tội, vì trong luật tục của dân tộc họ không quy định những hành vi này là sai 



trái, chỉ khi được đưa ra trước những cơ quan có thẩm quyền giải quyết họ mới nhận 

thức được hành vi của mình là vi phạm.  

Hai là, trong hoạt động chấp hành pháp luật, đồng bào các dân tộc thiểu số đã có 

hành động chấp hành những quy định của pháp luật, nhưng họ lại không hiểu hết 

được lý do tại sao phải thực hiện những hành động đó để có ý thức tự giác, tự nguyện 

thực hiện. Sự chấp hành pháp luật còn dừng lại ở mức thụ động. 

2.2. Thực trạng mối quan hệ pháp luật và luật tục trong hoạt động áp dụng luật 

tục 

2.2.1. Những ưu điểm 

Một là, hoạt động áp dụng luật tục có sự tham gia của nhà nước. 

Hoạt động áp dụng luật tục chưa được nhà nước ta tổ chức áp dụng theo một trình 

tự, thủ tục có quy định như áp dụng pháp luật nhưng luật tục đã được nhà nước tổ 

chức áp dụng bước đầu ở một số chủ thể là người dân tộc thiểu số theo ý chí của nhà 

nước. Đối với một số tội như phá hoại an ninh, tham gia các tổ chức phản động chống 

chính quyền của đồng bào dân tộc thiểu số, nhà nước ta đưa ra xét xử các đối tượng 

cầm đầu. Số đông còn lại, đồng bào dân tộc thiểu số bị lôi kéo tham gia, nhà nước có 

chủ trương giao cho chính quyền địa phương đó phối hợp với già làng, trưởng bản nơi 

có người vi phạm, tổ chức kiểm điểm người vi phạm trước buôn làng. Đây là hình 

thức phối hợp những quy định của pháp luật với luật tục. Trong lĩnh vực dân sự, nhà 

nước ta cũng có những quy định cho phép các bên sử dụng tập quán nếu pháp luật 

không có quy định điều chỉnh hoặc hai bên không có thỏa thuận khác. Tuy nhiên, điều 

kiện áp dụng phải là những tập quán không được trái pháp luật. 

Hai là, hoạt động áp dụng luật tục không có sự tham gia của pháp luật. Đây cũng 

được coi là hoạt động có tính sáng tạo lớn, khi người đứng đầu phải lựa chọn một cách 

linh hoạt những quy định có trong luật tục để áp dụng, làm cho người dân phải tuân thủ, 

chấp nhận nghiêm túc phán quyết này.  

Thực tế cho thấy, hầu hết những vụ việc đưa ra buôn làng xử lý đều được người 

vi phạm chấp hành và sửa chữa sai phạm. Như vậy, luật tục đã thể hiện tính hợp lý 

trong việc điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh tại cộng đồng người dân tộc 

thiểu số, cũng góp phần vào việc ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật của người dân 

nơi đây. 

2.2.2. Những hạn chế 

Một là, Nhà nước chưa chính thức công nhận cho phép áp dụng các quy định tiến 

bộ của luật tục phù hợp với quy định của pháp luật trong quá trình xét xử các vụ án thuộc 

một số lĩnh vực như hình sự, dù trong luật tục cũng có những quy định về các tội như: 

giết người, trộm cắp tài sản…  

Hai là, trong hoạt động áp dụng luật tục giải quyết các mối quan hệ phát sinh trong 

cộng đồng của đồng bào các dân tộc thiểu số được duy trì qua nhiều thế hệ. Điều này thể 

hiện những ưu điểm nhất định và cũng có những hạn chế: Hoạt động áp dụng luật tục của 

những người đứng đầu trong buôn làng người dân tộc thiểu số theo một lối mòn nhất định 

mà không có, hoặc có nhưng chưa đáng kể việc lựa chọn những quy định tiến bộ để áp 

dụng.  

