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Vài l	i phi l� 

N�m 2015, Vi�t Nam k� ni�m nhi�u ngày l� l�n: 
70 n�m Cách m ng tháng Tám và qu$c khánh 2-9, 
ngày thành l'p B* T+ pháp 28-8, ngày truy�n th$ng 
lu't s+ Vi�t Nam 10-10. Đ1ng th2i, n�m nay còn có 
ngày gi5 l6n th7 20 c$ lu't s+ V8 Tr9ng Khánh, v; B* 
tr+<ng B* T+ pháp đ6u tiên, mùng 3 tháng ch p, 
n�m At Mùi (âm l;ch). Chúng tôi là con, cháu cIa c$ 
lu't s+ V8 Tr9ng Khánh, đã s+u t6m và biên so n 
cu$n sách này nh+ là m*t nén h+ơng thNp lên đO 
t+<ng ni�m và biPt ơn c$ lu't s+ V8 Tr9ng Khánh, 
ng+2i đã có nhi�u đóng góp trí tu�, tâm huyPt cho 
công vi�c xây dTng thO chP Vi�t Nam dân chI c*ng 
hòa trong nhUng ngày l;ch sV giành chính quy�n v� 
tay nhân dân, xóa bW ách nô l�, kháng chiPn ch$ng 
thTc dân Pháp, bYo v� n�n đ*c l'p dân t*c và kiPn 
qu$c… 

Chúng tôi xin cYm ơn các quý v; đã viPt bài và giúp 
cho vi�c s+u t6m t+ li�u cho cu$n sách này. 
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Chúng tôi có l2i xin l5i đPn m*t s$ v; có bài viPt 
đ+\c in trong cu$n sách mà chúng tôi không biPt làm 
cách nào đO liên h� và xin phép… 

ChNc chNn cu$n sách này không tránh khWi nhUng 
sai sót. Xin quý b n đ9c l+\ng th7 và ch^ giáo. 

Nhóm biên so,n
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L	i gi�i thi�u 

GS. Tr8n Đình Bút 

“Ôn c� nhi tri tân, kh� d� vi s� h�”, có ngh_a là “xem 
vi�c đ�i x�a mà hi�u vi�c đ�i nay, thì có th� làm th#y 
v$y”. Ng+2i x+a đã nói v'y. Ôn c$ không phYi là nh� 
và hiOu v� quá kh7 cIa m*t con ng+2i hay m*t dân 
t*c, m*t c*ng đ1ng dân c+, đO thWa mãn trí tò mò, mà 
đi�u quan tr9ng hơn nhi�u là đO tìm ra nhUng bài h9c 
bc ích td l;ch sV nhem phát huy nhUng kinh nghi�m 
quý báu, tránh nhUng khiPm khuyPt, sai l6m cIa quá 
kh7, giúp cho tiPn trình phát triOn hôm nay và ngày 
mai cIa m5i cá nhân, c*ng đ1ng hay m5i dân t*c đ t 
hi�u quY cao hơn tr+�c. Trong tiPn trình phát triOn, 
m5i ng+2i, m5i dân t*c c6n và có thO rút kinh nghi�m 
td nhUng bài h9c thft b i, thành công trong l;ch sV 
không ch^ cIa chính mình mà còn cIa ng+2i khác, dân 
t*c khác. ST ki�n l;ch sV ch^ xYy ra duy nhft m*t l6n, 
nh+ng ng+2i ta l i có thO có nhi�u cách viPt thO hi�n 
nhUng quan điOm, nh'n th7c khác nhau v� cùng m*t 
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sT ki�n, tùy theo góc nhìn cIa ng+2i viPt. Do v'y, 
ng+2i ta c8ng có nhUng nh'n th7c khác nhau khi rút 
ra nhUng bài h9c td cùng m*t sT ki�n l;ch sV. 

Trên c�n bYn nh'n th7c nh+ v'y, nhóm tác giY đã 
s+u t6m, biên so n cu$n sách: “Lu�t s	 V� Tr�ng 
Khánh, B� tr	�ng B� T	 pháp đ�u tiên”. 

Cu$n sách bao g1m hai ph6n l�n: Ngoài l2i gi�i 
thi�u, ph�n 1 là nhUng bài viPt tT thu't cIa lu't s+ V8 
Tr9ng Khánh v� lý l;ch gia đình, quá trình ho t đ*ng 
xã h*i cIa lu't s+ td thu< thiPu th2i đPn nhUng ngày 
tháng cu$i đ2i; các bài viPt tranh lu'n v� vfn đ� t+ 
pháp v�i ông Quang Đ m trên báo S� th�t trong 
nhUng n�m tháng đ6u cIa thO chP Vi�t Nam dân chI 
c*ng hòa; ph�n 2 là nhUng bài viPt cIa nhUng ng+2i 
đ+ơng th2i v� lu't s+ V8 Tr9ng Khánh. H9 là nhUng 
đ1ng môn, đ1ng nghi�p, nhUng ng+2i thân, ng+2i 
b n, hay h9c trò cIa lu't s+.  

L;ch sV đã ch7ng minh reng, đft n+�c trong th2i 
kn th;nh v+\ng bao gi2 c8ng đ�u do nhUng ng+2i 
thu*c t6ng l�p tinh hoa nhft cIa dân t*c lãnh đ o, 
quYn lý, td cfp cao nhft đPn cfp cơ s<. Trong chP đ* 
quân chI, đ*c tài, đft n+�c th;nh tr; nh2 có minh quân 
và gi�i s_ phu, trí th7c do minh quân quy to xung 
quanh mình đO cai tr;. Theo đó, dân t*c ch^ có thO 
trông ch2 vào sT may mNn cIa sT xuft hi�n minh 
quân. Và theo truy�n th$ng cha truy�n con n$i, 
th+2ng là nhUng kp cai tr; càng v� sau càng suy thoái 

L�i gi�i thi!u 
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cY v� tri th7c và nhân cách, khiPn cho dân t*c điêu tàn, 
th'm chí rơi vào ách đô h* cIa ngo i bang, chìm đNm 
trong đêm tr+2ng nô l�. Ví nh+ th2i h'u Lê, Lê Thái 
Tc, Lê Thánh Tông là hai v; minh quân, nh+ng truy�n 
ngôi đPn Lê Chiêu Th$ng, thì y l i là m*t tên hôn 
quân, +ơn hèn và bán n+�c.  

Còn trong chP đ* c*ng hòa, dân chI, tình tr ng 
trên d� đ+\c khNc phoc. B<i nhân dân là ng+2i duy 
nhft có quy�n ch9n và thuê nhUng ng+2i thu*c t6ng 
l�p tinh hoa làm nhi�m vo quYn lý đft n+�c cho mình. 
NPu trong th2i điOm nào đó, nhân dân ch9n l6m ng+2i 
lãnh đ o, h9 có quy�n phP truft theo lu't đ;nh. B<i 
“nhân dân có quy�n đu�i chính ph�” (l2i ChI t;ch H1 Chí 
Minh). Ch7 không phYi là Qu$c h*i do dân b6u nên 
Qu$c h*i làm lu't sai thì dân phYi ch;u, không thO k� 
lu't đ+\c ai (!). 

V'y nhUng ng+2i thu*c t6ng l�p tinh hoa trong 
m5i th2i kn l;ch sV cIa đft n+�c sinh ra td đâu? Ba yPu 
t$ gia đình (gene di truy�n, truy�n th$ng v�n hoá gia 
t*c), h9c đ+2ng và xã h*i đ+ơng th2i kPt t o nên 
nhUng con ng+2i, xét trên các khía c nh trí tu�, s7c 
khop, t+ chft và nhân cách. 

Trong h1i ký cIa mình, lu't s+ V8 Tr9ng Khánh tT 
nh'n là ng+2i “không ham mê quy�n l�i riêng tư, danh 
v$ng, đ%a v%… s(ng như)ng nh%n, nh*n nh+n, ,n lánh” 
nh+ng “chu.ng l/ ph0i, say mê khoa h$c, k2 thu�t, văn h$c, 
ham ti4n b.…”. Nguyên nhân t o nên tính cách fy 
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“trư6c tiên là tính n4t b( m8 tôi hi�n lành, làm ăn m.t cách 
bình thư)ng…, s:n lòng ch%u đ�ng thi4u th(n, v<t v0 đ= tôi 
ch� đ.ng trong trư>ng thành”. Trong 12 n�m h9c < 
tr+2ng Lycée Albert Sarraut, ông “đư�c hư>ng chính s� 
giáo d?c đào t@o các trA em Pháp. Các bà giáo, ông giáo là 
ngư)i Pháp đ�u giFi… gi0ng d@y v6i ý thHc trau dIi ki4n 
thHc… đ(i xK công minh, không phân biLt trA Pháp và trA 
ViLt Nam”. Có thOy giáo còn khen: “Khánh h$c đ= hi=u bi4t, 
chH không vì đi=m”. Còn khi h9c đ i h9c Lu't Hà N*i, 
m*t phân hi�u cIa tr+2ng đ i h9c Paris, “không ph0i là 
s0n ph,m c�a thu.c đ%a… Các thOy giáo tR Paris sang gi0ng 
d@y và ch<m thi, trình đ. qu(c t4, đ0m b0o ch<t lư�ng khoa 
h$c, không s� chính quy�n thu.c đ%a kìm hãm” … “t� chHc 
thi đ0m b0o trình đ. và công minh”. Quy�n tT chI cIa 
tr+2ng đ i h9c là m*t nguyên nhân đYm bYo chft 
l+\ng đào t o cao.  

Trong nVa đ6u thP k� 20, gi�i tinh hoa Vi�t Nam 
đ+\c hình thành nh2 n�n giáo doc cIa v�n minh và 
v�n hoá Pháp, không pho thu*c vào chính sách cai tr; 
phYn đ*ng cIa chP đ* thTc dân, đ1ng th2i nh2 truy�n 
th$ng yêu n+�c, khát khao đ*c l'p dân t*c, nên luôn 
luôn nung nfu ý chí tìm đ+2ng đfu tranh đO Vi�t Nam 
thoát khWi ách nô l� cIa thTc dân Pháp. H9 đã thV 
nhi�u con đ+2ng, cu$i cùng gup trào l+u mác-xít đang 
n< r* trên thP gi�i < giUa thP k� 20. Có thO nói lòng yêu 
n+�c n1ng nàn, ý chí đ*c l'p dân t*c đã dvn h9 đPn 
v�i ĐYng C*ng sYn, Mut tr'n Vi�t Minh và nhà yêu 

L�i gi�i thi!u 
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n+�c Nguy�n Ái Qu$c – H1 Chí Minh, đO cùng v�i gi�i 
c6n lao làm nên cu*c Cách m ng tháng Tám, giành 
chính quy�n td phát-xít Nh't và Chính phI Tr6n 
Tr9ng Kim mà h9 cho reng thân Nh't, theo thuyPt Đ i 
Đông Á. Và ph6n l�n nhUng b* tr+<ng, công ch7c 
trong Chính phI Tr6n Tr9ng Kim, thu*c t6ng l�p tinh 
hoa cIa dân t*c, sau Cách m ng tháng Tám, đã đi theo 
Vi�t Minh và ChI t;ch H1 Chí Minh. Đi�u đó d+2ng 
nh+ là m*t đ;nh m�nh l;ch sV cIa dân t*c. Lu't s+ V8 
Tr9ng Khánh là m*t trong s$ ng+2i đó.  

Khi n+�c Vi�t Nam dân chI c*ng hòa đ+\c thành 
l'p, d+�i sT ch^ huy cIa ChI t;ch H1 Chí Minh, h9 h1 
h<i tham gia kiPn qu$c beng tft cY trí tu� và tâm huyPt 
cIa mình, đO Vi�t Nam có thO s�m “sánh vai v6i các 
cư)ng qu(c năm châu” (l2i H1 Chí Minh).  

Riêng gi�i lu't gia, beng kiPn th7c chuyên môn 
đ+\c đào t o bài bYn, đ t trình đ* qu$c tP, tiPp thu n�n 
v�n minh và v�n hoá Âu châu, h9 h1 h<i bNt tay vào 
xây dTng thO chP “Vi�t Nam dân chI c*ng hòa”, m*t 
kiOu nhà n+�c pháp quy�n. Vì thP, trên c+ơng v; B* 
tr+<ng B* T+ pháp trong Chính phI lâm th2i Vi�t 
Nam dân chI c*ng hoà, ông V8 Tr9ng Khánh (lúc này 
không còn là lu't s+ nUa) đã tích cTc mang hPt tâm 
huyPt và trí tu� tham gia xây dTng “n�n đá” (theo V8 
Tr9ng Khánh) cIa nhà n+�c pháp quy�n, nói chung và 
h� th$ng t+ pháp dân chI c*ng hòa, nói riêng. Ch^ 
trong 181 ngày trên c+ơng v; B* tr+<ng B* T+ pháp, 
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ông đã so n thYo khoYng 30 sNc l�nh trình Chính phI 
“thFa thu�n” (thu't ngU th2i đó) r1i đ+\c ChI t;ch 
Chính phI H1 Chí Minh ký và ông tiPp ký, đóng dfu 
đO ban hành. Nh+ v'y, bình quân 6 ngày, ông so n 
thYo 1 sNc l�nh. C8ng c6n m< ngouc m*t chút < đây là, 
khi ch+a có Qu$c h*i (Ngh; vi�n) nên ch+a có lu't và 
Chính phI phYi quYn lý đft n+�c beng sNc l�nh. B* 
tr+<ng nào có trách nhi�m so n thYo và thTc thi n*i 
dung cIa sNc l�nh nào thì phYi và có quy�n “tiPp ký” 
và đóng dfu cIa B* đó sau chU ký cIa ChI t;ch Chính 
phI. Đi�u đó thO hi�n trách nhi�m và quy�n h n cIa 
B* tr+<ng trong vi�c so n thYo và thTc thi sNc l�nh đó 
tr+�c Chính phI và tr+�c qu$c dân (ch7 không phYi 
ch^ ký “nháy” hay ký “ru1i” nh+ bây gi2).  

Ông V8 Tr9ng Khánh đã b*c b ch là khi so n thYo 
các sNc l�nh này c8ng nh+ khi thTc thi công vo, ông đã 
dTa vào kinh nghi�m tc ch7c nhà n+�c cIa Pháp, khoa 
h9c pháp lý và kinh nghi�m hành ngh� lu't s+. Ông 
nh'n th7c reng không thO bê nguyên xi “cây lu't 
pháp” cIa n+�c ngoài vào “tr1ng” < Vi�t Nam, mà phYi 
biPt ch9n “nhUng nhánh cây” phù h\p v�i khí h'u 
n+�c ta. Mut khác, Vi�t Nam c8ng là m*t ph6n cIa 
nhân lo i cùng chung xu h+�ng xã h*i nh+ các n+�c, 
nên phYi thda kP nhUng cái chung cIa thP gi�i. Nhfn 
m nh thái quá cái riêng s} làm cho Vi�t Nam đ7ng 
ngoài nhân lo i v�n minh. Khi tranh lu'n v�i ông 
Quang Đ m, ông viPt “tôi t+<ng nhi�u cây chính tr; 
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m9c trong v+2n ta thu*c cùng m*t lo i v�i các cây < 
v+2n nư6c khác, b<i vì không lý nào ta l i g t bW nhUng 
kinh nghi�m cIa n+�c b n, nó là kho tàng chung cIa 
nhân lo i ch7 không riêng gì cIa m*t n+�c. Ch5 khó là 
hiOu đ+\c cái gì h\p, cái gì không h\p v�i hoàn cYnh 
n+�c ta”. Chính vì thP, ngày 10-10-1945, ông đã trình 
Chính phI và ChI t;ch H1 Chí Minh ký ban hành SNc 
l�nh s$ 47 quy đ;nh vi�c “T m th2i giU nguyên nh+ c8 
lu't l� < BNc, Trung, Nam b* cho đPn khi ban hành 
nhUng b* lu't pháp duy nhft cho toàn cõi Vi�t Nam, 
nPu nhUng lu't fy không trái v�i nhUng đi�u thay đci 
trong sNc l�nh này”. NhUng b* lu't hi�n hành fy bao 
g1m lu't h*, lu't th+ơng m i, lu't hình, lu't t$ tong, 
chi ph$i đi�u ch^nh h6u hPt các hành vi cIa ng+2i dân 
và các tc ch7c cIa qu$c gia. Đ1ng th2i, sNc l�nh còn ghi 
rõ < đi�u 12: “NhUng đi�u khoYn trong các lu't l� c8 
đ+\c t m giU l i v�i sNc l�nh này, ch^ thi hành khi nào 
không trái v�i n�n đ*c l'p cIa n+�c Vi�t Nam và chính 
thO dân chI c*ng hòa”. Ngày 20-10-1945, m*t sNc l�nh 
quan tr9ng khác đ+\c ban hành là SNc l�nh s$ 53 quy 
đ;nh v� qu$c t;ch Vi�t Nam. Có thO nói hai sNc l�nh 
này quan tr9ng và s�m đ+\c ban hành vì nó chi ph$i 
h6u hPt các ho t đ*ng kinh tP - xã h*i cIa qu$c gia 
theo chP đ* pháp tr; dân chI, c*ng hòa.  

ĐO bYo v� quy�n l\i h\p pháp cIa công dân và các 
tc ch7c, trdng tr; kp xfu, vi ph m pháp lu't m*t cách 
công minh, nhân bYn và tránh oan sai, ng�n chun sT 
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l*ng hành cIa “quan cách m@ng” (l2i H1 Chí Minh), ba 
sNc l�nh làm n�n tYng cIa h� th$ng t+ pháp dân chI 
c*ng hòa c8ng đã s�m đ+\c ban hành. Đó là SNc l�nh 
46 ngày 10-10-1945 quy đ;nh các tc ch7c các đoàn thO 
lu't s+ cIa n+�c Vi�t Nam dân chI c*ng hòa; SNc l�nh 
s$ 13 ngày 24-01-1946 quy đ;nh cách tc ch7c tòa án và 
các ng ch th�m phán trong n+�c g1m 114 đi�u; SNc 
l�nh s$ 21 ngày 14-02-1946 v� tc ch7c tòa án quân sT. 

Bây gi2 chúng ta đang bàn v� cYi cách cIa lu't 
pháp nói chung đO xây dTng nhà n+�c pháp quy�n và 
cYi cách t+ pháp nói riêng, thiPt ngh_ nhUng kinh 
nghi�m v� pháp lý td nhUng n�m đ6u cIa thO chP Vi�t 
Nam dân chI c*ng hòa vvn còn có giá tr; th2i sT. 
Tháng 5-2015, Qu$c h*i Vi�t Nam bàn lu'n v� vi�c có 
hay không ghi vào lu't reng tòa án và th�m phán 
không có quy�n td ch$i xét xV nhUng vo vi�c ch+a có 
lu't đi�u ch^nh. Còn trong SNc l�nh s$ 13 ngày 24-01-
1946, đi�u 80 đã ghi rft rõ ràng là “các th,m phán không 
th= l<y c6 gì, ngoài trư)ng h�p cáo t% và hIi t% (ngh_a là 
vNng mut theo td dùng th2i đó), mà tR ch(i, không xét xK 
m.t viLc nào”. Chính vì có quy đ;nh này, án l� m�i nYy 
sinh trên c�n bYn đ o lý, l+ơng tâm, kinh nghi�m, bYn 
l_nh cIa th�m phán. Đi�u đó đYm bYo công lý cho m9i 
ng+2i, m9i tc ch7c. 

“Ôn hòa trong xK s� nhVng viLc c? th=, nhưng không 
thFa hiLp trong nhVng v<n đ� nguyên tWc” (l2i V8 Đình 
Hòe). Cho nên < khu 10, khi ông V8 Tr9ng Khánh làm 
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giám đ$c t+ pháp trong các n�m 1947 và 1948, sT xung 
đ*t giUa t+ pháp (tòa án) và hành pháp (�y ban kháng 
chiPn hành chính) trong khi xV lý các vo vi�c đã không 
xYy ra gay gNt nh+ các đơn v; hành chính khác. Còn 
trong tranh lu'n v� t+ pháp v�i ông Quang Đ m trên 
báo S� th�t n�m 1948 và 1949, lu't s+ V8 Tr9ng Khánh 
đã kiên quyPt sNc sYo bYo v� quan điOm cIa mình. 
Trong h1i ký cIa mình, ông V8 Đình Hòe còn viPt: 
“Chính ông Quang Đ@m, b(n ch?c năm sau đã thRa nh�n 
rZng quan đi=m pháp lý c�a ông lúc <y (n�m 1948 và 1949 
khi tranh lu'n v�i ông V8 Tr9ng Khánh) v� lý thuy4t có 
phOn đơn gi0n và siêu hình…”.  

