
Sách “Án lệ vựng tập” – Tác giả: Trần Đại Khâm 

 

Cho đến hiện nay, những thảo luận về đề tài lịch sử nhà nước và pháp luật của VNCH vẫn còn 

được xem là nhạy cảm, thậm chí cấm kỵ tại Việt Nam. Thế nhưng, chúng ta cũng cần có cái nhìn 

khách quan về nền pháp quyền của VNCH để hiểu tại sao quốc gia chỉ tồn tại có 20 năm này lại 

đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận đến vậy.  

   

“Án lệ vựng tập” được xem là một tài liệu tham khảo quý giá trong số những ấn phẩm về luật 

học đã được xuất bản trước năm 1975.  

   

Là một quyển sách dày đến hơn 750 trang được Thẩm phán, Chánh án Trần Đại Khâm biên soạn 

công phu, “Án lệ vựng tập” tập hợp một số đặc điểm của hệ thống pháp luật và án lệ VNCH 

trong nhiều lĩnh vực, bao gồm dân sự, điền địa, lao động, nhà phố, thương mại, hình sự, quân sự 

và hành chính.  

   

Theo ghi nhận của  tác giả Võ Văn Quản, một điều thú vị có thể kể đến của nền pháp luật VNCH 

là sự giao thoa của hai truyền thống pháp luật Dân luật (châu Âu lục địa) và Thông luật (Anglo-

Saxon).  

   

Tên gọi “Án lệ vựng tập” có thể khiến cho độc giả nghĩ rằng pháp luật VNCH có xu hướng của 

Thông luật. Tuy nhiên, văn bản pháp luật vẫn là nguồn chính yếu của pháp luật VNCH, song 

song với việc tòa án VNCH dường như vẫn có một số quyền lực nhất định trong việc giải thích 

và quy định các trình tự thủ tục tố tụng thuộc thẩm quyền của mình.  

   

Bên cạnh đó, tác giả cũng nêu lên một số đặc điểm thú vị và tiến bộ của bộ luật trong các chế 

định về bảo vệ an toàn lao động, hay quyền sở hữu bất động sản. Vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí 

tuệ cũng được chính quyền VNCH học hỏi và áp dụng từ rất sớm.  

   

Độc giả có thể tải cuốn “Án lệ Vựng tập”  tại đây.  
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