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QUỐC TRIỀU HÌNH LUẬT – CÁC GIÁ TRỊ NHÂN VĂN, TIẾN BỘ VÀ SỰ KẾ THỪA 

TRONG ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN HIỆN NAY 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: LƯƠNG VĂN TUẤN              

2. Giới tính: Nam 

3. Ngày sinh: 24/09/1976                                                

4. Nơi sinh: Hà Nội 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3611/QĐ-SĐH, ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Giám đốc Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không 

7. Tên đề tài luận án: “Quốc triều hình luật – các giá trị nhân văn, tiến bộ và sự kế thừa trong điều 

kiện xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay” 

8. Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật          

9. Mã số: 62380101 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Hồng Tung, GS.TS Hoàng Thị Kim Quế 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

Từ góc độ lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, Luận án góp phần nghiên cứu một cách có hệ thống 

các giá trị nhân văn, tiến bộ của QTHL, ý nghĩa lịch sử và đương đại, nhu cầu và phương hướng kế thừa 

phát triển các giá trị đó. Cụ thể:  

- Luận án đã góp phần làm rõ thêm các khái niệm về giá trị nhân văn, giá trị tiến bộ của bộ Quốc triều hình 

luật với những giá trị như:  

+ Đề cao con người trong đời sống thực tế 

+ Yêu thương và đấu tranh cho con người 

+ Trị nước phải có pháp luật 

+ Kết hợp đức trị với pháp trị 

+ Có quốc gia phải có võ bị 

+ Hiền tài là nguyên khí của quốc gia 
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+ Trăm quan là nguồn gốc của trị loạn 

+ Với dân mọi mối lợi nên làm, mọi mối hại nên bỏ 

+ Chính sách hình sự nghiêm mà khoan dung độ lượng 

Các giá trị này được quán triệt trong toàn văn bộ luật và được thể hiện sinh động trên các lĩnh vực cụ thể 

như: 

+ Trong lĩnh vực hình sự 

+ Trong lĩnh vực tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước 

+ Trong lĩnh vực quan chế 

+ Trong lĩnh vực tố tụng 

+ Bảo vệ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội như (Bảo vệ quyền lợi trẻ em; Bảo vệ quyền lợi của 

phụ nữ; Bảo vệ quyền lợi người già, người tàn tật, người cô đơn).  

+ Trong lĩnh vực dân sự (Các giao dịch dân sự thông thường và quan hệ thừa kế; Các quy định về 

hôn nhân gia đình). 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  

Các kết quả nghiên cứu trên đây có thể ứng dụng trong thực tiễn thông qua việc tiếp nhận các giá trị 

nhân văn, tiến bộ của bộ luật này vào hoạt động lập pháp, công tác quản lý nhà nước trong giai đoạn 

hiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  

Tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu các giá trị nhân văn, tiến bộ của bộ luật. Đồng thời có thể nghiên cứu 

tiếp cận với những giá trị có tính lịch sử nhưng đã lỗi thời, phản nhân văn, phản tiến bộ của bộ Quốc 

triều hình luật để giúp cho các nhà hoạch định chính sách có thể hạn chế được những khiếm khuyết 

do lịch sử để lại. 

14. Các công trình đã công bố có liên quan:  

1. Lương Văn Tuấn (2009), "Luật Khiếu nại, tố cáo trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công 

dân", Tạp chí Nghề Luật (4), tr. 28 - 31.  

2. Lương Văn Tuấn (2009), "Đảm bảo quyền con người trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 

", Tạp chí Nghề Luật (6), tr. 14 - 20.  

3. Lương Văn Tuấn (2009), "Quyền con người trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam", Tạp chí Pháp lý (11), tr. 7 - 9. 

4. Lương Văn Tuấn (2010), "Đổi mới hoạt động của cơ quan công tố đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp 

của tổ chức và công dân", Tạp chí Nghề Luật (2), tr. 3 - 8.  
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5. Lương Văn Tuấn (2010), "Các nội dung cần chú trọng khi xây dựng Luật bảo vệ người tiêu dùng", 

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (11), tr. 39 - 45. 

6. Lương Văn Tuấn (2010), "Những điểm tiến bộ về quan chế trong Quốc triều hình luật", Tạp chí Nhà 

nước và Pháp luật (8), tr. 22 - 29. 

7. Lương Văn Tuấn (2011), "Bộ luật Hồng Đức với nhóm đối tượng thiếu niên, nhi đồng dễ bị tổn 

thương trong xã hội", Nội san Nghiên cứu Thanh niên (1), tr. 18 - 24. 

8. Lương Văn Tuấn (2012), "Kế thừa các quy định tiến bộ, nhân văn đối với những người bị thiệt thòi 

trong Quốc triều hình luật", Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (3), tr. 19 - 25. 

9. Lương Văn Tuấn (2013), “Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo vị trí việc làm”, Tạp chí 

Quản lý nhà nước (8), tr.33 - 37. 

10. Lương Văn Tuấn (2013), “Chính sách xử lý tội phạm độ tuổi vị thành niên của “Quốc triều hình 

luật” ”, Tạp chí Thanh Niên (27), tr.10 - 11. 