Tháng 4-1961, < tuci 49 đang còn đ6y s7c s$ng và 
n�ng lTc, ông V8 Tr9ng Khánh không còn giU ch7c vo 
Phó ChI t;ch �y ban hành chính Thành ph$ HYi 
Phòng, ngh_a là không còn đi�u ki�n tham gia vào vi�c 
quYn lý < t6m v_ mô đO tiPp toc xây dTng thO chP dân 
chI c*ng hòa. Nh+ng ông không ngdng ngh^ làm vi�c 
c$ng hiPn, không td nhUng vi�c nhW và khó kh�n, 
mi�n là nó đem l i l\i ích thiPt thTc cho ng+2i dân. ThP 
r1i chiPn tranh phá ho i ác li�t beng không quân cIa 
M� ngày càng m< r*ng ra khNp mi�n BNc, và chP đ* 
quYn lý bao cfp, t'p trung quan liêu �n sâu, bám r� vào 
m9i mut đ2i s$ng kinh tP, xã h*i. Khó kh�n muôn vàn, 
nh+ng ông vvn c$ tìm cách đO làm nhUng vi�c có ích. 
Ông tr< l i làm lu't s+ (không phYi hành ngh� lu't s+), 
ch^ làm bào chUa viên không đ+\c nh'n thù lao td 
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thân chI, mà ch^ nh'n pho cfp td tòa án, trY theo đơn 
giá do B* Tài chính quy đ;nh (gi$ng nh+ ti�n thù lao 
làm thêm gi2 cIa công ch7c). Beng uy tín và tài n�ng, 
tâm huyPt cIa mình, ông đã bào chUa c7u đ+\c m*t s$ 
dân oan. Mut khác, ông nh'n thfy môn v'n trù h9c 
(toán kinh tP), mang l i l\i ích thiPt thTc trong công tác 
quYn lý, c6n và có thO áp dong < các đơn v; cơ s<, nh+ 
xí nghi�p, h\p tác xã. Không n� hà, ông sáng l'p và 
nh'n ch7c Tr+<ng tiOu ban V'n trù h9c, thu*c H*i Phc 
biPn Khoa h9c K� thu't, sau đó thu*c Ban Khoa h9c K� 
thu't thành ph$ HYi Phòng (ti�n thân cIa S< Khoa h9c 
Công ngh� ngày nay). Ch^ có ông m�i đI uy tín, khY 
n�ng t'p h\p và tc ch7c m*t s$ giáo viên toán và 
thuyPt phoc nhUng nhà quYn lý xí nghi�p, h\p tác xã 
áp dong v'n trù h9c.  

ThP là ông đã td B* tr+<ng B* T+ pháp, Phó ChI 
t;ch �y ban hành chính thành ph$ HYi Phòng đPn 
Tr+<ng tiOu ban V'n trù h9c thu*c Ban Khoa h9c K� 
thu't thành ph$ HYi Phòng (t+ơng đ+ơng cfp tr+<ng 
phòng cIa m*t s< cIa thành ph$). � c+ơng v; nào, lu't 
s+ V8 Tr9ng Khánh c8ng đ�u c$ng hiPn hPt mình cho 
sT nghi�p phát triOn đft n+�c. Đi�u đó không ch^ nói 
lên tâm huyPt, trí tu� mà còn thO hi�n n�ng lTc tc ch7c 
thTc hi�n cIa ông, td vi�c < t6m qu$c gia (v_ mô) đPn 
nhUng vi�c < t6m đơn v; cơ s<, xí nghi�p, h\p tác xã, 
ph+2ng, xã (vi mô).  
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Co V8 Đình Hòe kPt lu'n: “Dư6i ánh sáng c�a công 
cu.c đ�i m6i hôm nay mà Đ0ng lãnh đ@o, kh>i xư6ng năm 
1986 và vbn đang ph<n đ<u th�c hiLn, quan đi=m c�a lu�t sư 
V* Tr$ng Khánh không ph0i là “pháp lý tư s0n” mà là chân 
lý và vbn đang nóng bFng tính th)i s�”. Còn trong đi�n 
chia bu1n khi lu't s+ V8 Tr9ng Khánh td tr6n, Đ i 
t+�ng Võ Nguyên Giáp viPt “… Anh đã h4t lòng ph?c v? 
nhân dân, có c(ng hi4n xHng đáng v6i s� nghiLp đoàn k4t 
toàn dân và xây d%ng n'n lu$t h(c c)a n�*c ta”. (Tr6n 
Đình Bút nhfn m nh). Có thO nói đó là n�n lu't h9c 
làm cơ s< khoa h9c cho vi�c xây dTng và hoàn thi�n 
không ngdng h� th$ng pháp lu't cIa thO chP dân chI, 
c*ng hòa, v�i ba b* ph'n cfu thành là nhà n+�c pháp 
quy�n cIa dân, do dân và vì dân, kinh tP th; tr+2ng và 
xã h*i dân sT. 

Ôn c� nhi tri tân, kh� d� vi s� h� là v'y.  
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LU�T S�  
V� TR�NG KHÁNH T  THU�T 

Ôn l�i lý l�ch và quá trình ho�t đ�ng c�a V� 
Tr�ng Khánh 

Ph�n I: Ngu�n g�c và quá trình hình thành gia đình tôi 

M� tôi, Ph+ơng Th; Th�ng, có cVa hàng < Hà N*i 
bán đ+2ng, m7t, chè, miPn... nuôi cY gia đình, nhà < 
ph$ Phúc KiPn (đ6u Hàng Ngang, Hàng Bu1m) s$ nhà 
21 sau chuyOn sang s$ 15 r1i s$ 19. B$ tôi đi làm cho 
Pháp, cãi nhau v�i Pháp r1i bW v� < nhà v\ nuôi, 
không làm gì nUa, nh+ng biPt bW chơi b2i, giYm nghi�n 
hút và rft lo vi�c h9c hành cho con trai. 

B$ xin cho tôi vào tr+2ng trp con Tây Lycée Albert 
Sarraut td l�p 11 (n�m 1920). Tôi h9c đPn l�p Nhft, đ5 
tú tài ph6n th7 nhft r1i h9c l�p TriPt h9c, đ5 n$t tú tài 
ph6n hai n�m 1932 (Baccalauréat Philosophie). Các 
giáo s+ ng+2i Pháp đ�u giWi và t'n tình, không phân 
bi�t trp Pháp và trp Vi�t. Bà giáo s+ Gauthier, th c s_ 
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v�n h9c Pháp coi tôi là giWi v�n h9c Pháp th7 nhì trong 
l�p, giáo s+ SV Đ;a nh'n xét: “Khánh h$c không vì đi=m 
mà đ= hi=u bi4t”. Giáo s+ Toán h9c th+2ng g9i tôi lên 
bYng giYi bài toán khó tr+�c cY l�p. Giáo s+ Khoa h9c 
tT nhiên Gillet luôn cho tôi điOm 16/20, m*t hôm tôi $m 
không thu*c bài, ông chfm bài viPt cIa tôi thfy tên là 
ghi điOm 16, sau xem l i h  xu$ng 6!. Tôi giYi trí beng 
thO doc thO thao, đá bóng, chơi v�i bè b n ng+2i Vi�t 
đ7ng đNn: Nguy�n An Gi, Bùi Huy Đ5, Bùi Đình Chu, 
Đinh KhNc Chung, Ph m Gia Hunnh, Vi V�n Bích... có 
m*t b n Pháp rft thân là Wiliam Caux. 

Đ5 tú tài xong n�m 1932, tôi vào tr+2ng đ i h9c 
Lu't < Hà N*i do các giáo s+ th c s_ (professeurs 
agrégés) td Paris sang giYng. Th c s_ là beng chuyên 
môn cao nhft, cfp cho nhUng nhà giáo đ i h9c có trình 
đ* khoa h9c sâu sNc, r*ng rãi, đã đ5 trong kn sát h ch 
giUa các nhà chuyên môn giWi. 

Tháng 7-1932, tôi lfy v\ là Tr;nh Ng9c Lan (c+�i 
ch y tang ông b$ v\ mft) em ru*t lu't s+ Tr;nh Đình 
ThYo nci tiPng < Sài Gòn. Đ5 cV nhân lu't n�m 1936 
xong, tôi không +a làm quan tri huy�n, tri phI nên 
xu$ng HYi Phòng ngày 27-2-1938 xin làm th+ ký cho 
V�n phòng lu't s+ Laubiès < s$ nhà 32 đ+2ng 
Chavassieux (nay là đ+2ng Quang Trung). Tuy th+ ký 
ch^ làm vi�c thu xPp giU gìn các gify t2, tôi tT đ*ng 
tranh thI nghiên c7u h1 sơ các vo ki�n, trao đci n*i 
dung công vi�c v�i khách và dT thYo bài cãi đO s�n 
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trong h1 sơ, d6n d6n đ+\c chI nhi�m Laubiès tín 
nhi�m trình đ* cIa tôi và nh'n cho làm lu't s+ t'p sT 
thay ông Stalter hPt h n t'p sT < V�n phòng Laubiès 
xin chuyOn vào Sài Gòn. 

Tôi tuyên th� Lu't s+ tr+�c Tòa th+\ng th�m Hà 
N*i ngày 26-11-1941. Nhanh chóng Lu't s+ Laubiès 
giao cho tôi đi�u khiOn tft cY v�n phòng. Danh tiPng 
tôi là m*t lu't s+ ng+2i Vi�t giWi lan lên Tòa th+\ng 
th�m Hà N*i đ+\c các đ1ng nghi�p ng+2i Pháp tr9ng 
nO (vì là ng+2i Vi�t cãi beng tiPng Pháp thành th o). 

Vào nhUng n�m khIng hoYng kinh tP < n+�c ta 
(1929-1935) b$ m� tôi đóng cVa hàng < Hà N*i không 
buôn bán nUa, xu$ng HYi Phòng s$ng v�i tôi trên gác 
ngôi nhà tôi thuê < s$ 110 ph$ Paul Doumer (C6u Đft). 

B$ tôi là V8 ThP Vinh chPt n�m 1941, chôn < HYi 
Phòng đPn 1945 tôi m�i b$c m* mang v� quê CT Đà 
(t^nh Hà Đông). 

M� tôi Ph+ơng Th; Th�ng lâm b�nh, tôi < bên 
Pháp dT H*i ngh; Fontainebleau v�, bèn đ+a vào B�nh 
vi�n Saint Paul Hà N*i, sau đ+a v� quê CT Đà thì co 
mft ngày 19-12-1946 và chôn < quê. 

B$ m� tôi sinh đ+\c b$n ng+2i con: 
1. V8 Th; ThYo, con gái cY, đã chPt, ch1ng là Đinh 

V�n Chdng cùng các con đ�u đã l'p gia đình, hi�n 
s$ng < V8ng Tàu (Nam b*). 

2. V8 Tr9ng Khánh, lu't s+, đang cùng gia đình < 
HYi Phòng. 
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3. V8 Th; M'u con gái và ch1ng là CVu đã chPt cY, đO 
l i m*t con trai sinh s$ng v�i v\ con < mi�n Nam. 

4. V8 Tr9ng T$ng, cán b* quân đ*i < Hà N*i v�i v\ 
và ba con. 

Ph�n II: Thành tích c�a V� Tr�ng T�ng, em út tôi 

Quá trình công tác: 
- Ho t đ*ng trong Đoàn thanh niên C7u qu$c HYi 

Phòng, làm nhi�m vo tuyên truy�n cc đ*ng nhân 
dân theo Vi�t Minh ch$ng Nh't, Pháp và tham gia 
tc ch7c giành chính quy�n HYi Phòng (10-1943 – 
10-1945). 

- H9c tr+2ng quân sT < Hà N*i do Mut tr'n Vi�t 
Minh cV, sau khi giành đ+\c chính quy�n HYi 
Phòng (12-1945 – 2-1946). 

- Đ i đ*i tr+<ng lên TiOu đoàn phó, TiOu đoàn 
tr+<ng ch^ huy chiPn đfu trên đ;a bàn Hà N*i và 
Sơn Tây, Hà Nam Ninh (12-1946 – 10-1950); < Hà 
N*i án ngU ô Yên Pho, bYo v� đ+2ng tiPp tP và 
đ+2ng rút lui cIa Trung đoàn ThI đô, chiPn đfu 
trong n*i thành Hà N*i. 

- T$t nghi�p Tr+2ng s_ quan loc quân, l�p cán b* ch^ 
huy trung cfp. Ra tr+2ng, nh'n nhi�m vo tham 
m+u tr+<ng trung đoàn, tham gia các chiPn d;ch < 
S+ đoàn 308, sau chiPn d;ch Đi�n Biên PhI, chuyOn 
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sang pháo binh đi h9c Tr+2ng pháo binh cao cfp 
Th�m D+ơng Trung Qu$c (10-1956 – 12-1957). 

- T$t nghi�p Tr+2ng pháo binh Trung Qu$c lo i +u, 
v� n+�c giU ch7c vo Tham m+u tr+<ng T+ l�nh 
pháo binh S+ đoàn 320 (4-1958 – 12-1960). 

-  Sau chuyOn v� B* tcng tham m+u công tác, làm 
nhi�m vo tc ch7c đào t o s_ quan cho toàn quân và 
làm phái viên cIa B* tham m+u trên chiPn tr+2ng 
mi�n Nam và Campuchia (1-1961 – 3-1982). 

- V� h+u v�i quân hàm Th+\ng tá, sau 42 n�m công 
tác liên toc trong quân đ*i (4-1982). 

Huân ch��ng: 
- Quân công h ng II. 
- ChiPn công h ng III. 
- Quân kn quyPt thNng h ng II. 
- ChiPn thNng h ng II. 
- ChiPn s_ vp vang h ng I, II, III. 
- Huân ch+ơng Đ*c l'p h ng III. 
- Lão thành cách m ng (theo quyPt đ;nh cIa Tcng 

coc Chính tr; Quân đ*i nhân dân Vi�t Nam ngày 
11-11-1982). 

Huy hi�u: 
- 40 n�m tuci ĐYng. 
- ChiPn s_ Đi�n Biên PhI. 
- ChiPn s_ giWi 1958. 
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- ChiPn thNng 1968. 
- ChiPn thNng 1972. 
- Toàn thNng xuân 1975. 

Ph�n III: Quá trình ho%t đ&ng c�a V� Tr�ng Khánh 

Theo gify khai sinh: tôi ra đ2i ngày 3-11-1913 t i 
Hà N*i. 

ThTc tP, tôi đ+\c sinh ra ngày 13-3-1912 h1i 10 gi2 
30 phút sáng (tuci Nhâm Tý 25 tháng Giêng ta).  

Dân t*c: Kinh – không tôn giáo. 
Nguyên quán: thôn CT Đà, xã CT Khê, huy�n 

Thanh Oai, Hà Tây. 
Đ;a ch^ th+2ng trú: x+a kia < Hà N*i, nhà b$ m� < 

ph$ Phúc KiPn, nay < HYi Phòng, đ+2ng L ch Tray s$ 
40, đã chuyOn xu$ng s$ 5 ngõ Lâm T+2ng, trên đ+2ng 
Tô Hi�u. 

A – Ho�t đ�ng tr��c Cách m�ng tháng Tám. 
N!m 1936, h1i Mut tr'n Bình dân, tôi đang là sinh 

viên đ i h9c Lu't < Hà N*i, đã có quan h� v�i báo Le 
Travail cIa ĐYng C*ng sYn, đã viPt cho báo t'p “Phong 
trào công nhân th4 gi6i”; đã dT cu*c mít tinh đón Godard 
do ĐYng tc ch7c t i Hà N*i. Godard là m*t cán b* 
Công đoàn n+�c Pháp sang Vi�t Nam kiOm tra tình 
hình cai tr; cIa chính quy�n Pháp t i thu*c đ;a cIa 
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Pháp. Tôi tham dT tc nghiên c7u mác-xít do anh 
Nguy�n ThP Doc và Phan TV Ngh_a tc ch7c. Tr+�c đó, 
tôi đã quen anh Nguy�n ThP Doc là ng+2i đã bí m't đi 
h9c < Nga v�, nên tôi đã có xu h+�ng mác-xít. Tôi đã 
tham gia tc ch7c m*t tc thanh niên dân chI và đ+\c 
b6u làm tc tr+<ng do anh Đào Duy Kn ch^ đ o. Tc này 
h9p đ+\c hai l6n thì có l�nh rút vào bí m't. 

Sau đó tôi tiPp toc h9c Tr+2ng đ i h9c Lu't (anh 
Võ Nguyên Giáp h1i đó c8ng h9c lu't trên tôi m*t l�p 
và đã đ+\c giáo s+ th c s_ v� kinh tP chính tr; h9c 
Khérian khen). T$t nghi�p cV nhân Lu't, tôi v� HYi 
Phòng làm lu't s+, tôi đã tuyên th� lu't s+ tr+�c Tòa 
Th+\ng th�m Hà N*i ngày 26-12-1941. 

N!m 1943-1945 < HYi Phòng, trong khi tôi làm lu't 
s+: 
- Ba anh thIy thI ho t đ*ng cách m ng: Phùng Bá 

SNc, Hi�n và Hunnh b; m't thám truy nã đPn hWi 
vi�c lu't s+, tôi đã giúp đ� không lfy thù lao. 

- Hoàng Minh Chính, cán b* Vi�t Minh (b n cIa em 
V8 Tr9ng T$ng) ho t đ*ng bí m't < HYi Phòng 
th+2ng qua l i nhà tôi, tôi đã ch7a chfp và giúp 
anh mua v8 khí cIa dân T6u đi biOn khi h9 c'p 
bPn HYi Phòng buôn bán. H1i đó em V8 Tr9ng 
T$ng tôi < trong tc ch7c H+�ng đ o sinh cIa anh 
Hoàng Đ o Thúy, đã chuyOn sang ho t đ*ng Vi�t 
Minh, th+2ng mang tài li�u tuyên truy�n v� cho 
nhà đ9c, tuy em tôi không nói ra ho t đ*ng cIa 
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mình. Hi�n nay em T$ng tôi là Th+\ng tá Quân 
đ*i nhân dân v� h+u, < t i Khu t'p thO b* đ*i 28 
Đi�n Biên PhI, Hà N*i. 

- Mfy tháng ti�n kh<i ngh_a, tôi lên Hà N*i tìm 
Hoàng Minh Chính đO xin đi chiPn khu nh+ng 
ch+a k;p thTc hi�n thì Cách m ng tháng Tám đã 
nc ra. 
Tháng 7-1945, hai b n tôi là V8 V�n Hi�n và Phan 

Anh là hai b* tr+<ng trong Chính phI Tr6n Tr9ng Kim 
rI tôi ra làm th; tr+<ng HYi Phòng. Tôi lên Hà N*i hWi 
ý kiPn anh V8 Đình Hunnh, cán b* Vi�t Minh, nh+ng 
ch+a đ+\c trY l2i, tôi đã nh'n làm Th; tr+<ng HYi 
Phòng cIa Chính phI Tr6n Tr9ng Kim td 25-7-1945, 
v�i dong tâm giúp cách m ng, bYo v� Vi�t Minh. Tôi 
đã hành đ*ng nh+ sau: 
- ChiPm l_nh ngân hàng và các công s< cIa Pháp, cV 

ng+2i Vi�t Nam ch^ huy. 
- M*t nhóm Vi�t Minh in và rYi truy�n đơn trong 

n*i thành b; cYnh sát bNt mft anh Ích và m*t anh 
khác. Tôi đã ra l�nh cho cYnh sát thY ra. 

- Khi hai tên lính Nh't c6m g+ơm đPn gup tôi, đòi 
trY khoYn ti�n làm phà quân sT cho chính quy�n 
Pháp, tôi đã dùng lu't bác bW, bft chfp đe d9a. 