Ba là, hoạt động áp dụng luật tục của người đứng đầu các buôn làng của đồng bào 

dân tộc thiểu số không tuân theo một quy trình chặt chẽ, chủ yếu theo hình thức họp 

dân làng để tuyên bố xử phạt người vi phạm bằng cách người xét xử sẽ trích dẫn 

những đoạn văn trong luật tục tương ứng với hành vi vi phạm của cá nhân. Hoạt động 

này không có sự giám sát của bất cứ một cơ quan nào. Người đã bị đưa ra xét xử theo 

quy định của luật tục đương nhiên là người phải chấp hành nghĩa vụ phạt đền bằng 



hiện vật cho người bị hại và cho cả dân làng. Họ không có quyền được kêu oan nếu 

xảy ra việc xét xử sai trong thực tế.  

2.3. Thực trạng chung mối quan hệ giữa pháp luật và luật tục hiện nay 

2.3.1. Ưu điểm của mối quan hệ 

Pháp luật của nhà nước đã thể hiện được ý chí và lợi ích chung của các dân tộc 

trên lãnh thổ Việt Nam, mà trong đó có lợi ích của đồng bào các dân tộc thiểu số 

tương tự với những quy định trong luật tục. 

Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng và nhận thức được vai trò của các quy định 

mang tính đặc trưng truyền thống của các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam nói chung 

và đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng. Pháp luật của nước ta hiện nay đã ghi nhận 

và bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của mọi công dân, phản ánh đúng tâm 

tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số.  

Nhà nước và xã hội tôn trọng, đảm bảo và có biện pháp bảo vệ quyền con người, 

quyền công dân về tính mạng, sức khỏe, danh dự, tài sản và nghiêm trị những hành vi 

xâm hại đến những quyền đó. Đây là những quy định mang tính tương đồng cao giữa 

pháp luật và luật tục của đồng bào các dân tộc thiểu số.  

Nhiều quy định tiến bộ của luật tục được thể hiện rõ nét, tương đồng với những 

quy định trong hệ thống pháp luật hiện nay. 

 Có thể thấy, trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành, các quy định tiến bộ 

của luật tục được phản ánh tương đối đầy đủ. Trong lĩnh vực hình sự có những quy 

định về những tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người như: tội giết người, 

tội hiếp dâm; các tội về xâm phạm quyền sở hữu như: trộm cắp, chiếm đoạt tài sản. 

Các tội về hôn nhân gia đình… Những quy định trong luật tục về các tội danh trên 

của đồng bào các dân tộc thiểu số có mối quan hệ gắn bó mật thiết với các quy định 

phần tội phạm trong bộ luật Hình sự, Luật Hôn nhân gia đình nước ta.  

Luật tục có sự hỗ trợ, bổ sung, thay thế và tạo điều kiện cho pháp luật được thực 

hiện nghiêm chỉnh trong đời sống cộng đồng người dân tộc thiếu số. Pháp luật không 

thể dự liệu để điều chỉnh hết các mối quan hệ xã hội phát sinh, hay không thể cụ thể 

hóa được tất cả những trường hợp vi phạm trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. 

Trong những trường hợp này, luật tục sẽ đóng vai trò bổ sung, thay thế cho pháp luật 

để điều chỉnh những mối quan hệ xã hội phát sinh.  

Cùng với đó, luật tục còn tạo điều kiện để pháp luật được thực hiện nghiêm túc. 

Thực tế cho thấy, những quy định của pháp luật phù hợp với các quy định của luật tục 

đều được người đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành và tự giác thực hiện.  

Pháp luật hiện hành góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy các quy 

định tiến bộ của luật tục, loại bỏ dần những quy định lạc hậu, phản tiến bộ.  

Nhà nước ta đã xây dựng hệ thống pháp luật trên cơ sở kế thừa và phát huy những 

giá trị văn hóa, truyền thống của mọi dân tộc trên lãnh thổ, trong đó có những quy 

định tốt đẹp trong luật tục của đồng bào các dân tộc thiểu số.  

