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CÂU 5 TRANG 15 SGK GDCD LỚP 12 

Câu hỏi: Em hãy sưu tầm 3 - 5 câu ca dao tục ngữ, châm ngôn về đạo đức đã được 

Nhà nước ghi nhận thành nội dung các quy phạm pháp luật, qua đó phân tích quan hệ 

giữa pháp luật với đạo đức. 

Trả lời 

1.   Ca dao, tục ngữ: 

“Công cha như núi Thái Sơn 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 

Một lòng thờ mẹ kính cha 

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con” 

Quy tắc đạo đức này đã được nâng lên thành quy phạm pháp luật tại điều 70 khoản 2, 

luật Hôn nhân và gia đình 2014:  Con cái “Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, 

hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình”. 

 “Anh em như thể tay chân 

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần” 

Quy tắc đạo đức này đã được nâng lên thành quy phạm pháp luật tại điều 105, luật 

Hôn nhân và gia đình 2014: “Anh, chị, em có quyền, nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, 

giúp đỡ nhau; có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha 

mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con” 

“Pháp bất vị thân” 

Quy tắc này được nâng lên thành quy phạm pháp luật tại điều 16, Hiến pháp 2013: 

“1. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. 

 2. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã 

hội.” 

2.    Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức. 

+ Pháp luật và đạo đức có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. 

+ Trong hàng loạt các quy phạm pháp luật luôn thể hiện các quan niệm về đạo đức, 

nhất là pháp luật trong các lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình, văn hóa, xã hội, giáo 

dục. Khi đó, các giá trị đạo đức đã được đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh quyền lực 

nhà nước. Do đó, có thể nói, pháp luật là một phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo 

vệ các giá trị đạo đức. 
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+ Pháp luật là khuôn mẫu chung cho cách xử sự của mọi người trong hoàn cảnh, điều 

kiện như nhau, là thể hiện cụ thể của công lí, công bằng và giới hạn tự do của mỗi 

người trong việc thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Chính những giá 

trị cơ bản nhất của pháp luật – công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải, cũng là những giá 

trị đạo đức cao cả mà con người luôn hướng tới. 
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