- HiPn binh Nh't bNt giam m*t s$ ng+2i, trong đó có 
nhà v�n Lê Đ i Thanh, tôi đã can thi�p đO ng+2i 
nhà đ+\c tiPp cơm, đO anh em không b; hành h , 
r1i tôi đã yêu c6u thY, nh+ng không đ+\c. 
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- Sau khi Nh't đ6u hàng Đ1ng minh thì hai t6u 
chiPn Pháp Crayssac và Frizoul tiPn vào bPn cYng 
HYi Phòng, thY neo giUa sông, giao thi�p v�i Nh't 
xin đc b* đO lên Hà N*i liên l c v�i đoàn Sainteny 
cIa Chính phI Pháp. ĐO ch$ng l i, tôi tr+ng dong 
các nhà máy đO sYn xuft v8 khí, giao cho anh 
Nguy�n V�n Xuân và V8 V�n Huy�n (cán b* Tòa 
án HYi Phòng) tc ch7c tT v� < các khu ph$, các đ*i 
t'p d+\t ngày đêm sôi nci đO chu�n b; ch$ng Pháp 
đc b* (tôi đoán Vi�t Minh ng6m huy đ*ng bên 
trong nh+ng không nói ra), bYn thân tôi t'p h\p 
lTc l+\ng v8 trang cIa chính quy�n thành ph$: 
CYnh sát, hYi quan, lính kh$ xanh và liên l c v�i 
thiPu úy Hóa ch^ huy m*t đơn v; lính Vi�t Nam cIa 
b9n Nh't tuyOn m* và tôi l�nh cho khNp nơi td n*i 
thành đPn Đ1 Sơn canh gác phát hi�n đ;ch đc b*...  

- Mut khác, tôi sang ThIy Nguyên gup anh Nguy�n 
Bình, T+ l�nh Đ� t7 ChiPn khu, bàn kP ho ch ph$i 
h\p đánh t6u chiPn Pháp. Nguy�n Bình ch*t m*t 
mNt, tiPp tôi giYn d;, thân m't trong m*t ngôi chùa 
có du kích canh phòng... Sau đó tôi đPn HiPn binh 
Nh't kích thích tinh th6n đ*c l'p dân t*c cIa Đông 
Nam Á đO xin h9 cfp v8 khí..., tên ch^ huy xúc 
đ*ng ch y ra vòi máy v5 n+�c mát vào mut nh+ng 
nó không dám cho tôi v8 khí. Tôi li�n d9a nPu 
chúng đO cho Pháp đc b* thì nhân dân HYi Phòng 
s} đánh, s} chPt vì không có súng, nh+ng tr+�c khi 
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hy sinh thì s} giPt hPt th+2ng dân Pháp trú ngo 
trong thành ph$, Nh't s} b; trách nhi�m v�i Đ1ng 
minh. Sau đó Nh't đut hai kh�u liên thanh trên b2 
sông ch_a vào hai t6u Pháp, khiPn t6u Pháp phYi 
rút đi mft. 

-  B9n Pháp ki�u b; Nh't giam giU trong tr i giam 
khi đYo chính, nay đòi ra, tôi can thi�p đO Nh't 
không thY; có ph$i h\p v�i cán b* Vi�t Minh v'n 
đ*ng nhân dân ch$ng l i vi�c thY ng+2i Pháp, khi 
ô tô cIa tôi t�i tr i giam thì nhân dân to t'p < b2 
sông tr+�c tr i giam, cán b* Vi�t Minh vNt kh�n 
mut trên cánh tay làm ám hi�u. 

- B9n ng+2i Vi�t tay sai cIa Nh't đ;nh dTa vào thP 
hiPn binh Nh't m< sòng b c, tôi cfm không cho m<. 

- Tôi td ch$i không quan h� v�i b9n Vi�t Nam Qu$c 
dân đYng và b9n Đ i Vi�t. 
Trái l i, tôi quan h� bí m't v�i cán b* Vi�t Minh 

(trong đó có anh Nguy�n M nh Ái sau này là đ i tá, 
ChI t;ch Mut tr'n Tc qu$c HYi Phòng đã v� h+u và 
anh TO là anh ru*t cIa Ái) vda đO biPt tình hình, ph$i 
h\p hành đ*ng khi c6n, vda đO tr\ giúp anh em (cfp 
ti�n, xe đ p). 
- Anh V8 Qu$c Uy, cán b* trên Hà N*i xu$ng HYi 

Phòng chu�n b; c+�p chính quy�n, đã đPn nhà tôi 
< ngõ Thu'n Thái, s$ 9, bàn v�i tôi m*t đêm v� kP 
ho ch. Tôi báo cáo tình hình Nh't, tình hình v8 
khí ngoy quy�n và chuyOn giao quy�n hành. Tôi 
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nh'n nhi�m vo giao thi�p v�i Nh't đO chúng đ7ng 
trung l'p không can thi�p, chúng nh'n l2i. Khi 
thfy ta triOn khai lTc l+\ng qu6n chúng r6m r*, 
chúng e s\ ch y đPn tìm tôi, tôi phYi cn đ;nh t+ 
t+<ng cho chúng beng cách giYi thích và bYo đYm 
v�i chúng. 
V� mut quân sT, lTc l+\ng Nh't hùng h'u đóng < 

HYi Phòng còn nguyên v�n. M*t buci chi�u t$i, tôi tiPp 
đoàn đ i di�n ChiPn khu Đông Tri�u, tôi nh� rõ anh 
Hùng Phong rft trp, muc qu6n ngNn, ng1i trao đci v�i 
tôi. Anh Hùng Phong khYng khái nh+ m*t tráng s_ nói: 
“Cư6p chính quy�n có cOn l�c lư�ng v* trang chúng tôi s/ 
đưa vào...” Tôi cho biPt b9n Nh't đ1ng ý trung l'p và yêu 
c6u ta không mang v8 khí… Sau đó tôi gi�i thi�u đoàn 
anh V8 Qu$c Uy và trao đci v�i đoàn anh Hùng Phong. 

Ngày 23-8-1945, mít tinh tr+�c Nhà hát thành ph$, 
tuyên b$ thành l'p �y ban nhân dân cách m ng HYi 
Phòng, trong đó tôi đ+\c cV giU ch7c vo �y viên hành 
chính. Đang mít tinh, thì đ*i quân du kích td bPn Bính 
tiPn vào, Nguy�n Bình đeo kiPm dài, đi b* tr+�c con 
ngTa cao... Tôi b$ trí đ*i quân vào đóng < tr i BYo An 
binh (t7c Thành đ*i bây gi2 < đ6u đ+2ng L ch Tray). 

Vài hôm sau, tôi đ+\c đi�n cIa anh Võ Nguyên 
Giáp g9i lên Hà N*i nh'n ch7c vo B* tr+<ng B* T+ 
pháp trong Chính phI lâm th2i. 

ThP là tôi đã làm th; tr+<ng HYi Phòng đ+\c m*t 
tháng: 25-7-1945 đPn 23-8-1945. 
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B – T$ Cách m�ng tháng Tám đ%n nay: Tôi đã tr0i qua các 
nhiLm v? sau: 

1/ B� tr	�ng B� T	 pháp Chính ph- lâm th0i 
n	1c Vi3t Nam dân ch- c�ng hòa: 

Tham gia c+�p chính quy�n < HYi Phòng xong thì 
đ+\c đi�n cIa anh Võ Nguyên Giáp, tôi lên Hà N*i 
ngày 26-8-1945 nh'm ch7c B* tr+<ng B* T+ pháp 
Chính phI lâm th2i n+�c Vi�t Nam dân chI c*ng hòa. 

Lúc bfy gi2 các quan ch7c Pháp đã b; quân Nh't 
giam trong cu*c đYo chính Pháp ngày 9-3-1945. ĐPn 
14-8-1945 Nh't đ6u hàng Đ1ng minh. Quân Trung 
Qu$c cV L+ Hán vào Vi�t Nam giYi giáp quân Nh't: 
m*t l8 quân dNt theo cY v\ con lê thê lPch thPch g1ng 
gánh vào BNc kn kiPm �n vì đói. 

Ngày 2-9-1945, Chính phI lâm th2i Vi�t Nam h9p 
mít tinh t i quYng tr+2ng Ba Đình, ChI t;ch H1 Chí 
Minh đ9c bYn Tuyên ngôn Đ*c l'p đi vào lòng dân td 
BNc chí Nam, đ'p vào b9n quân đang xâm nh'p Vi�t 
Nam: quân T6u < mi�n BNc, Pháp < mi�n Nam và 
truy�n ra thP gi�i. 

Trong tình hình r$i ren lúc bfy gi2, tôi bNt tay vào 
xây dTng B* T+ pháp trên tinh th6n cYnh giác đ$i v�i 
b9n T6u trNng (quân L+ Hán) và b9n Pháp (Sainteny); 
Không đO chúng lfn áp mình (b9n Pháp đã dTa vào 
thP Đ1ng minh nh�y dù xu$ng BNc b* Vi�t Nam). M*t 
hôm, m*t anh Pháp dvn m*t lính T6u đPn gup tôi đòi 
thY các công ch7c Pháp đang b; giam. Tôi td ch$i, h9 
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phYi ra v�. Tôi giao du v�i V_nh Thoy (t7c vua BYo Đ i 
đã td ch7c) đO cn đ;nh t+ t+<ng cho ông ta: lúc đó 
V_nh Thoy đã r2i HuP ra Hà N*i nh'n danh ngh_a c$ 
vfn Chính phI cách m ng. 

Tôi đã xây d;ng 4 s<c l3nh T= ch>c T	 pháp đ+\c 
H1 ChI t;ch ký và tôi tiPp ký. DTa vào kinh nghi�m tc 
ch7c nhà n+�c cIa Pháp và khoa h9c pháp lý, b$n sNc 
l�nh đã đ+\c cfu t o nhem dTng lên m*t chính quy�n 
m�i thành l'p mà có đi�u ki�n đO tT duy trì và phát triOn. 

a/ S<c l3nh s@ 46 ngày 10-10-1945 (Công báo s$ 4 ngày 
20-10-1945) tc ch7c các đoàn Lu't s+. Tc ch7c lu't s+ 
đ+\c t m giU nh+ c8 theo SNc l�nh 25-5-1930 cIa th2i 
Pháp thu*c, v�i nhUng sVa đci sau: 

ĐiCu 2: Lu't s+ có quy�n bào chUa tr+�c các Tòa 
án t^nh tr< lên và tr+�c các Tòa án quân sT (ch7 không 
b; h n chP < m*t s$ Tòa án nh+ d+�i th2i Pháp). 

ĐiCu 3: Đi�u ki�n làm lu't s+ không h n chP nh+ 
d+�i th2i Pháp thu*c mà ch^ đòi hWi: 
- Có qu$c t;ch Vi�t Nam, bft kO nam hay nU. 
- Có beng cV nhân Lu't. 
- Đã t'p sT thành công trong ba n�m. 

ĐiCu 4: H nh kiOm t$t: 
b/ S<c l3nh s@ 53 ngày 20-10-1945 (Công báo s$ 7 

ngày 16-2-1946) quy đ;nh qu$c t;ch Vi�t Nam, trong khi 
ch2 B* Dân lu't cIa n+�c Vi�t Nam. 

c/ S<c l3nh s@ 13 ngày 24-1-1946 (Công báo s$ 7) tc 
ch7c các Tòa án và ng ch th�m phán g1m 114 đi�u. 



LU�T S� V TR�NG KHÁNH… 

38 

d/ S<c l3nh s@ 21 ngày 14-2-1946 (Công báo s$ 9 
ngày 2-3-1946) tc ch7c Tòa án quân sT. 

đ/ BEn d; thEo HiHn pháp n	1c Vi3t Nam dân ch- 
c�ng hòa đã đ+\c H1 ChI t;ch ký và tôi tiPp ký. 

B$n sNc l�nh kO trên và bYn dT thYo HiPn pháp là 
n�n đá đ6u tiên xây dTng nhà n+�c Vi�t Nam đ*c l'p, 
tT chI m*t cách thiPt thTc co thO. 

SNc l�nh 53 v� qu$c t;ch Vi�t Nam fn đ;nh rõ ai là 
công dân Vi�t Nam, có quy�n l\i, ngh_a vo co thO. 

SNc l�nh s$ 46 tc ch7c đoàn Lu't s+ là nhUng nhà 
chuyên môn v� pháp lu't đO làm c$ vfn, đO bênh vTc 
quy�n l\i cho đ+ơng sT. Nghi�p vo lu't s+ không b; 
h n chP nh+ th2i Pháp thu*c. 

SNc l�nh s$ 13 dTng nên các Tòa án xét xV trong 
chP đ* m�i. 

SNc l�nh s$ 21 quy đ;nh v� Tòa án quân sT. 
BYn dT thYo HiPn pháp xác đ;nh t+ thP cIa n+�c 

Vi�t Nam đ*c l'p, tT do và m$i quan h� v�i các n+�c 
trên thP gi�i. 

Trong tình hình r$i ren, m�i mp, lúc có nhi�u ý 
kiPn khác nhau, lúc không có ý kiPn cIa các anh em, 
các tc ch7c không chuyên v� pháp lu't trong n+�c 
và qu$c tP, tôi đã ch;u trách nhi�m thYo ra các quy 
đ;nh cơ bYn kO trên đ+\c H1 ChI t;ch và Trung +ơng 
chfp nh'n, nhUng quy đ;nh có giá tr; l;ch sV cIa th2i 
kn đó và giá tr; khoa h9c mang l i hi�u quY trong 
thTc tP. 
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Ngày 6-1-1946, < Hà N*i, anh V8 Đình Hòe, anh Cù 
Huy C'n v'n đ*ng tôi vào ĐYng Dân chI. Tôi không 
nh'n vì nguy�n v9ng tôi h+�ng vào ĐYng C*ng sYn. 

M*t buci tr+a anh Võ Nguyên Giáp tT nhiên đPn 
phòng tôi nem ngh^ trên gi+2ng, tôi hơi ng c nhiên 
li�n sang chơi phòng khác đO anh Giáp đ+\c yên t_nh. 
V� sau m�i biPt reng h1i đó có m*t sT phân b$ ch7c vo 
B* tr+<ng cho các đYng phái. B* T+ pháp phân cho 
ĐYng Dân chI và tôi m�i hiOu s< d_ m2i tôi vào ĐYng 
Dân chI là đO giao cho pho trách B* T+ pháp. TiPc 
reng các anh không nói rõ ý đ1, anh Giáp thì không 
k;p nói gì v�i tôi, nên tôi không đYm nhi�m B* tr+<ng 
B* T+ pháp và ch7c vo đó đ+\c giao cho anh V8 Đình 
Hòe, đYng viên ĐYng Dân chI, có h9c lu't. Anh V8 
Đình Hòe đPn m2i tôi làm Th7 tr+<ng B* T+ pháp đO 
c*ng tác v�i anh. Tôi không nh'n nên anh Tr6n Công 
T+2ng đ+\c giao nhi�m vo đó. 

V� sau tôi nh'n làm Ch+<ng lý Tòa Th+\ng th�m 
BNc b* v�i dong tâm s} bNt tay trTc tiPp xây dTng co 
thO các Tòa án theo SNc l�nh 13 “cIa tôi”. 

2/ H�i nghI Fontainebleau 
Đ6u tháng 7-1946, anh Võ Nguyên Giáp cV tôi sang 

Pháp mang tài li�u trình Bác H1 r1i dT h*i ngh; 
Fontainebleau trong phái đoàn Ph m V�n Đ1ng. 

H*i ngh; Fontainebleau đình ch^, phái đoàn ta r2i 
n+�c Pháp. Tôi theo đoàn Ph m V�n Đ1ng đi t6u hWa 
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td Paris xu$ng Marseille đO xu$ng t6u thIy v� Vi�t 
Nam. Bà m� cIa m*t gia đình Pháp mà tôi làm quen 
thân thiPt nói v�i tôi: “không bi4t chúng có đ= các ông v� 
đ4n nhà không?” 

M*t mình Bác H1 < l i Paris, tìm gup beng đ+\c B* 
tr+<ng Ngo i giao Pháp Marius Moutet, đPn t'n nhà 
lúc đêm khuya đO lfy chU ký vào T m +�c 14-9-1946 và 
h7a h�n s} tiPp toc gup nhau đO đi�u đình. Tôi ngh_ 
đây là thI đo n ngo i giao tài ba đO đYm bYo cho phái 
đoàn ta và Bác H1 v� n+�c an toàn. 

Bác v� Vi�t Nam trên m*t t6u chiPn nhW cIa Pháp 
có gi+ơng c2 Vi�t Nam. � d+�i t6u, Bác sinh ho t trò 
chuy�n giYn d;, thân m't, khiPn các ch^ huy và thIy 
thI t6u Pháp ng c nhiên r1i quý tr9ng Bác, quý mPn cY 
đft n+�c Vi�t Nam mà h9 đ+\c đi th�m HYi Phòng, Hà 
N*i đPn m7c v� sau (tôi nghe nói) h9 không ch;u theo 
quân đ*i Pháp gây chiPn v�i Vi�t Nam. 

3/ Kháng chiHn bùng n= ngày 19-12-1946, sau khi 
h*i ngh; Fontainebleau đình ch^. 

Tôi nh'n ch>c vN Giám đ@c t	 pháp ChiHn khu 10 
g1m sáu t^nh: V_nh Yên, Phúc Yên, Phú Th9, Tuyên 
Quang, Lào Cai, Yên Bái, td tháng 12-1946 đPn tháng 
12-1948. 

Lúc đ6u toàn chiPn khu ch^ có ba Tòa án t^nh. 
Trong n�m 1947, tôi tích cTc thành l'p Tòa án các t^nh 
khác và đ i b* ph'n các huy�n, chú ý lfy th�m phán 
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ng+2i thiOu s$ < vùng núi cao. NhUng đ� ngh; tc ch7c 
cIa tôi đ�u đ+\c �y ban Kháng chiPn khu và B* T+ 
pháp chfp thu'n. Các Tòa án đã thu dung đ+\c m*t s$ 
anh em trí th7c houc công ch7c c8 mà đ i b* ph'n đã 
theo kháng chiPn và tr< nên cán b* t$t. 

Tòa án là cơ quan quy�n lTc xét xV theo pháp lu't, 
có quy�n tha, quy�n bNt td t*i cho đPn cY tV hình. 

Anh em cán b* chính tr; th2i đó ch^ quen kiOm 
điOm, phê bình n*i b* và phoc tùng cfp Iy trong m9i 
vi�c. Khi m*t bYn án không h\p ý cfp Iy thì b; coi là 
vô tc ch7c nên x�y ra m*t sT xung đ*t, bên ĐYng cho 
reng Tòa án giU đ*c l'p bft chfp quy�n lãnh đ o cIa 
ĐYng, khiPn đã có đ� ngh; xóa bW B* T+ pháp!. 

Trong ChiPn khu 10 cIa tôi, sT xung đ*t không 
đPn n5i tr6m tr9ng vì tôi là ng+2i ch^ huy đ+\c tín 
nhi�m cIa cY hai bên, bên th�m phán và bên chính tr;. 
Tôi g� d6n nhUng hiOu l6m đO đi đPn nhft trí. Có 
nhUng vo án quan tr9ng, tr+�c khi đ+a ra xét xV tôi 
khuyên bên Tòa án trao đci v�i bên chính tr;, và v�i 
cfp Iy tr+�c khi ra tòa. 

TQ 1949 đHn 1954 tôi v� B* T+ pháp làm Tr+<ng 
ban nghiên c7u pháp lý (1949 – 12-1951) r1i Giám đ$c 
Vo hành chính t+ pháp cIa B* (1951-1954). 

Su$t th2i gian kháng chiPn tôi làm công tác t+ 
pháp, giúp vào vi�c tc ch7c Tòa án, phc biPn t+ t+<ng 
pháp lý m�i, đúc kinh nghi�m, nghiên c7u chính sách, 
đào t o cán b*. 
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Tôi b+�c đi kháng chiPn không chút do dT và trYi 
qua nhUng n�m kháng chiPn không lúc nào dao đ*ng 
có ý t+<ng bW hàng ng8. 

Tháng 10-1954 tôi đi tiPp quYn Hà N*i. 

4/ Tháng 5-1955 tôi đang làm VN tr	�ng tSi B� T	 
pháp < ThI đô, tôi tình nguy�n xu$ng tiHp quEn HEi 
Phòng vì ham mu$n ho t đ*ng trong thTc tP thiPt 
thTc. 

TQ tháng 8-1955 đHn tháng 12-1956 tôi làm Iy viên 
�y ban hành chính HYi Phòng do SNc l�nh s$ 234 ngày 
5-8-1955. Tôi tc ch7c v�n phòng, giYng lu't hành 
chính, luy�n cách viPt công v�n. 