Điểm tích cực dễ nhận thấy trong mối quan hệ giữa pháp luật và luật tục thể hiện 

ở khía cạnh pháp luật góp phần loại trừ những quy định lạc hậu, phản tiến bộ trong 

luật tục của đồng bào các dân tộc thiểu số.  

Pháp luật nước ta đã có những quy định nhằm loại bỏ những phong tục, tập quán 

lạc hậu của các dân tộc thiểu số. Điều 52, Hiến pháp 1992 quy định: "Mọi công dân 

đều bình đẳng trước pháp luật". Điều 63 "Công dân nam và nữ có quyền ngang nhau 

về mọi mặt chính trị, văn hóa, xã hội và gia đình". Điều 19, Luật Hôn nhân gia đình 

quy định: "Vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi 

mặt trong gia đình". Hôn nhân dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ theo điều 4 



"cấm cưỡng ép kết hôn, cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ". Bằng những quy định 

này, pháp luật đã gián tiếp không thừa nhận những quy định lạc hậu trong luật tục của 

đồng bào các dân tộc thiểu số, đưa ra những quy tắc xử sự chung làm chuẩn mực để 

các cá nhân trong xã hội thực hiện nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của chính mình và 

chung cho sự phát triển tiến bộ của toàn xã hội. 

2.3.2. Những hạn chế của mối quan hệ 

Việc điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong buôn làng người dân tộc thiểu 

số trong nhiều trường hợp còn chưa phân định được ranh giới điều chỉnh giữa pháp 

luật và luật tục. 

Trong nhiều trường hợp, một quan hệ xã hội phát sinh được sự điều chỉnh của cả 

pháp luật và luật tục. Khi gặp trường hợp này, đồng bào các dân tộc thiểu số thường 

lựa chọn cách điều chỉnh theo luật tục của dân tộc mình, báo cáo sự việc với người 

đứng đầu là trưởng buôn, trưởng bản, già làng mà không tới các cơ quan có thẩm 

quyền theo quy định của nhà nước để giải quyết. Tuy nhiên, khi có hành vi vi phạm 

xảy ra theo các quy định là các trọng tội (như tội giết người, gây thương tích, cưỡng 

dâm…) thì người có hành vi đó phải chịu cả sự điều chỉnh của pháp luật. Như vậy, 

một hành vi vi phạm nhưng người vi phạm phải chịu cả hai chế tài theo quy định của 

cả pháp luật và luật tục.  

Việc tồn tại hình thức này làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người vi phạm và 

gia đình người vi phạm. Đây là điểm hạn chế cần được chú ý và xem xét khi t iến 

hành áp dụng các quy định của pháp luật; các nhà làm luật có thể dựa vào đặc 

điểm này để có những văn bản hướng dẫn cụ thể nhằm quy định một cách hợp lý 

khi áp dụng những hình phạt, biện pháp bồi thường mà người vi phạm vi phạm cả 

pháp luật và luật tục của dân tộc họ. 

Vẫn còn nhiều quy định phản tiến bộ của trong luật tục của đồng bào các dân tộc 

thiểu số còn tồn tại, gây cản trở cho cuộc sống lành mạnh của người dân chưa được 

pháp luật loại bỏ và ngăn chặn một cách hiệu quả. 

Pháp luật hiện hành đã góp phần khá quan trọng trong việc loại trừ các quy định 

lạc hậu của luật tục. Nhưng do nhiều nguyên nhân mà vẫn còn tồn tại không ít những 

quy định lạc hậu, trái pháp luật trong luật tục còn tồn tại và vẫn được người dân áp 

dụng như: hôn nhân nối nòi ở dân tộc Êđê, tỉnh DăkLăk, tục lặn nước để phân xử khi 

có xích mích xảy ra tại đồng bào dân tộc ở huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên… 

Pháp luật hiện hành chưa phát huy vai trò làm hình thành những quy định mới, 

tiến bộ trong luật tục của đồng bào các dân tộc thiểu số. 