TQ tháng 12-1956 đHn tháng 4-1961 tôi làm Phó 
Ch- tIch Xy ban hành chính HEi Phòng do SNc l�nh 
250 ngày 10-12-1956. Tôi giU nhi�m vo th+2ng trTc, 
quYn lý hành chính, v�n hóa, xã h*i, nhà đft; đã đfu 
tranh pháp lý đòi Pháp trY l i nhà s$ 1 BPn Bính và đO 
nNm quy�n quYn lý nhà cIa Công giáo; v� đ$i ngo i, 
tôi tiPp chuyên gia và khách n+�c ngoài, đón Vi�t ki�u 
v� n+�c... 

Ngày 19-3-1957 tôi làm đơn xin gia nh'p ĐYng Lao 
đ*ng Vi�t Nam. Sau khi th^nh th; Trung +ơng, đ1ng 
chí Bí th+ thành Iy Hoàng HUu Nhân cho biPt ý kiPn 
H1 ChI t;ch là Phan Anh, Nguy�n V�n Huyên, V8 
Tr9ng Khánh đO < ngoài ĐYng có l\i cho cách m ng 
hơn. 
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5/ Ngoài công tác Xy ban hành chính HEi Phòng, 
tôi đã qua các công tác sau: 
- Td tháng 11-1957 đPn 1977: Đ i biOu H*i đ1ng 

nhân dân. 
- Td 1955: ChI t;ch �y ban bYo v� hòa bình HYi 

Phòng. 
- Td tháng 4-1960: H*i tr+<ng H*i phc biPn khoa 

h9c k� thu't HYi Phòng cho đPn ngày giYi tán lung 
l}; tôi tc ch7c tuyên truy�n h+�ng dvn r*ng rãi v� 
khoa h9c k� thu't phoc vo sYn xuft công, nông 
nghi�p và đ2i s$ng; đ+\c tín nhi�m < n*i thành và 
nông thôn. 

- Td 1961: Phó ChI t;ch Mut tr'n Tc qu$c HYi Phòng 
qua ba đ i h*i 26-5-1961; 14-8-1963; 26-10-1971. 

- Td tháng 1-1972 đPn 6-1977: Tr+<ng tiOu ban v'n 
trù h9c (Toán kinh tP) thu*c Ban khoa h9c k� thu't 
HYi Phòng (ti�n thân cIa S< Khoa h9c và Công 
ngh� ngày nay). 

- Tôi tham gia Đoàn lu't s+ và bào chUa viên HYi 
Phòng góp ph6n b1i d+�ng anh ch; em t'p sT và 
đ7ng bào chUa nhUng vo c6n thiPt, trong th2i gian 
dài. 

- Tôi ho t đ*ng H*i lu't gia Vi�t Nam td n�m thành 
l'p 1955, liên toc là Iy viên Ban chfp hành trung 
+ơng H*i, ChI t;ch Thành h*i lu't gia HYi Phòng 
td ngày thành l'p, đPn 1987, tôi xin rút ch7c ChI 
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t;ch, nh'n làm c$ vfn Ban chfp hành H*i lu't gia 
HYi Phòng khóa IV td tháng 6-1987. 

- Tôi tham gia nghiên c7u đci m�i t+ duy trong 
pháp lu't phoc vo cYi tc, đi vào quYn lý kinh tP, xã 
h*i, hành chính, đ+a pháp lu't xu$ng cơ s<: 
ph+2ng và xí nghi�p. 
6/ Ngày 13-10-1977 tôi nh'n quyPt đ;nh v� h+u. 

C – Khen th�)ng: 
1. Huân ch	Zng kháng chiHn hSng nh[t th+<ng 

ông V8 Tr9ng Khánh; Phó ChI t;ch �y ban hành 
chính HYi Phòng, đã có công lao trong cu*c kháng 
chiPn lâu dài và anh d8ng cIa dân t*c. 

Hà N*i 21-4-1961, do ChI t;ch n+�c H1 Chí Minh 
ký. 

2. Huân ch	Zng kháng chiHn hSng Nh[t tung ông 
V8 Tr9ng Khánh đã có công lao trong cu*c kháng 
chiPn ch$ng M� c7u n+�c. 

Hà N*i 20-12-1986, do ChI t;ch H*i đ1ng nhà n+�c 
Tr+2ng Chinh ký. 

3. B\ng khen hSng Nh[t tung ông V8 Tr9ng 
Khánh Iy viên �y ban Mut tr'n Tc qu$c thành ph$, 
ChI t;ch h*i lu't gia HYi Phòng đã có thành tích xây 
dTng Mut tr'n dân t*c th$ng nhft Vi�t Nam. 

Hà N*i 5-11-1986, do ChI t;ch �y ban trung +ơng 
Mut tr'n Tc qu$c Vi�t Nam Hunnh Tfn Phát ký. 
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4. Huy ch	Zng vì s; nghi3p ĐSi đoàn kHt toàn 
dân tung ông V8 Tr9ng Khánh nguyên Phó ChI t;ch 
�y ban Mut tr'n Tc qu$c Vi�t Nam thành ph$ HYi 
Phòng. 

Hà N*i 12-5-1990, do ông Nguy�n HUu Th9, ChI 
t;ch �y ban Trung +ơng Mut tr'n Tc qu$c Vi�t Nam ký. 

5. Huân ch	Zng H^ Chí Minh tung Lu't s+ V8 
Tr9ng Khánh đã có nhi�u công lao góp vào sT nghi�p 
cách m ng cIa ĐYng và cIa dân t*c. 

Hà N*i 31-3-1994, do ChI t;ch n+�c Lê Đ7c Anh ký. 
6. Đ	`c công nh�n là lão thành cách mSng, cán 

b* ho t đ*ng cách m ng tr+�c n�m 1945 (theo quyPt 
đ;nh s$ 310/QĐ – TU ngày 6-10-1992 cIa Thành Iy HYi 
Phòng). 

Ph�n IV: K(t lu*n: Ng+m l%i cu&c đ,i mình 

Cu$i đ2i, tôi ngvm l i đ7c tính mình trong cu*c 
s$ng đã trYi qua, < gia đình và ngoài xã h*i. 

Tôi không ham mê quy�n l\i riêng t+, danh v9ng, 
đ;a v; trong xã h*i Vi�t Nam mình, càng không thO 
ngh_ đPn danh tiPng ra ngoài n+�c, không ham vơ vét 
cho mình, nhft là l i làm h i ng+2i khác, tôi s�n sàng 
s$ng nh+2ng nh;n, nh8n nhun, �n lánh. 

Đi�u tôi mong mu$n là làm đ+\c vi�c t$t, có ích 
cho đ2i s$ng cIa gia đình mình, cIa n+�c mình và 
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đóng góp cho xã h*i loài ng+2i, nPu có thO. Tôi rft 
h7ng thú đã đ+\c đi tham quan tìm hiOu các n+�c Liên 
Xô, Trung Qu$c, n+�c Pháp, An Đ*, Ai C'p, BNc Phi,... 

Td nhW tôi đã chu*ng l} phYi, say mê khoa h9c, k� 
thu't, v�n h9c, ham tiPn b* cho mình, cho n+�c nhà, 
cho thP gi�i... cho nên tôi có h7ng thú trau d1i kiPn 
th7c khoa h9c k� thu't, khoa h9c xã h*i..., tán thành 
ngay chI ngh_a xã h*i, chI ngh_a c*ng sYn, góp s7c 
đfu tranh cho tiPn b* loài ng+2i… Tôi lfy làm h nh 
phúc đ+\c s$ng trong th2i đ i có nhUng chI ngh_a, 
nhUng phong trào m+u c6u chính ngh_a, m+u c6u 
h nh phúc cho qu$c gia, cho toàn c6u... 

Cân nhNc nguyên nhân đã t o ra h� t+ t+<ng cIa 
đ6u óc tôi, tôi thfy tr+�c tiên là tính nPt b$ m� tôi hi�n 
lành, làm �n m*t cách bình th+2ng đO đI s$ng bình 
th+2ng, s�n lòng ch;u đTng thiPu th$n, vft vY đO tôi 
đ+\c chI đ*ng trong tr+<ng thành. B$ tôi rft mu$n tôi 
ra làm quan, tôi không tán thành, b$ tôi đành ch;u. 

R1i đPn nhà tr+2ng và bè b n. Tôi theo h9c tr+2ng 
Trung h9c Lycée Albert Sarraut cIa trp con Pháp < Hà 
N*i trong 12 n�m, đ+\c h+<ng chính sT giáo doc đào 
t o các trp em Pháp. Các bà giáo, ông giáo là ng+2i 
Pháp đ�u giWi, có beng cV nhân, tiPn s_, bà Gauthier là 
th c s_ giYng d y v�i ý th7c trau d1i kiPn th7c v�n h9c, 
đ$i xV công minh, không phân bi�t trp Pháp, trp Vi�t 
Nam. 
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ĐPn các phong trào yêu n+�c cIa dân t*c ta: 
tr+2ng B+<i bãi khóa, xí nghi�p lãn công, các đYng 
chính tr; dfy lên td nhW đPn l�n… M*t s$ b n < tr+2ng 
B+<i đPn trao đci v�i tôi, tôi theo dõi nh+ng không 
tham gia vì không tin t+<ng < thành công và cYm thfy 
mình còn non n�t không có gì gioc mình hy sinh. 

Đ5 tú tài Pháp xong tôi không ra làm quan tri 
huy�n, tri phI nh+ ý mu$n cIa b$ tôi, vì các quan ta là 
kp h6u nhoc nhã cIa quan Pháp (Công s7, Th$ng s7, 
Toàn quy�n…) 

Tôi vào Tr+2ng Đ i h9c Lu't Hà N*i là m*t phân 
hi�u Tr+2ng Đ i h9c Paris (thI đô n+�c Pháp), không 
phYi là sYn ph�m cIa thu*c đ;a. Th6y giáo là nhUng 
th c s_ (professeurs agrégés) td Paris sang giYng và 
chfm thi, trình đ* qu$c tP, bYo đYm chft l+\ng khoa 
h9c, không s\ chính quy�n thu*c đ;a kìm hãm. C7 cu$i 
n�m h9c thì Paris cV m*t giáo s+ cao cfp sang tc ch7c 
chfm thi bYo đYm trình đ* và công minh. 

Tôi đã v+\t nhi�u khó kh�n đO ra làm lu't s+, m*t 
ngh� tT do đòi hWi trình đ* th't sT và bYn l_nh tT tôn 
tT tr9ng. Ngh� tT do, tT chI đó giúp tôi có đi�u ki�n 
tìm và theo phong trào cách m ng chân chính cho đPn 
ngày nay. 

Vi�t t�i H�i Phòng, tháng 11 n�m 1994 

Khánh 
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Lu�t s� V	 Tr�ng Khánh và Ch+ t,ch H. Chí Minh 
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Chính quyCn � HEi Phòng tan rã... 
Nh(ng h<i t�=ng c/a 

lu�t s� V	 Tr�ng Khánh 

Chính quyCn th;c dân Pháp suy sNp 
HYi Phòng tr+�c kia là nh+\ng đ;a, thu*c quy�n 

cai tr; trTc tiPp cIa Pháp. M*t quan Đ$c lý Pháp đ7ng 
đ6u thành ph$, bên c nh có m*t H*i đ1ng t+ vfn, g1m 
đa s$ ng+2i Pháp kinh doanh trên đft cYng và m*t s$ 
ng+2i Vi�t c8ng là nhUng nhà kinh doanh, thêm vài ba 
bác s_, lu't s+ (lúc đó là tôi)..., công ch7c Pháp ch^ huy 
các cơ quan, các ngành. 

M*t nhà đá l�n làm tr i giam đ7ng sdng sUng bên 
đ6u c6u Ca-rông, c nh m*t b�nh vi�n lè tè cho ng+2i 
bYn x7. Ty m't thám, Ty cYnh sát, tr i lính kh$ xanh, 
doanh tr i quân đ*i Pháp, Ty HYi quan là dfu hi�u 
quy�n lTc thTc dân. Sông Lfp đen b�n nem giUa khu 
vTc 1n ào dân bYn x7, nhUng ng+2i lao đ*ng lfm láp, 
nhUng tiOu th+ơng xung quanh ch\ SNt, tách bi�t v�i 
khu các bi�t thT ng+2i Pháp s ch s}, thoáng mát, yên 
t_nh. M*t Nhà hát thành ph$ ch^ đón nhUng đoàn Pháp 
di�n cho ng+2i Pháp, nhìn ra m*t v+2n hoa, < đó viên 
Đ$c lý cu$i cùng Lucciani đã dTng lên n�m quán bán 
hoa kiOu Á Đông duyên dáng, hi�n nay vvn còn di tích. 

Chính quy�n Pháp nhàn nhã quYn lý bPn cYng HYi 
Phòng làm đ6u m$i giao thông giUa BNc kn v�i chính 
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qu$c, cho đPn ngày chiPn tranh thP gi�i th7 hai bùng 
nc < châu Âu, chop xu$ng HYi Phòng nhUng ng9n đèn 
phòng không l2 m2. HYi Phòng và Đông D+ơng xa 
mvu qu$c... dân Pháp < đây lung l} theo dõi các tr'n 
rút lui liên tiPp cIa quân đ*i Pháp tr+�c tiPn công cIa 
Hitler cho đPn tin Th$ng chP Pétain nhanh chóng đ6u 
hàng ngày 17-6-1940. 

N+�c Pháp qun g$i là sT ki�n đánh m*t đòn đ6u 
tiên vào uy thP cIa n+�c Đ i Pháp sang khai hóa dân 
An-nam l c h'u. Dân Pháp trên đft CYng ngày càng im 
lìm, thì th6m v�i nhau... quy�n bính h9 vvn nNm, thái 
đ* đ$i xV cIa h9 khôn khéo hơn đ$i v�i công ch7c, h9 
phân ph$i thTc ph�m, đ+2ng sUa cho dân Pháp và 
t6ng l�p trên ng+2i An-nam đO xoa d;u nhUng lo âu 
bft mãn. 

Nh't đc b* vào HYi Phòng tháng 9 n�m 1940 là 
đòn th7 hai h  uy thP cIa chính quy�n thTc dân Pháp. 
B* binh Nh't r6m r'p đi qua đ+2ng Belgique (Lê L\i) 
thu hút thanh niên và trp em Vi�t Nam ta ch y theo, 
không reo hò, vp mut vda ng c nhiên vda vui vui... 
Ng+2i l�n ta không b*c l* gì, nh+ng không khWi suy 
ngh_ làm sao chính quy�n Pháp, quân đ*i cai tr; Pháp 
nu$t đ+\c m$i nhoc này? Sang n�m 1941, quân Nh't 
chiPm đóng toàn cõi Đông D+ơng r1i xâm nh'p d6n 
vào các l_nh vTc cai tr; cIa Pháp. 

18 gi2 chi�u m1ng 9-3-1945, quân Nh't triOn khai... 
chiPm các v; trí trong thành ph$ HYi Phòng, m*t lính 
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Nh't s6m s'p ch y td hè bên kia đ+2ng sang đóng s'p 
cVa Tòa Đ$c lý (lúc đó sơ tán đPn ngôi nhà cIa hãng 
Descours et Cabaud nay là Bách hóa Minh Khai). Các 
công s< đã đóng cVa. Nhân dân < yên trong nhà mình 
nghe ngóng tiPng súng th+a th�t su$t đêm, sáng hôm 
sau ùa ra ph$... Nh't đã đYo chính Pháp, các quan ch7c 
Pháp b; c6m tù, ch^ có vài dân Pháp b; bNn chPt... 
Chính quy�n thTc dân Pháp đã chfm d7t, m*t chính 
quy�n tW ra yPu hèn tr+�c thV thách. 

Nhang tháng giao th0i ng<n ng-i (tháng 3 đHn 
tháng 8-1945) 

M1ng 9 tháng 3 n�m 1945 Nh't đYo chính Pháp: 
Ngày 14-8-1945, Nh't đ6u hàng Đ1ng minh. 

Bây gi2 ai c8ng biPt nhUng ngày tháng đó, Trung 
+ơng ĐYng ta lãnh đ o cu*c cách m ng Vi�t Nam đã 
tiên đoán v� “Nh't Pháp đánh nhau” và đã làm chI 
th2i cu*c m*t cách vUng vàng nh+ thP nào, khiPn 
nhUng nhà nghiên c7u l;ch sV, kO cY chuyên gia M� v� 
sau phYi ng c nhiên và khâm phoc. Nh+ng chI 
tr+ơng, ngh; quyPt cIa ĐYng đâu có phc biPn đPn tft 
cY m9i ng+2i cho nên tôi, m*t ng+2i ngoài ĐYng, lúc 
đó s$ng giUa nhân dân ch^ hiOu biPt, h1i h*p, lo âu, vui 
mdng nh+ nhân dân. 

Riêng mình có suy ngh_ trong thâm tâm v� trách 
nhi�m ng+2i trí th7c đ$i v�i đft n+�c, v� ván c2 tuy 
ngày càng rõ thNng, b i, nh+ng vvn rft tP nh; đO tính ra 
n+�c đi có l\i nhft cho Tc qu$c mình. 
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Dân tình lúc đó không đPm x^a đPn b9n quan ch7c 
Pháp nUa, c8ng ch�ng th+ơng h i khi thfy quan Phó 
Đ$c lý Pháp đ�y xe bò d+�i sT áp tYi cIa lính Nh't. 
Nh+ng khi Nh't đ6u hàng thì ta phYi cYnh giác b9n 
Pháp s} ngóc đ6u d'y. 

Nhân dân c�m ghét b9n quân phi�t Nh't đã c+�p 
thóc làm bà con mình chPt đói la li�t và cYm thfy h9a 
cai tr; cIa Nh't s} vô cùng kh$c h i. Không c6n nói 
đPn b9n Đ i Vi�t thân Nh't l�ng x�ng t'p h\p nhau 
ch�ng ra trò tr$ng gì! 

Tft cY lòng dân đ�u thu hút vào phong trào Vi�t 
Minh, vào nhUng th6n tho i lan truy�n v� các ho t 
đ*ng táo b o khNp nơi, phá kho thóc c7u đói, di�t 
phYn đ*ng, v� các lãnh to tài ba, v� k� lu't thép và đ7c 
đ* th+ơng dân quý dân cIa ng+2i cách m ng. Tft cY 
các t6ng l�p, tr+�c hPt là giai cfp công nhân, bà con 
nông dân r1i đPn anh em trí th7c, các công ch7c, nhi�u 
nhà t+ sYn (nh+ Nguy�n Sơn Hà) cY quan l i (nh+ tri 
phI T o đã đón Nguy�n Bình – T+ l�nh đ� t7 ChiPn 
khu Đông Tri�u v� đut bYn doanh < ngay phI ThIy 
Nguyên cIa mình)... tft cY h+�ng v� Vi�t Minh nh+ 
ngu1n c7u thP cIa mình, cIa dân t*c. GiUa n*i thành 
HYi Phòng, lTc l+\ng quân đ*i Nh't còn nguyên v�n 
và luôn luôn có thái đ* ch$ng c*ng tàn b o, thP mà 
truy�n đơn Vi�t Minh vvn rYi rác, tên phiên d;ch cIa 
Nh't: Đ5 Đ7c Phin, dTa thP Nh't làm h i dân đã b; h  
sát t i ph$ Bonnal (Nguy�n Đ7c CYnh) là m*t hành 
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đ*ng táo b o cYnh cáo b9n Vi�t gian, làm cho bà con 
mình kính phoc (sau này đ+\c biPt đó là thành tích cIa 
anh V�n Cao). 

Không ai tin thuyPt Đ i Đông Á cIa Nh't. Chính 
phI Tr6n Tr9ng Kim đ+\c vua BYo Đ i thành l'p d+�i 
cái ô Đ i Đông Á, nhân dân lung thinh theo dõi m*t 
cách dè dut. D+ lu'n thfy tên nhi�u nhân v't có danh 
tiPng, có h9c th7c tham gia chính phI đó, nhi�u ng+2i 
đánh giá h9 c8ng có tâm huyPt dân t*c, không phYi là 
kp phYn b*i. Nh+ng d+ lu'n không thO tin c'y < tài 
n�ng chính tr; và trí d8ng cYm bft khuft cIa h9 vì h9 
không có quá trình đfu tranh cách m ng, ch+a có tdng 
trYi gian nan sinh tV, nhft là h9 không có lTc l+\ng 
tinh th6n và v't chft nào trong tay. Có ng+2i suy tính 
xem có thO l\i dong thuyPt Đ i Đông Á cIa Nh't làm 
l\i cho công cu*c giYi phóng dân t*c đ+\c không? 

Ví nh+ Lu't s+ Tr;nh Đình ThYo đi td Sài Gòn ra 
HuP nh'n ch7c B* tr+<ng B* T+ pháp trong n*i các 
Tr6n Tr9ng Kim đã xoc vào các tr i giam < d9c đ+2ng 
thY hPt các chiPn s_ c*ng sYn b; c6m tù - trong đó m*t 
s$ v� sau tr< thành cán b* cao cfp cIa ĐYng và Nhà 
n+�c - bft chfp sT phYn đ$i gNt cIa s_ quan Nh't (xem 
h1i ký cIa lu't s+). 

Tôi đ7ng trong chi�u h+�ng nh'n th7c đó cho nên 
đã nh'n ch7c Th; tr+<ng HYi Phòng. 

Khi còn thanh niên, tôi đã gup và mPn anh 
Nguy�n ThP Doc, m*t cán b* đào t o < Nga v�. Khi 
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đang h9c tr+2ng đ i h9c Lu't tôi có tham gia ho t 
đ*ng Mut tr'n Bình dân, đã dT nhóm nghiên c7u mác-
xít cIa anh Phan TV Ngh_a, đã theo anh Đào Duy Kn 
thành l'p tc thanh niên dân chI và đ+\c b6u làm tc 
tr+<ng, đã quen anh Võ Nguyên Giáp sinh viên tr+2ng 
Lu't và giáo viên tr+2ng Th�ng Long. Th2i kn làm lu't 
s+ < HYi Phòng, lúc ti�n kh<i ngh_a, tôi đã ch7a cán b* 
Vi�t Minh và giúp mua súng đ n (anh Hoàng Minh 
Chính); đã lên Hà N*i gup cán b* Vi�t Minh trao đci v� 
H*i ngh; Tân Trào, theo dõi phong trào sinh viên, hWi 
han tình hình chính tr;. Xu h+�ng theo chI ngh_a mác-
xít cIa tôi đã hình thành cho nên tôi không tin t+<ng 
Chính phI Tr6n Tr9ng Kim. Khi anh V8 V�n Hi�n, B* 
tr+<ng Kinh tP cIa chính phI đó m2i tôi ra làm Th; 
tr+<ng HYi Phòng, tôi lên Hà N*i gup cán b* Vi�t Minh 
(anh V8 Đình Hunnh) đO xin ý kiPn Tcng b*. Nh+ng 
ch+a đ+\c trY l2i tôi đã nh'n ch7c Th; tr+<ng HYi 
Phòng vào giUa tháng 7-1945, v�i ý đ1 rõ r�t là l\i dong 
+u thP nNm lfy đ;a bàn HYi Phòng, chiPm l_nh b* máy 
chính quy�n, bYo v� dân, bYo v� Vi�t Minh, r1i giao l i 
thành ph$ cho Vi�t Minh đ+\c toàn v�n nhft. 

ChiPn thu't là nhân danh chính quy�n Tr6n Tr9ng 
Kim, t7c thân Nh't, đO có ch7c có quy�n hành đ*ng 
công khai tr+�c mut b9n Nh't, nh+ng khi c6n thì n i 
danh ngh_a là n+�c đ*c l'p trong kh$i Đ i Đông Á đO 
không theo đuôi Nh't, mut trong ng6m dTa vào lTc 
l+\ng Vi�t Minh đO có thP và lTc Ing h* vUng chNc, 
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r*ng rãi. Hai bên, chính quy�n và Vi�t Minh, không ra 
mut quan h� v�i nhau, không h*i h9p đi l i bàn b c; 
nhi�u vi�c hai bên cùng làm riêng r} mà hiOu ng6m v�i 
nhau: tôi dTa vào thTc lTc Vi�t Minh, Vi�t Minh nfp 
sau danh ngh_a chính quy�n đang ch7c cIa tôi. ChiPn 
thu't đó thTc hi�n ngay trong nhà tôi. 

Em trai tôi, V8 Tr9ng T$ng là cán b* Vi�t Minh, ban 
ngày nem ngI trong nhà th; tr+<ng, t$i thì c6m súng loc 
cIa th; tr+<ng đi tuyên truy�n xung phong, sáng mang 
tài li�u Vi�t Minh v� cho bà th; tr+<ng đ9c, d y các cháu 
hát bài TiPng g9i thanh niên, TiPn quân ca... không lúc 
nào nói chuy�n công tác cIa mình v�i Th; tr+<ng (vì 
nguyên tNc ho t đ*ng bí m't). ChiPn thu't đó không do 
m*t sT suy ngh_ sáng su$t v ch ra mà đã n�y ra m*t 
cách tT nhiên td hoàn cYnh lúc đó, m9i sT đ�u nh'p 
nheng, tranh t$i tranh sáng, có thO l\i dong đ+\c. 

Lý do cfp bách tôi phYi nh'n làm th; tr+<ng là sau 
khi Nh't đYo chính Pháp, thành ph$ nh+ con ngTa đ7t 
c+ơng: công ch7c và nhân dân to t'p, bàn tán, nghe 
ngóng, không ai c6m đ6u. Viên lãnh sT Nh't Nômi ch;u 
trách nhi�m hành chính, thTc ra ch�ng biPt làm gì, quân 
đ*i và hiPn binh Nh't nNm chut an ninh. NhUng tên 
Vi�t gian t$ng ti�n; d;ch vo hót rác, đc thùng phân đình 
tr�, n+�c đi�n ch'p ch2n... Không có ng+2i l+ơng thi�n 
ra nNm quy�n ch^ huy thì kp bft l+ơng ch y ch9t s} 
nhYy vào ghP th; tr+<ng đO dTa vào Nh't làm h i dân. 
Nhft thiPt tôi phYi nNm ngay ghP th; tr+<ng. 
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Sau l� nh'm ch7c đơn giYn, tr+�c sT ch7ng kiPn 
cIa anh V8 V�n Hi�n, B* tr+<ng Kinh tP trong Chính 
phI Tr6n Tr9ng Kim, vi�c đ6u tiên cIa tôi là chiPm l_nh 
các cơ quan, đut ng+2i Vi�t làm thI tr+<ng, đôn đ$c 
đi�n, n+�c, v� sinh rác r+<i, h$ tiêu, không cho phép 
làm kém th2i Pháp thu*c.  

R1i chiPm l_nh ngân hàng, nNm lfy cYnh sát, tr i 
giam, bYo an binh, hYi quan, phô tr+ơng lTc l+\ng đO 
bYo đYm tr't tT an ninh, ng�n cYn b9n thân Nh't m< 
sòng b c... QuYn lý hành chính không có gì khó đ$i v�i 
tôi là lu't s+, nhft là trong đi�u ki�n chính tr; hPt s7c 
thu'n l\i. NhUng t+ t+<ng yêu n+�c giành đ*c l'p cIa 
Vi�t Minh lan truy�n tdng đ\t sóng ng6m vào lòng 
m9i t6ng l�p nhân dân, kO cY các anh ch; em công ch7c 
mà lòng tin và phoc chI Pháp không còn nUa. Nay 
ng+2i đ7ng đ6u thành ph$, ng+2i đ7ng đ6u cơ quan 
là ng+2i mình, trình đ* có thda, thì anh ch; em hào 
h7ng làm vi�c. Tôi biPt mình là ng+2i đ7ng m8i ch;u 
sào v�i danh ngh_a công khai là th; tr+<ng, còn n�n 
tYng bí m't bên trong là tinh th6n cách m ng đã đ+\c 
Vi�t Minh nhen lên trong lòng dân và nuôi d+�ng 
thành s7c m nh mà kp thù phYi e s\. 

M*t hôm, m*t s_ quan h'u c6n Nh't đeo g+ơm vào 
gup th; tr+<ng đòi thanh toán h\p đ1ng đóng phà 
quân sT cho Pháp, tôi vi�n lu't bác bW. Tên phiên d;ch 
ng+2i Nh't nói: “Ông Khánh không yêu ng+2i Pháp 
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c8ng không thích ng+2i Nh't”! V� sau m't thám Nh't 
bNn tin cho tôi: “Ông b; nghi là ng+2i cIa Vi�t Minh!”. 

Trong khi đó m*t s$ d+ lu'n l i coi tôi là thân 
Nh't! Tôi cYm thfy hai m8i dao ch_a vào mình trong 
tình thP m9i vi�c đ�u tiPn hành bí m't, không có ch5 
nào đO thanh minh. Lúc đó tôi ch�ng có tc ch7c nào 
bYo v� an toàn cho cá nhân th; tr+<ng. 

Tôi bình t�nh làm vi�c trong cái th0 cân b1ng mà tôi 
c�m th2y gi3a s% ch2p nh$n c)a Nh$t, s% đ6ng tình c)a 
Vi�t Minh và lòng m0n tr(ng c)a nhân dân thành ph� 
coi tôi là nhân v$t có đi'u ki�n t�t nh2t đ� gánh vác 
trách nhi�m, lúc đó ch;ng ngh� đ0n l�<ng b=ng. KP 
ho ch tT bYo v� khá gây thơ cIa th; tr+<ng ch^ là 
chu�n b; m*t ch5 tr$n trên tr6n nhà! 

R1i các sT ki�n xYy ra d1n d'p c�ng th�ng. B9n quan 
ch7c Pháp b; giam trong nhà tù đ+\c tin Nh't hoàng đã 
đ6u hàng Đ1ng minh li�n đòi đ+\c thY. Cán b* Vi�t 
Minh bàn v�i th; tr+<ng: M*t bên huy đ*ng nhân dân 
phYn đ$i, m*t bên d9a quân đ*i Nh't nPu thY ra thì b9n 
Pháp s} b; nhân dân sát h i. ST ph$i h\p lung l} mà hi�u 
quY: Công khai ô tô cIa th; tr+<ng đPn cVa tr i giam th; 
sát, bí m't thì cán b* Vi�t Minh vNt kh�n mut trên cánh 
tay làm ám hi�u đ7ng giUa đám đông đO đi�u khiOn biOu 
tình. KPt quY: b9n Pháp không đ+\c thY. 

Nhóm anh Ích in và rYi truy�n đơn Vi�t Minh b; 
cYnh sát bNt giam. Đ+\c Vi�t Minh báo tin, tôi ra l�nh 
thY t7c khNc. 
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Sau khi Nh't đ6u hàng Đ1ng minh ngày 14-8-1945, 
hai t6u chiPn nhW cIa Pháp Crayssac và Frizoul tiPn 
vào đ'u tr+�c cYng, r1i s_ quan Pháp lên yPt kiPn T+ 
l�nh Nh't xin đc b* (sau này ta biPt h9 đ+\c l�nh cIa 
Sainteny gfp rút td ngoài khơi vào đO đi Hà N*i bNt 
liên l c v�i Sainteny âm m+u chiPm l i Đông D+ơng). 
Th; tr+<ng công khai cV anh V8 V�n Huy�n và 
Nguy�n V�n Xuân, hai cán b* tòa án, tc ch7c các đ*i tT 
v� đ+2ng ph$ t'p d+\t ngày đêm, đ1ng th2i phát l�nh 
tr+ng dong các xí nghi�p nh+ Combel đO sYn xuft v8 
khí thô sơ. C7 m5i khi có t6u Pháp d'p dình sán vào 
bPn thì đ+2ng ph$ t'p h\p sôi soc: chính quy�n thành 
ph$ công khai đ*ng viên, ngfm ng6m thì Vi�t Minh 
ch^ đ o. NhUng ngày c�ng th�ng fy dân ph$ và cán b* 
cùng th; tr+<ng nhi�u đêm th7c trNng. M*t chi�u, th; 
tr+<ng đ+\c tin m*t t6u Pháp tiPn vào Đ1 Sơn có tên 
râu x1m đ7ng trên boong! Các lTc l+\ng cIa ta túc trTc 
s�n sàng. M*t gi2 khuya, đi�n báo l i: đó là t6u đánh cá 
cIa ta! 

M*t đoàn công ch7c đPn bàn gify chft vfn th; 
tr+<ng t i sao l i đO hai t6u chiPn cIa Pháp đ'u < 
cYng? Th; tr+<ng đành phYi báo cáo kP ho ch đã đ;nh 
là s} cho hai xu1ng sNt cYm tV trôi theo dòng húc vào 
chúng... KP ho ch đó thP là b; tiPt l*, phYi b; bãi bW. Tôi 
li�n sang ThIy Nguyên gup anh Nguy�n Bình, T+ l�nh 
đ� t7 ChiPn khu Đông Tri�u bàn kP ho ch ph$i h\p 
quân sT. Tôi biPt tri phI ThIy Nguyên là Nguy�n V�n 
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T o đã đO Nguy�n Bình đóng t i phI cIa mình nên tôi 
cV anh V8 V�n Huy�n đi ti�n tr m sang ThIy Nguyên, 
nh2 anh T o nói v�i Nguy�n Bình cho tôi gup và h�n 
ngày. Ô tô cIa th; tr+<ng đi qua các tr m gác cIa 
nhUng thanh niên c6m súng �n trong boi cây r1i đPn 
m*t ngôi đình, anh Nguy�n Bình tiPp tôi giYn d; thân 
m't, hai anh em trao đci tình hình và anh Nguy�n 
Bình nh'n l2i h5 tr\ n*i thành.  

Trong n*i thành, tôi t'p h\p lTc l+\ng v8 trang 
cIa cYnh sát, liêm phóng, bYo an binh, hYi quan và đơn 
v; lính Vi�t Nam mà Nh't tuyOn m* do thiPu úy Hóa 
ch^ huy. Lúc đó không biPt l'p m*t ban ch^ huy quân 
sT nh+ thP nào, tôi ch^ tính nPu có xung đ*t thì th; 
tr+<ng không thO lánh mut dù có nguy hiOm. 

Sau cùng tôi gup hiPn binh Nh't, kích thích tinh 
th6n đfu tranh giYi phóng dân t*c ch$ng thTc dân da 
trNng đO xin súng đ n... Tên ch^ huy hiPn binh xúc 
đ*ng ch y ra vòi máy v5 n+�c vào mut nh+ng không 
dám tT ti�n chuyOn v8 khí cho ta. Tôi li�n d9a nPu đO 
Pháp đc b*, dân Vi�t Nam s} đánh, s} chPt vì không có 
súng, nh+ng tr+�c khi hy sinh s} giPt hPt dân Pháp trú 
ngo trong thành ph$, Nh't s} b; trách nhi�m tr+�c 
Đ1ng minh. 

Sau đó, quân đ*i Nh't bNc hai c súng liên thanh 
ch_a vào t6u chiPn Pháp... t6u Pháp rút sang phía Ninh 
Giang thì b; du kích trên b2 sông nc súng khiPn chúng 
phYi tháo ch y ra khơi. ThP là thTc dân Pháp v� m*ng, 
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t+<ng reng chúng cup bPn s} đ+\c dân An-nam đón 
mdng, không ng2 l i b; đánh đuci khNp nơi. 

Chính quyCn cách mSng thành l�p 
Ngày 19-8-1945, Hà N*i tiPn công PhI Khâm sai 

c+�p chính quy�n. Tin báo v� HYi Phòng làm nô n7c 
lòng dân! Vi�t Minh < HYi Phòng m< tro s< công khai 
< đ+2ng Cát Dài s$ nhà 14, qu6n chúng đPn tiPp xúc 
tfp n'p, tôi không giao thi�p, ch^ ng6m vi�n tr\ ti�n và 
xe đ p. B9n Nh't đ�m chiêu theo dõi dân tình, c$ thI 
trong doanh tr i đO tránh va ch m. 

Đêm 21-8-1945, anh V8 Qu$c Uy, cán b* Vi�t Minh 
pho trách HYi Phòng đPn nhà tôi < s$ 9 ngõ Thu'n 
Thái (đ+2ng Cát Dài) làm vi�c đPn 3 gi2 sáng, bàn kP 
ho ch chuyOn giao chính quy�n, nghe tôi báo cáo v� 
thái đ* Nh't, lTc l+\ng v8 trang; s$ ng+2i và v8 khí 
cIa chính quy�n c8, r1i phân công tôi gup T+ l�nh 
Nh't vda thuyPt phoc vda áp lTc đO giU h9 trung l'p, 
không can thi�p vào cu*c mít tinh thành l'p chính 
quy�n cách m ng Vi�t Nam. 

Ngày 22-8 tôi gup T+ l�nh Nh't. H9 nh'n l2i và ra 
đ6u ki�n ta không đ+\c mang v8 khí. Cùng ngày, m*t 
thanh niên ho t bát xuft hi�n nh+ m*t tráng s_ đPn 
gup th; tr+<ng và anh V8 Qu$c Uy < nhà tôi bàn v� 
mut quân sT: đó là anh Nguy�n Hùng Phong, ng+2i 
cIa anh Nguy�n HYi Thanh, Bí th+ �y ban quân sT 
cách m ng cIa ChiPn khu Đông Tri�u, cV v� HYi 
Phòng thu xPp kP ho ch đ+a quân giYi phóng td chiPn 
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khu v� tham gia giành chính quy�n < HYi Phòng và Đ1 
Sơn, nPu c6n s} sV dong v8 lTc. Nh+ng chi�u h+�ng là 
s} không phYi đc máu. 

Dân ph$ may c2 su$t đêm, v\ tôi và các con loay 
hoay tính mãi cách cNt ngôi sao vàng n�m cánh! Dân 
ph$ t'p d+\t, đ*i ng8 r6m r'p chu�n b; mít tinh, s_ 
quan Nh't theo dõi không khWi lo âu, tìm gup th; 
tr+<ng hWi tình hình, tôi giYi thích và bYo đYm cho h9 
yên tâm. 

Sáng 23-8-1945, cu*c mít tinh tr+�c th�m Nhà hát 
l�n thành ph$, lá c2 oanh li�t màu đW sao vàng bay 
ph6n ph't, đ1ng đi�u v�i lòng dân phơi ph�i dâng cao 
nh+ sóng biOn. L2i tuyên b$ thành l'p Iy ban nhân 
dân cách m ng thành ph$ vang lên chfm d7t chính 
quy�n c8, thành l'p chính quy�n m�i mà đông đYo bà 
con thfy là cIa mình, vì mình. Cán b* đ+\c sNp xPp đO 
thay mut nhân dân làm chI và phoc vo nhân dân. Th; 
tr+<ng c8 đ+\c giao ch7c vo Iy viên hành chính, đúng 
chính sách mut tr'n. C8ng sáng hôm đó, b* đ*i Vi�t 
Minh, td hai ngY Đông Tri�u và ThIy Nguyên tiPn vào, 
trp m�ng, có nU có nam, binh phoc du kích đI kiOu... 
T+ l�nh Nguy�n Bình đi Ing, thanh kiPm Nh't c nh 
s+2n, m*t mNt b;t kh�n (anh ch*t mNt trái) tdng b+�c 
đi giUa đ*i hình... Nhân dân v� đ+2ng nhìn thfy chính 
con em mình trong đó, cY trai cY gái... thì ra đây là 
nhUng con ng+2i th6n tho i xuft qu� nh'p th6n đã 
khiPn quân thi�n chiPn cIa Nh't hoàng phYi bó tay... 
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đfy chính là con em mình... kiêu hãnh quá! Lúc đó 
không ng2 đ+\c reng 30 n�m sau đ*i ng8 fy tr< thành 
quân đ*i nhân dân Vi�t Nam ldng danh thP gi�i! 

Td gi2 phút này, chính quy�n thTc dân, chính 
quy�n phong kiPn, chính quy�n bù nhìn v_nh vi�n 
chìm vào d_ vãng. 

Tâm h1n tôi l1ng l*ng gió m�i, chan hòa ni�m 
sung s+�ng cIa dân t*c. Tôi ch y đPn v�i các chiPn s_ 
cIa Nguy�n Bình đóng < tr i Thành đ*i bây gi2, ch y 
đi khNp nơi chia vui cùng anh ch; em công ch7c, cùng 
bà con đ+2ng ph$! 