Pháp luật nhà nước chưa được phổ biến sâu rộng, chưa đi vào đời sống của đồng 

bào các dân tộc thiểu số và chưa hình thành trong luật tục của họ những quy định mới 

phù hợp với pháp luật, đồng thời cũng chưa làm cho đồng bào ý thức phải luôn tuân 

thủ pháp luật của Nhà nước, chính sách của Đảng.  

Chương 3 

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG, HIỆU QUẢ  

VIỆC KẾT HỢP PHÁP LUẬT VÀ LUẬT TỤC HIỆN NAY 

3.1. Giải quyết tốt mối quan hệ pháp luật và luật tục là yêu cầu cần thiết hiện 

nay 

3.1.1. Yêu cầu của công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền 

Xây dựng nhà nước pháp quyền là mục tiêu của Đảng và nhà nước ta hiện nay. 

Nhà nước pháp quyền thực sự được xây dựng trên cơ sở xã hội công dân tốt đẹp, 

muốn như vậy, nhà nước ta phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa pháp luật và đời sống 



xã hội, pháp luật và đạo đức, phong tục, tập quán của các dân tộc trên lãnh thổ Việt 

Nam, trong đó có mối quan hệ giữa pháp luật và luật tục của đồng bào các dân tộc 

thiểu số. 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trên cơ sở xã hội công dân lành mạnh, tiến 

bộ sẽ không được xây dựng khi vẫn còn tồn tại một bộ phận công dân là đồng bào các 

dân tộc thiểu số vẫn còn đang chịu sự điều chỉnh của những phong tục, tập quán lạc 

hậu, phản tiến bộ. Do đó, cần phải giải quyết tốt mối quan hệ pháp luật và luật tục, kết 

hợp chúng trong quá trình sử dụng để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong 

đồng bào các dân tộc thiểu số.  

3.1.2. Yêu cầu của công cuộc hội nhập kinh tế, quốc tế 

Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương: Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực 

theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, đảm bảo độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ 

nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc 

và bảo vệ môi trường. Để thực hiện tốt chủ trương này, chúng ta phải tạo được khung 

pháp lý hoàn thiện và vững chắc, giải quyết tốt các mối quan hệ cũng như sự kết hợp giữa 

pháp luật với các quy phạm xã hội cùng tham gia điều chỉnh các quan hệ xã hội như phong 

tục, tập quán, luật tục của các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam. Từ đó tạo ra sự thống nhất 

chung trong nhận thức về pháp luật của các dân tộc, đảm bảo cho cuộc sống của các dân 

tộc thống nhất dưới sự điều chỉnh chung của pháp luật nhà nước và dần tiến tới một 

khung pháp lý chung của toàn cầu. 

3.2. Những giải pháp nâng cao chất lƣợng, hiệu quả việc kết hợp pháp luật và 

luật tục ở Việt Nam hiện nay 

3.2.1. Nhận thức đúng vị trí, vai trò của pháp luật, luật tục và mối quan hệ giữa 

chúng 

Khi tiến hành quản lý xã hội nói chung và đối với đồng bào các dân tộc thiểu số 

nói riêng cần vận dụng tốt sự kết hợp pháp luật và luật tục để điều chỉnh các quan hệ 

xã hội. Pháp luật vẫn phải giữ vai trò quan trọng trong quản lý đời sống của đồng bào 

các dân tộc thiểu số, nhưng phải coi trọng luật tục của mỗi dân tộc. Đối với những 

quan hệ xã hội phát sinh mà chưa có quy phạm pháp luật điều chỉnh, cần vận dụng 

những phong tục tập quán tốt đẹp được quy định trong luật tục để làm căn cứ điều 

chỉnh. Những văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật liên quan đến đời sống của đồng 

bào các dân tộc thiểu số phải được xây dựng phù hợp với các phong tục, tập quán tốt 

đẹp của mỗi dân tộc; đặc biệt coi trọng việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp 

đồng thời bài trừ, ngăn chặn các quy định phản tiến bộ hình thành trong luật tục. 