Ba hôm sau tôi nh'n đ+\c đi�n cIa anh Võ Nguyên 
Giáp m2i tôi lên ThI đô nh'n ch7c B* tr+<ng B* T+ 
pháp trong Chính phI lâm th2i n+�c Vi�t Nam dân chI 
c*ng hòa. Đêm nào H*i đ1ng Chính phI c8ng h9p 
khuya d+�i quy�n chI t9a cIa anh Võ Nguyên Giáp. 
R1i m*t t$i, td đêm dày cIa ho t đ*ng cách m ng, td 
đám đông nhân dân c6n lao qu6n nâu áo vYi, Bác H1 
xuft hi�n nh+ m*t lão nông kh�ng khiu, vdng trán 
r*ng, râu tóc lơ thơ, qu6n c*c áo cánh nâu, kh�n mut vNt 
vai,... Bác chI t9a phiên h9p, hufn th; nhUng l2i c6n 
ki�m liêm chính, chí công vô t+... Chính quy�n cách 
m ng Trung +ơng đ+\c thành l'p r1i v+\t muôn vàn 
khó kh�n đO l�n lên v�i đft n+�c, v�i th2i đ i... 

H4i Phòng, tháng 7 n7m 1994 

KHÁNH 
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CU"C TRANH LU�N V$ V%N Đ' 
T� PHÁP TRÊN BÁO S� TH�T 

TRONG CÁC N,M 1948 VÀ 1949 
GI3A ÔNG V� TR�NG KHÁNH 

VÀ ÔNG QUANG Đ6M 

V�n đ� t� pháp 

L.T.S: Sau bài v: t� pháp đ7ng trên báo S� th�t s> 91 
và 93, không chB b�n Quang Đ�m trình bày hFt ý 
kiFn, các b�n đ�c, nhHt là nhIng b�n trong giJi t� 
pháp đã gLi qua chúng tôi nhi:u bài hoOc tán thành, 
hoOc ph4n đ>i nhIng điPm b�n Quang Đ�m nêu ra, 
đó là m't tri�u chRng chS rTng d� lu�n c+a qu>c dân 
ta đã chú tr�ng đFn vHn đ: t� pháp, m't trong nhIng 
vHn đ: cWn ph4i c4i t�o và phát triPn d�Ji chF đ' dân 
ch+ c'ng hòa. Chúng tôi nhi�t li�t hoan nghênh tHt c4 
các ý kiFn c+a các b�n. Luôn luôn trung thành vJi 
nguyên tYc tZ do ngôn lu�n và nguyên tYc phê bình 
đP tiFn b', chúng tôi lWn l�!t đ7ng t[ s> này nhIng 
bài b�n đ�c gLi đFn. B�n Quang Đ�m s] th4o lu�n 
trên báo này vJi các b�n v: nhIng điPm cWn thiFt đP 
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m1 r'ng t� t�1ng pháp lý dân ch+ c+a n�Jc nhà. Và 
chúng tôi c	ng xin các b�n hiPu cho rTng s1 d_ trong 
các s> tr�Jc chúng tôi ch�a đ7ng đ�!c nhIng bài gLi 
sJm, là do khuôn kh` tB báo ch�t hap và chúng tôi 
cWn ph4i dành chb đ7ng nhIng bài v: nhIng vHn đ: 
bRc thiFt hơn. 

D./i đây là nguyên v3n bài c�a ông V� Tr�ng Khánh 

S< d_ m*t s$ anh em có trách nhi�m v� T+ pháp Iy 
cho tôi trY l2i bài “T+ pháp v�i Nhà n+�c” là vì bài fy 
có h i v� chính tr;. Trong lúc các ng+2i pho trách v� 
hành chính và t+ pháp m�i bNt đ6u đi�u hòa đ+\c các 
Tòa án và �y ban, nhft là < cfp huy�n, beng cách giYi 
thích cho bên n9 hiOu rõ nhi�m vo và cách tc ch7c cIa 
bên kia, thì ông Quang Đ m l i nhNc l i nhUng ý kiPn 
ch^ trích rft t6m th+2ng khiPn cho nhUng m6m hiOu 
nh6m và chia r} giUa các �y ban v�i Th�m phán l i có 
thO nhóm lên. Ông quên reng t+ pháp c8ng là m*t cơ 
quan chính quy�n do Chính phI dân chI c*ng hòa 
thiPt l'p đ1ng th2i v�i các �y ban hành chính, v'y thì 
khi ta không đ+\c v ch lên báo nhUng khuyPt điOm 
cIa �y ban hành chính, s\ mft uy tín cIa chính quy�n, 
ta c8ng nên dè dut trong l2i ch^ trích t+ pháp trên mut 
báo, nhft là trên t2 báo S� th�t. 

Tôi nói ý kiPn cIa ông Quang Đ m rft t6m th+2ng 
và s�n sàng nh'n m*t cu*c tranh lu'n công khai v�i 
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ông trong m*t H*i ngh; hay m*t buci di�n thuyPt nào, 
vì tranh lu'n beng l2i viPt, s\ không nói đI và thiPu thì 
gi2. 

D+�i đây tôi ch^ nhNc tdng lý l} cIa ông Quang 
Đ m r1i trY l2i rft vNn tNt: 

1/ “TQ khi xã h�i chia thành giai c[p, t+ pháp xuft 
hi�n đO bYo v� thP lTc kp th$ng tr; và đàn áp đ$i 
ph+ơng”. 

Tôi mu$n nói khi đi�u 712 Dân lu't bNt kp nào làm 
thi�t h i đPn ng+2i khác phYi b1i th+2ng cho ng+2i fy, 
và b* Hình lu't làm t*i nhUng kp đánh nhau hay giPt 
ng+2i không phYi vì c� chính tr; thì là bYo v� ai và đàn 
áp giai cfp nào? 

2/ “Trên tiCn đ^ tiHn b� sau này, m*t khi xã h*i 
loài ng+2i đã xóa hPt dfu vPt giai cfp, b* máy Nhà 
n+�c đ+\c cft vào vi�n bYo tàng, th2i t+ pháp c8ng ch^ 
còn giá tr; m*t món đ1 cc mà thôi”. 

Ta c8ng mong reng t+ pháp, hành chính và quân 
sT c8ng đ+\c xPp vào kho đ1 cc đi. 

Nh+ng th2i kn fy còn xa lNm thay: Hi�n nay ta vvn 
còn c6n đPn quân sT, hành chính và t+ pháp. Hi�n nay 
n+�c Nga vvn còn có lu't pháp và Tòa án. VY l i theo 
đúng bi�n ch7ng pháp, ch+a chNc cái xã h*i c*ng sYn 
đã l i không ch7a nhUng m$i mâu thuvn khiPn cho nó 
l i phYi biPn chuyOn đi nUa. Thái đ* khoa h9c hơn cY là 
ngh_ reng ta ch+a có thO nh'n đ;nh đ+\c xã h*i c*ng 
sYn s} ch7a nhUng đ*ng cơ gì, v'y ta c8ng ch+a nên 
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hfp tfp nói reng lúc fy quân sT, hành chính, t+ pháp 
s} mft h�n. Có khi nó ch^ biPn hình th7c, biPn cách tc 
ch7c mà thôi. Dù sao tranh lu'n v� điOm này c8ng nh+ 
đi tìm quY đft < đâu sinh ra và s} đi đPn đâu. 

3/ “B� hình c-a Gia-Long không gi$ng b* hình 
cIa H1ng-Đ7c. B* máy t+ pháp dân chI c*ng hòa Vi�t 
Nam không thO y nh+ b* ph'n t+ pháp tr+�c ngày 2-9-
1945”. 

Lu't pháp là nhUng thO l� linh ho t nh+ sT s$ng 
cIa qu6n chúng, sT s$ng fy thay đci thì lu't pháp m�i 
thay đci. Lu't pháp nPu lùi l i hay tiPn lên xa quá v�i 
m7c v�n hóa cIa qu6n chúng thì ch^ là nhUng thO l� 
chPt. 

B<i v'y không phYi là sáng hôm 3-9-1945, bdng 
mNt d'y là thfy lu't pháp thay đci nh+ phong cYnh 
r p hát: Lu't pháp ch^ có thO thay đci h�n đi khi chính 
thO m�i đã t o đ+\c ra m*t đ2i s$ng m�i cIa nhân dân 
khác h�n x+a. Thí do: Lu't pháp ch^ tuyên b$ chP đ* 
đ*c thê khi phong toc d+ lu'n, đi�u ki�n kinh tP < các 
thôn quê đã chín đO bài trd chP đ* đa thê. 

4/ “Ông Quang ĐSm nêu lên thuyHt phân quyCn 
c-a Mông-têt-ki-Z r1i cho reng đ*c l'p, phân quy�n, tT 
do, bình đ�ng, bác ái là m*t lu'n đi�u duy tâm”. 

Thú thTc reng các anh em t+ pháp quên cái thuyPt 
Mông-têt-ki-ơ td ngày còn đi h9c r1i và bây gi2 m�i 
nghe thfy nhNc l i nh+ m*t tiPng hoài cc. Lúc đut cơ s< 
m�i cho n�n t+ pháp Vi�t Nam, các anh em đã ngh_ 
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đPn nhUng lý do thTc tP, nhUng kinh nghi�m thiPt 
thTc, ch7 không mft th2i gi2 vào nhUng lý thuyPt xa 
xôi. Còn duy tâm v�i duy v't, nPu ông xét v� mut duy 
tâm thì danh td đ*c l'p, phân quy�n, tT do, bình đ�ng, 
bác ái kia hóa ra duy tâm; nPu ông xét v� ph+ơng di�n 
l;ch sV hay duy v't thì l i thfy nhUng danh td fy duy 
v't ngay. 

5/ “Đ�c l�p đ	a đHn phEn tiHn hóa... < bên Pháp vô 
t+ và đ*c l'p cIa t+ pháp ch^ là m*t sT giY v2, ch7ng 
c� là nhUng vo án áp chP đ i chúng c6n lao, < Vi�t 
Nam c8ng thP, sau cu*c đ i chiPn th7 nhft; thTc dân 
Pháp đ+a ra chP đ* phân quy�n giUa hành chính v�i 
t+ pháp và tr+ng bày t+ pháp đ*c l'p nh+ng hàng 
ngàn vo án thYm kh$c ch$ng cách m ng...”. 
Tr	1c hHt, ông Quang Đ m t+<ng reng công vi�c Tòa 
án ch^ là xV mfy vo án chính tr; mà thôi. 
Sau naa, ông không phân bi�t đ+\c lu't pháp và Tòa 
án, và không có ý ni�m v� chU t+ pháp. 

Lu't pháp là nhUng thO l� do cơ quan chính tr; 
nh+ Qu$c h*i, Chính phI đut ra. Tòa án ch^ là nhUng 
cơ quan áp dong các lu't pháp fy. NPu lu't pháp cfm 
bãi công, cfm l'p nghi�p đoàn thì Tòa án s} trdng tr; 
nhUng kp làm reo, vào nghi�p đoàn. M*t khi lu't pháp 
cho phép bãi công, biOu tình, l'p nghi�p đoàn, thì dù ai 
ki�n nhUng ng+2i bãi công, đi mít tinh, vào nghi�p 
đoàn đi nUa, Tòa án c8ng tha bcng, không s\ ai uy 
hiPp hay đO ai mua chu*c. 
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Tính cách vô t+ và đ*c l'p cIa Chính phI ta mu$n 
đào t o cho các Th�m phán là thP: H� lu't bYo đen thì Tòa 
án xV đen, dù có trái ý m*t cá nhân, m*t đoàn thO, m*t 
quy�n hành nào đi ch�ng nUa, Tòa c8ng không xV trNng. 

Mà nPu lu't pháp l c h'u thiên v; v� m*t giai cfp 
này, hay giai cfp khác thì t7c là trách nhi�m cIa cơ 
quan l'p pháp, trách nhi�m cIa nhUng nhà chính tr; 
đã đ+\c dân b6u vào nhUng cơ quan fy. Các v; đó 
không thay đci lu't pháp cho k;p th2i đO Tòa án áp 
dong cho k;p th2i là l5i cIa h9, ch7 không phYi l5i cIa 
Tòa án. 

Công vi�c t+ pháp và công vi�c hành chính giao 
cho hai cơ quan khác nhau, và cfm cơ quan n9 không 
đ+\c len vào cơ quan kia là m*t đi�u ki�n bYo đYm cho 
ng+2i công dân khWi b; nhà c6m quy�n 7c hiPp, trong 
bft c7 chính thO dân chI nào. 

H� hai công vi�c fy giao cho m*t cơ quan là có sT 
l m dong, l\i cho kp c6m quy�n và h i cho ng+2i dân. 

C8ng vì thP mà thTc dân Pháp tr+�c kia không 
ch;u đO t+ pháp bi�t l'p v�i hành chính mà l i t'p 
trung hai quy�n fy vào tay các viên công s7 ng+2i 
Pháp không lúc nào ch;u phân quy�n hành chính và t+ 
pháp đO cho t+ pháp đ*c l'p, nh+ ông Quang Đ m 
nói, đây là m*t đi�u nh6m lvn nung n� cIa ông. 

6/ “NhiCu ph�n tf trí th>c giành t; do cá nhân, 
đ*c l'p b* ph'n và quy�n thP v� ch7c vo, thft b i 
tr+�c nhà n+�c c8, h9 toàn chiPn thNng nhà n+�c m�i”. 
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ThTc ra, < d+�i nhà n+�c c8 h9 đã đ+\c thfy nhUng 
đi�u kh$c h i cho n�n tYng nhà n+�c m�i, h9 tranh 
đfu đO tránh nhUng đi�u kh$c h i fy đO cùng v�i m9i 
ng+2i t o nên m*t xã h*i t$t đ�p mà thôi. 

7/ Sau khi nói r\ng: “Cách mSng tháng Tám bùng 
n=, các ph6n tV trí th7c đ+\c bc dong“ ông Quang 
Đ m gán cho các ph6n tV fy m*t ít đ7c tính “t$t đ�p”, 
bu*c t*i reng h9 đã ng�n tr< “công vi�c tiêu di�t các lTc 
l+\ng phYn đ*ng” r1i hô to “không thO nh+ thP đ+\c”. 

ThTc ra cY ông và tôi đ�u không có quy�n phán xV. 
Ch^ nhân dân là đ+\c quyPt đoán. V'y xin ông hWi 
nhân dân xem có nên giao quy�n t+ pháp cho các �y 
ban hành chính nh+ < chP đ* Iy viên t+ pháp lúc đ6u 
tiên không? Có nên bãi bW Tòa án đi không? Có nên 
h\p nhft quy�n hành chính và t+ pháp nh+ khi còn < 
chP đ* Pháp bYo h* không? T+ pháp có thO dung túng 
các lTc l+\ng phYn đ*ng không? ST bNt b� và làm t*i 
rft th'n tr9ng và có ph+ơng pháp cIa Tòa án còn g9i là 
ng�n tr< công vi�c tiêu di�t phYn đ*ng không? Các 
pho th�m nhân dân (lfy cY < trong các t^nh b* và trong 
các đoàn thO c7u qu$c) có công nh'n reng th�m phán 
xV m*t cách thTc vô t+ và đ*c l'p không? 

8/ “TrSng thái đ�c l�p chuygn thành trSng thái đ@i 
l�p, thI toc phân quy�n hóa ra thI toc đ*c quy�n”.  

Khi m*t ng+2i nào mu$n ra l�nh cho Tòa án phYi 
xV thP này thP khác mà Tòa án không nghe theo thì 
chúng tôi cho reng đfy là giU quy�n đ*c l'p. 
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 NPu ông Quang Đ m cho nh+ thP là m*t thái đ* 
đ$i l'p thì tôi mu$n hWi khi các th�m phán can thi�p 
vào vi�c hành chính hay chính tr;, các �y ban s} c+ xV 
nh+ thP nào đO cho khWi thành ra “đ$i l'p”? 

Ông Quang Đ m trách Tòa án có thI đo n đ*c 
quy�n tuy reng Chính phI ch^ đut ra thI toc phân 
quy�n. Có l} ông mu$n trách reng khi nhà n+�c giao 
vi�c hành chính cho �y ban và vi�c t+ pháp cho Tòa 
án: t i làm sao Tòa án lúc xV án l i c7 kh+ kh+ làm m*t 
mình, c8ng nh+ �y ban lúc làm vi�c hành chính và 
chính tr; l i không sang thYo lu'n v�i Tòa án. 

9/ Ông Quang ĐSm khuyên r\ng: “T	 pháp phEi 
kHt h`p v1i Nhà n	1c mà đ$i l'p v�i các lTc l+\ng phá 
ho i chính quy�n. Không m*t b* ph'n nào đ+\c tách 
mình ra khWi kh$i đoàn kPt”. 

Đáp l i l2i kn quuc fy, tôi ch^ hWi: Các th�m phán 
đ7ng trong hàng ng8 kháng chiPn td tr+�c đPn nay g9i 
là < trong hay < ngoài kh$i đoàn kPt? Khi t+ pháp 
trdng tr; nhUng kp bNt ng+2i trái phép, tha bcng cho 
nhUng kp b; bNt vô ch7ng c� thì là phá ho i chính 
quy�n hay cIng c$ chính quy�n? Khi t+ pháp phYn đ$i 
nhUng sT giam c6m vô tc ch7c có phYi là đi ng+\c 
quy�n l\i cIa nhân dân, làm giYm uy tín nhà n+�c 
nhân dân không? 

10/ Ông Quang ĐSm còn khuyên: “phân quyCn 
phEi ph@i h`p v1i t�p quyCn ngh_a là phân quy�n theo 
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l$i phân công pho trách trong ph m vi chuyên môn 
d+�i sT ch^ huy t'p đoàn v� nguyên tNc c�n bYn”. 

Tôi l i phYi hWi ông hai đi�u: 
M�t là theo ý ông hiOu thì có l} khi nào xV án, ông 

Chánh án phYi bàn v� nguyên tNc v�i �y ban hành 
chính r1i m�i ra Tòa ng1i xV, v'y khi làm các vi�c hành 
chính và chính tr; thì các �y ban có sang bàn v�i ông 
Chánh án tr+�c đã r1i m�i v� thi hành không? 

Hai là, khi ông B* tr+<ng B* N*i vo và B* tr+<ng 
B* T+ pháp ng1i trong Chính phI đO cùng cY H*i 
đ1ng bàn đ;nh nhUng chính sách thì có g9i đ+\c là: 
“M*t sT ch^ huy t'p đoàn v� nguyên tNc c�n bYn 
không?”. R1i sau khi Chính phI giao vi�c hành chính 
cho các �y ban, vi�c t+ pháp cho các Tòa án thì có g9i 
đ+\c là: “phân quy�n theo l$i phân công pho trách 
trong ph m vi chuyên môn không?”. 

NPu đ+\c thì chính là cách tc ch7c chính quy�n 
hi�n gi2. V'y ông bft tft phYi đut thành vfn đ�. 

ThTc ra, nhUng ý kiPn cIa ông Quang Đ m không 
làm cho ng+2i dân nghi ng2 sT ích l\i thiPt thTc cIa Tòa 
án, không làm cho các anh em hành chính quên reng 
các tòa án đã giúp cho anh em rft nhi�u. Bên hành 
chính biPt reng Tòa án đã giúp nhi�u trong vi�c bNt m9i 
ng+2i phYi tôn tr9ng thO l� cIa bên hành chính đut ra, 
trdng tr; nhUng kp làm r$i cu*c tr; an, không tuân l�nh 
cIa Chính phI, tóm l i đã giúp cho sT cIng c$ chính 
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quy�n m*t cách đNc lTc. � nhi�u nơi, �y ban và Tòa án 
đã hiOu reng uy tín cIa chính quy�n là trách nhi�m 
chung tft cY, ch7 không phYi reng khi uy tín cIa m*t 
bên b; th+ơng tcn là làm t�ng thP lTc cIa bên kia đâu. 

VA TRCNG KHÁNH 
Báo S� th�t s> 98 (19-8-1948) 

và s> 99 (2-9-1948) 

V�n đ� t� pháp 

I/ T. pháp là m&t khí c8 riêng c�a t*p đoàn chính tr9 

L.T.S – D�Ji đây là nguyên v7n bài c+a ông V	 Tr�ng 
Khánh gLi đFn góp thêm vào cu'c tranh lu�n v: vHn 
đ: t� pháp. 

Ông Quang Đ m trình bày lý thuyPt cIa Các Mác 
v� nhà n+�c là m*t khí co cIa t'p đoàn th$ng tr;, 
phong sT t'p đoàn fy, đ$i l'p v�i giai cfp b; tr; và 
mang tính chft cIa t'p đoàn c6m quy�n. 

Tôi t+<ng thuyPt này bây gi2 không còn ai phYn 
đ$i nUa, vì nó nh'n rõ m*t đi�u d_ nhiên: m*t chính 
phI phát-xít lfy s7c m nh lên c6m quy�n hay m*t 
chính phI dân chI đ+\c đa s$ dân b6u lên c6m quy�n 
thì tft nhiên s} cai tr; và tc ch7c nhà n+�c theo chính 
kiPn và quy�n l\i cIa đYng mình hay cIa đa s$ đã b6u 
mình, không l} phYn l i. NhUng chính kiPn fy phát 
biOu thành nhUng đ o lu't mà các cơ quan hành chính, 
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t+ pháp, công an, quân đ*i… có nhi�m vo áp dong. Kp 
b; tr; cho reng t+ pháp là khí co đ$i l'p và áp b7c nhft, 
vì ch^ thfy cơ quan fy tuyên án mà không nhìn thfy 
reng s7c m nh đ�u < cY trong tay hành chính, công an, 
quân đ*i; không nhìn thfy là vì hành chính lúc nào 
c8ng hòa hoãn, phI do, công an thì hành đ*ng bí m't 
và quân đ*i ch^ can thi�p khi nguy k;ch đuc bi�t. 

Cái quan ni�m fy v� nhà n+�c đã giúp cho ng+2i 
cách m ng biPt reng m*t khi đã l'p chính quy�n thì phYi 
phá tft cY các khí co quân đ*i, công an, hành chính, t+ 
pháp và đào hPt r� cY cái “h� th$ng t+ t+<ng c8” (lu't 
pháp, đ o đ7c, tôn giáo, triPt h9c). Vì thP nên khi vda 
thành l'p, chính phI ta đã hIy bW ngay tft cY các tc ch7c 
quan l i, liêm phóng, lính khc xanh, kh$ đW c8. 

Nh+ng đPn khi kiPn thiPt l i nhUng khí co m�i thì 
quan ni�m fy không đI nUa vì nó ch^ nhìn rõ “đi�u 
c�n bYn xã h*i cIa toàn thO chP đ*” mà không bao quát 
đ+\c tft cY các moc đích khác cIa m5i khí co nhà n+�c. 

Cho nên, có thO trY l2i ông Quang Đ m reng, nPu 
nh+ ch^ xét tính chft n�n t+ pháp m*t n+�c hay m*t 
th2i đ i, đO m+u đ1 m*t cu*c cách m ng chiPm chính 
quy�n mà thôi, thì ch^ c6n “nhìn rõ n*i dung toàn thO, 
và c�n bYn xã h*i cIa n�n t+ pháp fy” là đI, b<i vì khi 
fy ch^ phá hIy cái c8 thì ch^ c6n nhem cho đúng đ+2ng 
l$i đ i c+ơng mà đi t�i, không c6n đO ý đPn nhUng cái 
đc v� v� chi tiPt. Nh+ng đPn khi – nh+ chúng ta hi�n 
gi2 – kiPn thiPt m*t xã h*i m�i lên trên cái c8 thì ch^ 
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nhìn có thP không đI nUa, còn đ1ng th2i phYi xem cY 
“hình th7c, b* ph'n” vào m9i moc đích thiPt thTc khác 
cIa n�n t+ pháp, m�i nNm đ+\c đI yPu t$ đO xây dTng 
m*t b* máy thWa mãn đ+\c nhu c6u cIa xã h*i m�i. B<i 
vì trong lúc kiPn thiPt, chP đ* mình đut ra không nhUng 
phYi có xu h+�ng đ i c+ơng là đi đPn chI ngh_a xã h*i 
mà còn phYi xPp đut đ+\c cái đ2i s$ng hàng ngày rft 
phi�n ph7c, t^ m^ cIa m*t qu6n chúng đông đYo còn 
ch7a nhi�u cái c8 ch+a biPn mft, lvn cái c8 ch+a thành 
hình. Trong bài tr+�c (S� th�t s$ 98) tôi đ+a ra hai đi�u 
lu't riêng bi�t, là c$ ý đO tW reng lý lu'n cIa ông Quang 
Đ m đúng m*t mut, còn thiPu sót m*t mut. 

Mu$n t�i moc đích kiPn thiPt vda nói, ta phYi nh'n 
đ;nh bao quát nhi�u mut, reng pháp lu't là nhUng thO 
l� đut ra đO giU tr't tT trong xã h*i thì xã h*i m�i s$ng 
đ+\c. Tr't tT fy có xu h+�ng chính là bênh vTc quy�n 
l\i cho t'p đoàn th$ng tr; (đúng ý ông Quang Đ m) 
c8ng có ch5 vô t+ và có ch5 bênh vTc kp yPu ch$ng kp 
m nh (ông Quang Đ m thiPu hai ch5 này) nh+ m*t 
tr9ng tài có uy lTc – vô t+ ngh_a là không phân bi�t 
phe th$ng tr; hay b; tr;, giàu hay nghèo. 

Xin d+n gi<i: 

� trong m*t xã h*i phong kiPn, t+ bYn chI ngh_a 
có mâu thuvn l�n giUa hai giai cfp, nh+ng c8ng có 
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mâu thuvn nhW giUa nhUng ng+2i cùng m*t giai cfp 
nh+ hai h ng t+ bYn c nh tranh nhau hay hai ng+2i 
nghèo đánh nhau, houc nhUng xung đ*t hàng ngày 
giUa m*t ng+2i giàu v�i m*t ng+2i nghèo. Khi fy ai có 
l5i, dù là giai cfp nào, c8ng phYi ph t hay b1i th+2ng. 
� tr+�c tòa án, nhUng kp có quy�n thP hay giàu có mà 
thua ki�n không phYi là hiPm, nhUng vo mà ng+2i lao 
đ*ng thNng ông chI c8ng không phYi là không có bao 
gi2. Có thO trY l2i ông Quang Đ m reng “trong m*t xã 
h*i phong kiPn hay t+ bYn mà nhà n+�c đO cho ai 
mu$n giPt ai c8ng đ+\c, thì nhUng kp ngày th+2ng bóc 
l*t beng kinh tP và áp b7c v� chính tr; “s�n có trong tay 
ti�n tài và v8 lTc s} đánh giPt ng+2i vô sYn nh+ đ2i 
th+\ng cc b9n quý t*c hành h  đám nô l� (esclaves)”. 
“NPu t+<ng t+\ng trong m*t xã h*i nh+ thP mà ng+2i 
làm thi�t h i kp khác không phYi b1i th+2ng” thì chính 
dân nghèo khc b; thi�t h i tr+�c tiên. Thí do ng+2i th\ 
b; chI đánh gvy tay, ng+2i nghèo b; ô-tô đâm mà 
không đ+\c b1i th+2ng. 

V'y thì xin nhNc l i, đ7ng v� phía ph+ơng di�n tc 
ch7c m*t xã h*i ch7 không phYi ph+ơng di�n cách 
m ng chính tr; trong m*t xã h*i có giai cfp đfu tranh, 
vvn có đ+\c nhUng đi�u lu't vô t+, vvn có đ+\c khái 
ni�m “công lý ngoài đYng phái”. M*t là vì nhUng đi�u 
lu't và khái ni�m fy c6n thiPt đO thu xPp giUa nhUng 
ng+2i cùng m*t giai cfp mà có xung đ*t chi tiPt, tuy có 
đoàn kPt đ i c+ơng đO che ch< nhUng ng+2i có s7c 



LU�T S� V TR�NG KHÁNH… 

78 

m nh khi đ7ng trong giai cfp, mà yPu hèn khi đ7ng m*t 
mình. Thí do hai ng+2i nông dân tranh nhau m*t b2 
ru*ng, thí do đ o lu't bênh vTc ng+2i đàn bà có con mà 
b; tình nhân bW, bênh vTc đ7a trp m1 côi hay v; thành 
niên khi b; ng+2i l�n lda d$i. Hai là vì khái ni�m “vô t+” 
và “công lý” đ�u là t+ơng đ$i nh+ m9i sT < đ2i: đi�u mà 
ta cho reng không vô t+, không công beng khi ta nhìn 
đ i c+ơng trong m*t th2i gian xa đO lý lu'n cách m ng, 
đi�u fy có thO coi là vô t+ và công beng khi ta nhìn chi 
tiPt trong m*t th2i gian ngNn mà lý lu'n đO kiPn thiPt. 

M*t đeng, tin m*t cách tuy�t đ$i reng có m*t th7 
lu't pháp và m*t th7 công lý chung cho cY m9i ng+2i 
không bao gi2 thay đci và < trên hPt m9i t6ng l�p đfu 
tranh là sai, b<i vì lu't pháp và ý th7c công lý trong 
m*t xã h*i là phYn ánh cIa đ2i s$ng, tft nhiên cùng 
m*t khuynh h+�ng, m*t tính chft v�i xã h*i fy. M*t 
đeng khác, nói reng tft cY lu't pháp và công lý đ�u 
hoàn toàn thiên v; v� giai cfp th$ng tr; thì c8ng không 
đúng vì trong sT s$ng hàng ngày không phYi ch^ có 
cu*c tranh đfu giai cfp mà thôi, còn có nhUng xung 
đ*t nhW khác nUa. ThTc ra hai đeng bc khuyPt cho 
nhau tTa nh+ n+�c sông l�n đ�u chYy xuôi xu$ng bO, 
nh+ng trong tdng quãng có nhUng dòng chYy ngang, 
chYy ng+\c, hay đ9ng l i. Có quan ni�m đ+\c cùng 
m*t lúc các mâu thuvn nhW nem trong cái xu h+�ng 
chung thì m�i hình dung đ+\c sT s$ng hàng ngày và 
kiPn thiPt đ+\c h\p v�i thTc tP. Ngay trong m*t n+�c 
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xã h*i chI ngh_a t+ơng lai mà “không còn giai cfp đfu 
tranh nUa, kinh tP d1i dào thda thãi” c8ng còn c6n phYi 
có lu't pháp. NPu không thì sao? Thì ô tô ch y đ+2ng, 
mu$n đi bên phYi, bên trái, ban đêm không đèn c8ng 
đ+\c, r1i đâm vào nhau xYy ra tai n n tha h1, thì ghen 
nhau hay t7c khí nhau không phYi vì kinh tP mà vì 
tình, hay vì đánh ván c2 r1i tha h1 �u đY. 

Ông Quang Đ m tin reng v� t+ơng lai, lu't pháp 
s} “hóa ra vô dong”. Nh+ng thôi, hãy quay v� hi�n t i 
thì tóm l i, lu't pháp Vi�t Nam phYi có xu h+�ng 
chung là bênh vTc quy�n l\i cIa nhân dân, mà trong 
b* ph'n và hình th7c s} vô t+ và công beng. 

VA TRCNG KHÁNH 

Báo S� th�t s> 114, ngày 20-06-1949 

(còn nIa) 

II/ Phân quy=n và đ&c l*p 

V� vfn đ� phân quy�n, tôi không thfy rõ đ+\c ý 
kiPn cIa ông Quang Đ m. Ông vda nói reng th2i Pháp 
thu*c có phân quy�n vda nh'n reng đó ch^ là nhãn 
hi�u trái h�n thTc tP. Ông vda nói reng phân quy�n, 
giúp cho b9n t+ sYn th$ng tr; d� phYn đ*ng, d� chuyên 
chính thêm, vda nh'n reng phYi thi hành quy�n t+ 
pháp phân l'p… 
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Nh+ng c7 cách đut vfn đ� cIa ông thì thfy reng: 
1.- Ông công nh�n s� phân l�p c�a tư pháp. Chúng tôi 

đ1ng ý, vì trong quan ni�m cIa chúng tôi: phân 
l'p, phân quy�n hay bi�t l'p c8ng ch^ có ngh_a là 
giao vi�c xV án, vi�c hành chính, công an, quân 
đ*i, v.v… m5i vi�c cho m*t cơ quan riêng bi�t. 

2.- Ông mu(n rZng tư pháp ph0i ph?ng s� kháng chi4n, 
ph?ng s� nhân dân và th�ng tay tiêu di�t m9i hành 
đ*ng có h i cho cu*c giYi phóng dân t*c. ThTc ra 
thì dù mu$n hay không mu$n thP c8ng không 
đ+\c, là vì t'p đoàn th$ng tr; hi�n nay là nhân 
dân kháng chiPn di�t giuc và di�t gián, thì t+ pháp 
c8ng theo khuynh h+�ng fy m*t cách tft nhiên 
và ch+a h� có m*t th�m phán nào l i ngh_ trái l i, 
tôi không biPt t i sao ông Quang Đ m l i đut 
thành vfn đ�, và v� sau ông c7 nhNc đi nhNc l i 
vfn đ�, hình nh+ các th�m phán đ�u là ng+2i 
Pháp hay Vi�t gian cY! 
Đ*c l'p và Đ*c l'p – Ông Quang Đ m xét vfn đ� 

theo quan điOm đ i c+ơng và chính tr;. Thì c$ nhiên, 
triPt h9c th+2ng th7c cho ta biPt reng quan ni�m và ý 
th7c con ng+2i là “sYn ph�m chung cIa giai cfp, hoàn 
cYnh v't chft, quy�n l\i kinh tP và đi�u ki�n giáo doc”. 
Nh+ng đPn lúc tc ch7c trong thTc tP là m*t b* máy xV 
án hàng tr�m nghìn vi�c xYy ra trong sT s$ng hàng 
ngày, khi nhUng t+ t+<ng đ i c+ơng và chính tr; không 
đI, b<i vì m9i vi�c ph7c t p không phYi đ�u là chính 
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tr; cY và không c6n phYi có triPt h9c đ i c+ơng hay 
thu*c vào m*t đYng m�i xét đ+\c đi�u phYi trái. 

Đi�u 112 cIa hiPn pháp Xít-ta-lin nói reng: “Quan 
tòa đ�u đ*c l'p và ch^ biPt có pháp lu't”. HiPn pháp 
Vi�t Nam đi�u 69: “Trong khi xét xV, các th�m phán ch^ 
theo pháp lu't, các cơ quan khác không đ+\c can 
thi�p” và đi�u 50 cIa sNc l�nh s$ 13 ngày 24-1-1946 tc 
ch7c các tòa án Vi�t Nam đ;nh reng: “Th�m phán xV 
án quyPt đ;nh theo pháp lu't và l+ơng tâm mình. 
Không quy�n lTc nào đ+\c can thi�p trTc tiPp hay gián 
tiPp vào công vi�c xV án.” 

Quan ni�m đ*c l'p < đây không có gì là triPt lý 
chính tr; cao xa. Các th�m phán không h� t+<ng reng 
mình là h ng ng+2i đ*c l'p bft khY xâm ph m và < 
trên các đYng phái, trên các cơ quan nh+ m*t s$ anh 
em chính tr; hiOu l6m, hóa ra mft cYm tình dân. 

ChU đ*c l'p ch^ có m*t ý ngh_a hPt s7c thiPt thTc 
nh+ sau này: 

Tìm sT th't trong m*t vo ki�n khó và mft thì gi2 
c8ng nh+ bft c7 m*t vi�c chuyên môn nào. C6n phYi 
giao cho m*t h ng ng+2i chuyên trí nào đfy g9i là th�m 
phán. Th�m phán ng1i đ9c tdng t2 gify trong h1 sơ, cân 
nhNc tdng dòng trong biên bYn, hWi b; can, ng+2i ch7ng, 
c�n vun, đ$i chft ng+2i n9 v�i ng+2i kia, so sánh l2i khai 
v�i tang v't… đoán sT thTc trên nét mut hay trong l2i nói 
v�i cY kinh nghi�m cIa mình nh+ th6y thu$c đoán b�nh, 
xét hoàn cYnh b; can, Ynh h+<ng trong xã h*i… R1i 
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nghiên c7u lu't l� cIa Nhà n+�c xem vi�c xYy ra, có b; 
ph t hay đ+\c bênh vTc không? R1i tcng kPt cY m*t th2i 
gian đi�u tra, cY m*t cu*c th�m c7u tr+�c tòa và m*t cu*c 
bàn b c trong phòng lu'n t*i v�i các th�m phán khác và 
các pho th�m nhân dân, ông Chánh án tuyên án. 

NPu ông Chánh án ngh_ reng anh M5 đòi gia tài là 
trái hay anh Ích đã ph m l5i th't mà m*t ng+2i hay 
m*t cơ quan khác hay công chúng không h� nghiên 
c7u h1 sơ, không h� nghe bên nguyên, b;, l i ngh_ trái 
l i thì tft nhiên phYi cho ông Chánh án có quy�n xV 
theo ý mình, nPu bNt theo m�nh l�nh ng+2i ngoài hay 
cơ quan kia thì thà giao ngay quy�n xV án cho ng+2i fy 
hay cơ quan fy. Ng+2i th�m phán xV án phYi gánh 
m*t trách nhi�m, nhi�u khi ghê g�m, tr+�c l+ơng tâm 
mình, tr+�c d+ lu'n, tr+�c cfp trên và Chính phI thì 
c8ng phYi đ+\c quy�n xV theo trí phán đoán cIa mình, 
ch7 không bNt bu*c phYi nghe ng+2i khác. Vì thP, nên 
ng+2i ngoài hay cơ quan khác không thO can thi�p vào. 
Ngay trong n*i b* t+ pháp, m5i th�m phán phát biOu ý 
kiPn riêng cIa mình ch7 không ch;u Ynh h+<ng cIa 
m*t ng+2i th�m phán khác, dù cao cfp hơn. 

Trong vo án Ta-na-da-ri-vơ xV các nhà cách m ng 
Mã-đYo c8ng nh+ trong các vo án chính tr; xV t i H*i 
đ1ng đ� hình < n+�c ta x+a kia, quan tòa không đ+\c 
đ*c l'p là vì đã ch;u m�nh l�nh ng6m cIa cơ quan hành 
chính hay chính tr;. Trong các tr+2ng h\p fy, Tòa án đã 
b; m*t s7c m nh biPn thành cái máy đàn áp. � n+�c ta, 

Cu.c tranh lu$n v3 v4n đ3 t& pháp… 

83 

chNc h�n nhân dân s} che ch< cho tòa án khWi b; uy 
hiPp nh+ thP. Dù sao, ta c8ng không thO c�n c7 vào 
nhUng vo án chính tr; đO mà kPt lu'n reng không thO 
đO cho th�m phán đ*c l'p đ+\c. B<i vì, các vo chính tr; 
là m*t lo i án bft th+2ng, biOu l* cu*c tranh đfu giai 
cfp, ngoài ra còn các vo án dân sT, th+ơng sT, th+2ng 
ph m, chiPm đa s$ mà các tòa xV xa nhUng cơn khIng 
hoYng chính tr;. B<i vì, hi�n nay < n+�c ta, tft cY các vo 
án chính tr; đ�u giao đ*c quy�n cho Tòa án quân sT; 
v'y tôi mu$n hWi: các ý kiPn cIa ông Quang Đ m có áp 
dong cho các Tòa án quân sT không? 

T$p đoàn ch? đ@o - Ông Quang Đ m đã giYng chU 
t'p đoàn ch^ đ o m*t cách bft ng2; tôi c$ l_nh h*i đO 
xem có áp dong đ+\c trong vi�c tc ch7c t+ pháp 
không, mà thfy khó hiOu lNm. 