3.2.2. Khắc phục những hạn chế và phát huy những ưu điểm trong mối quan 

hệ pháp luật và luật tục trong thời gian qua 

3.2.2.1. Khắc phục những hạn chế trong mối quan hệ pháp luật và luật tục 

Nhà nước cần bổ sung những văn bản pháp luật hướng dẫn chi tiết thi hành pháp 

luật cụ thể áp dụng cho đồng bào các dân tộc thiểu số 

Trong thời gian tới, hệ thống các văn bản pháp luật của nhà nước ta có thể bổ 

sung các văn bản dưới luật, hướng dẫn thi hành pháp luật một cách cụ thể, chi tiết phù 

hợp với trình độ nhận thức của đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong các văn bản này, 

điều quan trọng phải tính đến việc sử dụng những quy định thích hợp của luật tục để phối 

hợp với quy định của pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong cuộc sống 

của đồng bào. Các văn bản hướng dẫn này có thể tiến hành lồng ghép những quy định 

tiến bộ, phù hợp của luật tục vào điều luật, hay hiểu theo cách là ghi nhận luật tục của 

đồng bào các dân tộc thiểu số một cách có chọn lọc làm cụ thể hóa, mềm dẻo những quy 

định của pháp luật nhằm thực hiện mục đích dựa vào ý thức tôn trọng luật tục của đồng bào 

các dân tộc thiểu số nước ta. 



Tiến hành những biện pháp để loại bỏ dần ảnh hưởng của những quy định lạc 

hậu, không còn phù hợp trong luật tục 

Vốn tồn tại và được duy trì lâu đời trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc 

thiểu số cùng luật tục của dân tộc họ, những quy định lạc hậu, phản tiến bộ không dễ 

dàng được những người dân nhận thức nhanh chóng và loại bỏ chúng ra khỏi đời sống 

của mình. Do đó, phải nhận định rằng không thể dùng những quy định cứng nhắc của 

pháp luật để loại trừ ngay tất cả những quy định lạc hậu trong luật tục; công việc này 

phải được thực hiện từng bước theo một quy trình nhất định. Trước hết là việc nghiên 

cứu, sưu tầm những quy định lạc hậu trong luật tục còn được áp dụng trong cuộc sống 

của người dân, sự ảnh hưởng của quy định đó tới sự phát triển riêng của đồng bào các 

dân tộc thiểu số và cộng đồng xã hội nói chung. Từ đó có những giải pháp cụ thể để 

tiến hành hạn chế và xóa bỏ việc áp dụng chúng trong thực tế. Cần kết hợp hài hòa việc 

tuyên truyền những quy định mới, tiến bộ của pháp pháp luật phù hợp để hình thành những 

thói quen lành mạnh, tiến bộ mới thay thế cho thói quen cũ lạc hậu.  

3.2.2.2. Phát huy những ưu điểm trong mối quan hệ giữa pháp luật và luật tục 

Bên cạnh việc khắc phục những tồn tại trong mối quan hệ giữa pháp luật và luật 

tục thì nhà nước ta cần phát huy những mặt tốt, tích cực đã đạt được của mối quan hệ 

này trong thời gian qua. 

Tiếp tục hoàn thiện những quy định ghi nhận mối quan hệ giữa pháp luật và luật 

tục của đồng bào các dân tộc thiểu số 

Trong thời gian tới, hệ thống pháp luật của nhà nước ta phải là công cụ hữu hiệu 

nhất để đảm bảo lợi ích cho đồng bào các dân tộc thiểu số, bài trừ những quy định 

phản tiến bộ, lạc hậu trong luật tục, thiết lập hệ thống tư tưởng thống nhất và hoàn 

toàn tin tưởng vào chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong làng bản của đồng bào. 

Pháp luật trong giai đoạn mới cần tiếp tục phát huy, kế thừa các quan điểm, phong 

tục, tập quán tiến bộ trong luật tục của các dân tộc, tạo môi trường thuận lợi cho các 

quy định tiến bộ của luật tục hình thành, tồn tại và phát triển. 

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số 

Hình thức để thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật tới đồng bào các dân tộc 

thiểu số rất đa dạng và sử dụng nhiều phương pháp, nhiều lực lượng để tuyên truyền. 

Cách làm có hiệu quả là sử dụng chính lực lượng cán bộ, công chức là người dân tộc 

thiểu số trong các cơ quan, tổ chức đoàn thể tại địa phương. Họ chính là lực lượng hạt 

nhân quan trọng đóng vai trò tích cực trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật đi vào 

cuộc sống của đồng bào mình. Họ nắm rõ và hiểu được những phong tục, tập quán, lối 

sống của chính dân tộc mình, mặt khác lại được tham gia vào hoạt động của bộ máy nhà 

nước ở địa phương nên hiểu biết về chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Khi 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới người dân ở chính nơi họ sinh sống sẽ tạo được niềm 

tin cho cộng đồng và có sức thuyết phục cao. 

Cùng với đó là sử dụng lực lượng tuyền truyền pháp luật có tính chất truyền thống 

là những cán bộ công chức, các cơ quan, đoàn thể trong hệ thống chính trị nước ta.  

Tổ chức tốt việc thực hiện pháp luật kết hợp thực hiện tốt các quy định tiến bộ của 

luật tục. 

Thông qua các cơ quan có thẩm quyền, nhà nước ta chủ động tổ chức thực hiện các 

quy định của pháp luật bằng cách tuyên truyền, vận động người dân thực hiện pháp luật. 

Chủ động tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ giúp đỡ, đảm bảo cho các văn bản pháp luật của nhà 

nước ta ban hành được thực thi nghiêm túc. Để pháp luật được thực hiện nghiêm túc 

trong cộng đồng người dân tộc thiểu số, một trong những biện pháp quan trọng là phải 

phối hợp với việc thực thi các quy định tiến bộ của luật tục. Cần lưu ý phát huy tốt biện 

pháp giáo dục, thuyết phục với áp dụng các biện pháp cứng rắn của pháp luật.  



3.2.3. Cần xem xét tới vấn đề tổ chức xây dựng và đổi mới luật tục 

Trong thời gian tới, Nhà nước ta cần xem xét tới vấn đề thành lập một bộ phận 

nghiên cứu luật tục gồm những người có kỹ năng xây dựng văn bản và chính những 

người bản địa có hiểu biết kỹ càng về luật tục. Tổ chức sưu tầm, thống kê và xây dựng 

thành bộ luật tục các dân tộc thiểu số Việt Nam nhằm mục đích vận dụng trong thực 

tiễn quản lý đời sống và phối hợp với pháp luật tham gia vào quản lý đồng bào các 

dân tộc thiểu số hiệu quả. 

Hoạt động sưu tầm, nghiên cứu luật tục của các dân tộc cần được tiến hành trên 

diện rộng và có sự phối hợp của nhiều địa phương dưới sự chỉ đạo chung của một cơ 

quan có thẩm quyền. Có thể tiến hành bằng cách: ở mỗi địa phương có luật tục của 

đồng bào các dân tộc thiểu số tiến hành thống kê toàn bộ những quy định hiện có của 

luật tục, phân loại quy định tiến bộ, quy định lạc hậu, trái pháp luật để có thể dễ dàng 

trong việc áp dụng chúng trong quá trình điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh. Từ 

đó tổng hợp lại để xây dựng thành bộ luật tục của các dân tộc thiểu số trên lãnh thổ 

Việt Nam. Cùng với việc ghi thành văn bản các quy định của luật tục, cần lồng ghép 

tinh thần pháp luật vào các quy định của luật tục đáp ứng tâm lý tôn trọng luật tục của 

đồng bào các dân tộc thiểu số, vừa đạt được mục đích quản lý của nhà nước ta bằng 

pháp luật.  

3.2.4. Nâng cao vai trò của những người đứng đầu trong cộng đồng người dân 

tộc thiểu số trong quá trình phát huy mối quan hệ pháp luật và luật tục hiện nay 

 Nhà nước ta cần có biện pháp đào tạo họ trở thành những hạt nhân tích cực trong 

việc phát huy mối quan hệ và kết hợp pháp luật và luật tục để đạt được mục đích điều 

chỉnh xã hội nói riêng ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Nhà nước ta cần có những 

chế độ đãi ngộ với họ, tạo điều kiện cho họ tham gia những lớp học tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật, tăng cường sự giao lưu giữa những người đứng đầu các buôn làng với 

đại diện chính quyền địa phương, với các cán bộ tuyên truyền pháp luật của nhà 

nước. Tạo cơ hội cho họ thâm nhập cuộc sống mới và tiếp cận với các văn bản 

pháp luật, khai thác triệt để ảnh hưởng tích cực của họ đối với các thành viên trong 

cộng đồng các dân tộc thiểu số.  

 

KẾT LUẬN 

Pháp luật và luật tục là những công cụ quản lý xã hội quan trọng cùng tồn tại 

trong xã hội hiện nay. Để sử dụng pháp luật cũng như luật tục có hiệu quả trong quản 

lý xã hội, cần phải có sự nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò cũng như những ưu điểm 

của mỗi loại; cùng với đó là nhìn nhận được sự tác động qua lại, bổ trợ cho nhau của 

pháp luật và luật tục. 

Sự tác động giữa pháp luật và luật tục được thể hiện ở nhiều khía cạnh, trong một số 

trường hợp luật tục là cơ sở cho việc xây dựng pháp luật, nhất là trong vấn đề điều chỉnh 

các quan hệ xã hội phát sinh trong cộng đồng người dân tộc thiểu số. Luật tục cũng góp 

phần bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh trong cộng đồng của đồng bào 

các dân tộc thiểu số nước ta. Cùng với đó, pháp luật cũng có sự tác động mạnh mẽ tới luật 

tục. Pháp luật ghi nhận, củng cố và phát huy những quy định tiến bộ, loại trưc những quy 

định phản tiến bộ không phù hợp với sự phát triển chung của xã hội và còn ngăn chặn sự 

hình thành những quy định phản tiến bộ và góp phần hình thành những quy định tiến bộ 

trong luật tục của các dân tộc. 

Với yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa và yêu cầu 

hội nhập kinh tế của nước ta hiện nay, việc giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật và luật 

tục là nhu cầu cần thiết. Đảng và Nhà nước ta đã xác định: Quản lý xã hội bằng pháp luật, 



đồng thời coi trọng các phong tục, tập quán truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên lãnh 

thổ Việt Nam - mà trong đó có luật tục của các dân tộc. Do đó, mối quan hệ giữa pháp 

luật và luật tục của các dân tộc càng phải được quan tâm và nghiên cứu một cách có hệ 

thống để góp phần vào công cuộc quản lý xã hội công dân hiện đại. 

Từ nghiên cứu thực tiễn của mối quan hệ pháp luật và luật tục ở Việt Nam hiện nay, 

có một số giải pháp đưa ra nhằm góp phần tăng nâng cao chất lượng hiệu quả việc kết 

hợp pháp luật và luật tục cũng như vận dụng tốt mối quan hệ này. Trước hết, cần nhận 

thức đúng vị trí, vai trò của pháp luật, luật tục và mối quan hệ giữa chúng. Từ đó có 

hướng khắc phục những hạn chế và phát huy những ưu điểm trong mối quan hệ giữa 

pháp luật và luật tục; xem xét tới vấn đề tổ chức nghiên cứu và xây dựng luật tục hiện 

nay và cuối cùng là nâng cao vai trò của người đứng dầu trong cộng đồng người dân 

tộc thiểu số trong quá trình phát huy mối quan hệ pháp luật và luật tục. 

Trong quá trình nghiên cứu, dù có nhiều cố gắng song khóa luận không thể tránh 

khỏi những hạn chế nhất định. Rất mong được sự góp ý của các thầy, cô giáo và những 

người quan tâm để khóa luận được hoàn thiện hơn. 
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