Theo ông Quang Đ m thì "t'p đoàn" là m9i t6ng 
l�p nhân dân đang đuci giuc dTng n+�c, "ch;u sT ch^ 
đ o", là nghe theo ý kiPn, nguy�n v9ng cIa nhân dân, 
mà nhân dân < khNp nơi trong n+�c ch7 không phYi 
ch^ < c nh Chính phI trung +ơng. Tôi đang tìm m*t 
ph+ơng pháp đO biPt rõ ý kiPn cIa nhân dân toàn qu$c 
mà theo, đang ngh_ đPn Qu$c h*i hay Chính phI 
trung +ơng là hai cơ quan đ i di�n cho toàn qu$c thì 
ông Quang Đ m bYo reng chính quy�n đ;a ph+ơng 
m�i g6n dân nhft. ThP thì có l} phYi đPn hWi tdng �y 
ban xã td Nam chí BNc và, nPu m*t nVa bYo r} bên 
phYi, m*t nVa bYo r} bên trái, thì ta c7 đ7ng giUa! 
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Ông Quang Đ m nói m5i khi có vfn đ� l�n thì bao 
gi2, nhân dân c8ng tW rõ ý kiPn và thái đ* houc trTc 
tiPp houc gián tiPp. Tôi đang ngh_ reng nhân dân tW 
beng kh�u hi�u dán < các nơi hay beng mít tinh thì ông 
Quang Đ m bYo phYi theo đ+2ng l$i do nhUng ng+2i 
thông minh nhft, anh d8ng nhft cIa nhân dân v ch 
ra. Tft nhiên nhUng ng+2i fy đã v ch ra sau khi "theo 
đúng ý kiPn và thái đ* nhân dân, vì ai không theo nhft 
đ;nh s} l6m đ+2ng l c l$i", nh+ ông Quang Đ m nói. 
Tôi phân vân vì ngh_ đPn cái ngày mà H1 ChI t;ch 
đ7ng trên bao lơn Nhà hát l�n Hà N*i hWi dân chúng 
nên đánh hay nên ký hi�p đ;nh. Dân chúng đ�u hô 
"đánh", nh+ng hi�p đ;nh sơ b* ngày 6-3-1946 vvn đ+\c 
ký và H1 ChI t;ch vvn đi đúng đ+2ng. 

Nói thP không phYi là khinh nh2n đ i chúng, 
khinh nh2n d+ lu'n đâu. Nh+ng theo kinh nghi�m v� 
tâm lý qu6n chúng cIa tôi thì, đ i chúng ch^ có m*t ý 
ni�m đ i khái v� các vfn đ� chung, cho nên các cơ 
quan th�m dò d+ lu'n nh+ Ga-l�p (Institut Gallup) ch^ 
đut nhUng câu hWi rft giYn d; đO công chúng giY l2i 
c8ng rft giYn d; mà thôi. Đ i chúng không tính toán xa 
xôi đ+\c, ch^ cYm thfy đ+\c nhUng quy�n l\i đang 
trTc tiPp ch m đPn mình mà thôi, quy�n l\i fy đang 
h+<ng thì hoan hô, đang b; giày xéo thì phYn kháng. 
Tính toán tr+�c cơ sT là nhi�m vo cIa kp lãnh đ o vì là 
ng+2i thông minh nhft và đI tài li�u nhft đO xét đoán. 
Kp lãnh đ o có khi phYi giU kín bài tính cIa mình nên 
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có khi không đ+\c d+ lu'n hiOu ngay; v� sau, nPu cách 
giYi quyPt cIa mình đúng thì giU vUng đ+\c đ;a v;, nPu 
nh6m thì b; đc không th+ơng sót. V'y tôn tr9ng đ i 
chúng ch^ là hành d*ng cho h\p quy�n l\i cIa nhân 
dân. Còn đ$i v�i d+ lu'n thì c6n nhft là phYi biPt giYi 
thích đO khWi b; chPt nh+ Ga-li-lê (Gallilée) vì đã bYo 
quY đft tròn khi qu6n chúng tin reng quY đft vuông! 

Nh+ng đây là toàn bàn v� chính tr; đ i c+ơng! V� 
t+ pháp, ông Quang Đ m ch^ đut m*t nguyên tNc rõ 
ràng là "quan tòa phYi chú tr9ng đPn d+ lu'n chung 
quanh và không ch;u theo ý chí cIa qu6n chúng thì 
nhft đ;nh quan tòa không thO làm vi�c có l\i cho nhân 
dân"! Ông Quang Đ m không bYo cho các th�m phán 
biPt cách tr+ng c6u ý kiPn cIa d+ lu'n đ;a ph+ơng và 
cách xV trí khi "óc đ;a ph+ơng" mu$n đi trái v�i đ o 
lu't do Qu$c h*i là đ i biOu cIa toàn qu$c làm ra, houc 
khi d+ lu'n m*t nVa bYo phYi, m*t nVa bYo trái thì 
phYi xV thP nào hay không xV nUa? Tôi còn nh� m*t 
vo án quan tr9ng < Hà N*i: Ch+<ng lý bu*c t*i xong 
thì công chúng thì thào là b; can đáng t*i, khi lu't s+ 
cãi xong thì công chúng l i thfy b; can b; oan, đPn khi 
tuyên án xong thì m*t ph6n cho là xV nh�, m*t ph6n 
cho là xV nung, m*t ph6n cho là xV vda đúng. 

(Còn nIa)  

 VA TRCNG KHÁNH 

Báo S� th�t s> 115, ngày 10-07-1949 
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Đính chính 
Vì nhà in sơ xu<t, nên l)i nói đOu c�a ông V* Tr$ng 

Khánh trong bài Tư pháp không đăng trong s( trư6c. Chúng 
tôi xin đăng nguyên văn nhVng l)i đó như sau: 

V�n đ� t� pháp 

Các anh em tư pháp l<y làm c0m ơn báo ST th't đã đăng 
các bài tr0 l)i ông Quang Đ@m, đ= dư lu�n có th= nghe đư�c 
nhi�u ti4ng chuông. 

Ti4p theo bài c�a ông Quang Đ@m trong S; th�t s� 
102, 103, 104, > đây tôi s/ trình bOy lý l/ m.t cách đi�m đ@m 
và c? th=, c( tránh l(i văn hùng hIn và trRu tư�ng, nó chh 
khêu g�i c0m tình mà không làm cho ngư)i ta hi=u đư�c rõ, 
c*ng c( tránh nhVng l)i châm bi4m, nó chh sư6ng mIm kA 
nói, m<t lòng ngư)i nghe mà chjng giúp thêm lý l/ cho trí 
phán đoán c�a đ.c gi0. 

Tr+�c tiên, hãy bàn đPn hai thành kiPn nghe đã 
nhi�u. Ông Quang Đ m than reng "đ0n nHm dân ch) 
cIng hòa thJ IV mà vLn còn nhi'u �nh h�Mng c)a lý lu$n 
th%c dân tr�*c kia" và chê reng "nhVng ngư)i do chính 
ph� b� nhiLm chính là cán b. tư pháp do th�c dân Pháp đào 
t@o ra trư6c kia". ThTc ra, lý lu'n thTc dân Pháp có cái 
d< đáng bW, c8ng có cái hay đáng theo; quanh ta nhi�u 
nơi vvn theo l� l$i c8 cIa b9n Pháp mà không phYi là 
thoái b*. Các anh em t+ pháp ngày nay đúng là nhUng 
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ng+2i do thTc dân Pháp đào t o ra c8ng nh+ < nhUng 
ngành chuyên môn khác và m*t s$ đông các anh em 
chính tr; đã qua h9c các tr+2ng cIa Pháp; c8ng nh+ là 
tft cY dân t*c Vi�t Nam đã b; b9n Pháp u$n nNn, đào 
t o trong 80 n�m tr2i nô l�. Nh+ng đám dân fy đã biPt 
đ7ng d'y, các ng+2i chuyên môn và chính tr; kia đã 
biPt phá xi�ng xích v't chft và t+ t+<ng c8, thì ta c8ng 
ch� tách anh em t+ pháp ra khWi kh$i dân t*c nh+ 
nhUng quái v't. NhUng thành kiPn kia đã đè tr_u vào 
chúng tôi td ngày kh<i ngh_a, đã theo đuci chúng tôi 
m*t th2i gian sau khi tác chiPn. Tôi t+<ng thái đ* và 
ho t đ*ng kháng chiPn cIa tft cY các nhân viên t+ 
pháp td bfy đPn nay đã đI đO ng+2i ta đdng nhNc đPn 
nhUng thành kiPn fy. NPu chúng tôi có đi�u đáng ch^ 
trích thì ông Quang Đ m c7 mang tdng vi�c co thO ra 
và c7 tranh đfu v�i chúng tôi beng lý lu'n - đúng nh+ 
t+ cách m*t ng+2i mác-xít chân chính - đO mà khuft 
phoc chúng tôi beng l} phYi thì hơn. 

Sau đây tôi bàn lu'n theo các moc mà ông Quang 
Đ m chia ra: 

III/ Nhi>m v8 t. pháp Vi>t Nam  

Ông Quang Đ m trình bày “m*t vài nguy�n v9ng 
cIa nhân dân rft thiPt tha chính đáng mà đPn nay vvn 
ch+a đ+\c thWa mãn”. 
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Tôi không biPt ông Quang Đ m đã tìm thfy nhUng 
nguy�n v9ng fy beng cách nào. 

V� ph6n các anh em t+ pháp, trái v�i ý ngh_ cIa 
m*t s$ ng+2i, chúng tôi c8ng lo lNng đPn d+ lu'n và 
c8ng biPt s$ng giUa đ i chúng luôn luôn: vda th�m hWi 
ý kiPn cIa nhân s_ và các gi�i, nhft là trong chính gi�i 
(ngay td n�m đ6u tiên cIa chính thO dân chI c*ng hòa 
ch7 không phYi ch2 đPn n�m nay), vda có th�m phán 
trò chuy�n v�i các dân quê, tiPp xúc v�i các xã, cơ 
quan, đoàn thO… Chúng tôi c8ng đ+\c biPt nhUng l2i 
phê bình đúng hay không đúng v� chúng tôi và cY 
nhUng đi�u mà riêng chúng tôi đ+\c nghe thc l*. 

TiPc reng < n+�c ta ch+a có m*t tc ch7c tr+ng c6u ý 
kiPn nhân dân m*t cách khoa h9c nh+ Ga-l�p (Gallup) 
đO xem nhUng ý chí nhân dân mà chúng tôi và ông 
Quang Đ m cùng ghi nh� có gi$ng nhau không? 

NhUng nhi�m vo mà ông Quang Đ m v ch ra 
cho t+ pháp Vi�t Nam chia ra hai lo i: chính tr; và 
chuyên môn. 

1/ Lo@i chính trR: - “Tuy�t đ$i trung thành v�i nhân 
dân, phong sT ý chí nhân dân, t'p trung m8i dùi tranh 
đfu vào b9n thTc dân và l8 Vi�t gian, lfy quy�n l\i cIa 
chP đ* dân chI và cIa nhân dân làm tiêu chu�n đO xét 
xV, hiOu thfu tinh th6n chP đ* dân chI c*ng hòa, lý 
lu'n cIa b* ph'n t+ pháp phYi ph$i h\p v�i lý lu'n 
chung cIa toàn b* chính quy�n”. 
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Tôi t+<ng không m*t th�m phán nào đang thi 
hành ph'n sT trong hàng ng8 kháng chiPn lúc này l i 
phI nh'n nhUng đi�u thông th+2ng fy, mà ng+2i 
công dân nào c8ng biPt, mà các th�m phán thTc hi�n 
hàng ngày beng cách hiOu thfu và áp dong khiPn cho 
m9i ng+2i đ�u phYi tôn tr9ng tft cY các lu't pháp cIa 
chính thO dân chI c*ng hòa, vì m9i quy�n l\i cIa nhân 
dân, m9i lý lu'n, m9i ph+ơng pháp ch$ng giuc trd gian 
(không thu*c v� binh b;) đ�u đúc l i trong các sNc l�nh 
cIa n*i vo, tài chính, kinh tP, t+ pháp, v.v… 

M*t đi�u khuyên cIa ông Quang Đ m không 
thu*c ph m vi các th�m phán là “tích cTc nâng cao 
quy�n l\i kinh tP và xã h*i dân chI cIa nhân dân”. Và 
m*t đi�u đáng chú ý và đáng tán thành là “góp s7c 
vào công cu*c giáo doc nhân dân vì m*t đuc điOm cIa 
t+ pháp nhân dân là có tính cách giáo doc”, đi�u này 
các th�m phán vvn thTc hi�n beng cách giYng trong 
các l�p hufn luy�n hay giYi thích lu't pháp tr+�c 
công chúng. 

2/ Lo@i chuyên môn. Ph�i có mIt lý lu$n v' t� pháp 
hoàn toàn Vi�t Nam (xem S� th�t s$ 104, trang 12). 
Đ1ng ý reng Vi�t Nam không phYi là Nga, Anh, M� 
cho nên ta phYi có nhUng lý thuyPt pháp lý, nhUng tc 
ch7c t+ pháp hoàn toàn Vi�t Nam ch7 không nhNm 
mNt bNt ch+�c. Nh+ng Vi�t Nam c8ng là m*t ph6n tV 
cIa nhân lo i, c8ng cùng m*t loài ng+2i nh+ Anh, M�, 
Pháp, c8ng có m*t xu h+�ng xã h*i nh+ Nga, Ti�p, 
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BYo, Nam-T+ hay Ba-Lan, nên c8ng có ch5 gi$ng các 
n+�c Âu (thí do v� nguyên tNc t+ pháp đ i c+ơng nh+ 
ông L+u Anh đã trình b6y), và có ch5 hay cIa n+�c 
khác mà ta bNt ch+�c đ+\c. TrY l2i ông Quang Đ m: 
d+�ng khí vda gi$ng cY lVa lvn n+�c, vì nó cháy thành 
lVa mà nó h\p v�i khinh khí thì thành ra n+�c (H2O). 
Ta không b+ng đ+\c cY g$c cây t+ pháp Liên Xô v� 
tr1ng < n+�c ta nh+ng c8ng có thO chiPt m*t cành nào 
nPu h\p v�i kiPn trúc và khí h'u n+�c ta. Tôi t+<ng 
nhi�u cây chính tr; m9c < trong v+2n ta thu*c cùng 
m*t lo i v�i các cây < v+2n n+�c khác, b<i vì không có 
lý nào ta l i g t bW nhUng kinh nghi�m cIa các n+�c 
b n, nó là kho tàng chung cIa nhân lo i ch7 không 
riêng gì cIa m*t n+�c. Ch5 khó là hiOu đ+\c cái gì h\p, 
cái gì không h\p v�i hoàn cYnh n+�c ta. 

Có các bI lu$t Vi�t Nam dân ch) cIng hòa. - Đây là sT 
mong mWi cIa tft cY m9i ng+2i và sT c6u +�c thiPt tha 
cIa riêng gi�i t+ pháp. M*t đi�u nh6m thông th+2ng là 
t+<ng reng làm các b* lu't fy là trách nhi�m cIa t+ pháp. 

Không phYi. Các b* lu't là ý chí cIa nhân dân toàn 
qu$c, nhUng nguyên tNc l�n phYi đ+\c bàn cãi th�m dò 
< khNp ba kn. N*p nhUng thuP gì? Kinh tP ch^ huy hay 
tT do? Có tc ch7c l i quy�n t+ hUu tài sYn không? Vvn 
giU hay bW chP đ* đa thê? ChP đ* lao tù sVa đci thP 
nào cho nhân đ o và giáo hóa đ+\c ph m nhân? Các 
quy�n tT do tín ng+�ng, tT do ngôn lu'n, tT do đi l i, 
tT do h*i h9p, bãi công phYi sV dong thP nào? v.v… 
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V'y nhi�m vo tr+�c tiên thu*c v� các nhà chính tr; 
cIa ba kn phYi suy ngh_ mà đ;nh rõ xu h+�ng chung 
cIa pho lu't, nhUng nét l�n cIa các tc ch7c đO thTc 
hi�n đ+\c xu h+�ng fy. Các nhà chính tr; phYi dò hWi 
nhân dân r1i khi h9p thành Qu$c h*i thì biOu quyPt 
các b* lu't. 

Quy�n làm thành lu't nh+ thP, qu$c dân giao riêng 
cho Qu$c h*i là đ i biOu cIa toàn qu$c. Chính phI c8ng 
không có quy�n fy, hu$ng chi các Tòa án. Quan ni�m 
tách quy�n “l'p quy�n” và quy�n “hành pháp” có m*t 
c�n c7 chính tr; thiPt yPu nh+ thP, ch7 không phYi là sai. 

Trong vi�c làm lu't, các Tòa án và các nhà lu't h9c 
tft nhiên s} trình b6y nhUng kinh nghi�m, nhUng nh'n 
xét cIa mình đã l+\m trong bài thi hành và nghiên c7u 
pháp lu't. Nh+ng ch^ là giúp ý kiPn mà thôi. Nói thP 
không phYi là giYm sT quan tr9ng cIa nhUng nhà 
chuyên môn v� lu't trong công cu*c làm lu't. H9 có 
ngòi bút tY rõ và ngNn nhUng đi�u lu't h9 quen nhìn 
thfy nhUng kPt quY h\p lý v� xã h*i (conséquences 
logiques) mà ng+2i khác không ng2, cIa m*t đi�u lu't, 
h9 có kinh nghi�m đO ngh_ ra nhUng tc ch7c có thO thTc 
hi�n trong thTc tP nhUng nguyên tNc đã đ+\c Qu$c h*i 
biOu quyPt (xin l5i, nPu hơi chI quan). 

Ta thfy rõ reng lu't pháp là phía mut chuyên môn 
cIa chính tr;, cho nên sT kPt h\p giUa nhUng nhà 
chính tr; và lu't gia là m*t đi�u càng tr< v� hòa bình 
càng thfy c6n thiPt. 
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V' cán bI t� pháp, ông Quang Đ m mu$n cho 
th�m phán có quy�n sVa đci cY lu't pháp. 

Ông nói reng quan tòa phYi đ7ng vào l'p tr+2ng 
nhân dân mà phân bi�t màu sNc trNng đen cIa lu't 
pháp. Tôi thfy b; giam trong m*t vòng lu�n qu�n. 
Qu$c h*i là đ i biOu trTc tiPp cIa nhân dân, đã đ7ng 
vào l'p tr+2ng nhân dân mà đ;nh trong pháp lu't 
reng vi�c này thì đen vi�c kia thì trNng. Quan tòa sV 
dong nh+ lu't đ;nh là tôn tr9ng ý chí cIa nhân dân 
r1i còn gì nUa; quan tòa l i còn xét l i đi�u lu't nh+ 
thP nào nUa? 

XV đúng lu't pháp không phYi là bW rơi thTc tP, 
b<i vì lu't pháp không máy móc ch't h�p, lu't pháp 
đ;nh m*t gi�i h n r*ng rãi (thí do ph t td 1 n�m đPn 5 
n�m), trong fy quan tòa có thO đ;nh li�u đO áp dong 
đi�u lu't cho đúng thTc tP ph7c t p và linh đ*ng (thí 
do c8ng m*t t*i fy mà ng+2i này thì b; ph t 3 n�m, 
ng+2i kia thì m*t n�m hay cho án treo). M*t khi đi�u 
lu't đã l c h'u hay trái ng+\c v�i thTc tP thì quan tòa 
ch^ có thO trình lên Qu$c h*i đO xin thay đci mà thôi. 
NPu Qu$c h*i không đ1ng ý hay sVa đci quá ch'm thì 
s} ch;u trách nhi�m tr+�c nhân dân. 

Ông Quang Đ m vi�n giáo s+ Lơ B2-ra, nói reng: 
“Tòa án Liên Xô hoàn thành sT nghi�p cách m ng, 
ngh_a là chú tr9ng v� vi�c tìm hiOu tinh th6n chung cIa 
chP đ* hơn vi�c giYi thích lu't pháp theo mut chU, nhìn 
nh'n ngh_a đen cIa lu't pháp”, “Quan tòa Liên Xô 
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th+2ng theo tdng đi�u ki�n thTc tP mà áp dong lu't 
pháp cho m�m dpo. Có khi ph t nh� m*t vi�c mà lu't 
đ;nh ph t nung, có khi không xV ph t m*t vi�c mà lu't 
có đ;nh ph t…”. 

Ông Quang Đ m quY quyPt reng “nhân dân Vi�t 
Nam ch^ mong có nhi�u quan tòa nh+ thP mà thôi”. Tôi 
e reng ông đang mu$n bê m*t g$c cây Liên Xô v� nhà, 
mà l i gán cho nhân dân. B<i vì đây là m*t vfn đ� k� 
thu't pháp lý tP nh; (problème de technique juridique 
délicat) mà nhân dân chNc c8ng ch+a xét đPn. 

Tôi không đ+\c đ9c Lơ B2-ra, còn quyOn Lu�t pháp 
và tư pháp cIa Gi�ng Phông-tên mà tôi có trong tay thì 
quá sơ sài, nên tôi ch+a nghiên c7u đ+\c h�n hoi vfn 
đ� và s} không hfp tfp kPt lu'n. Tôi ch^ v ch qua mfy 
điOm sau này v� t+ pháp cIa ta: 

Khi áp dong m*t đ o lu't t$i ngh_a, Tòa án nào 
c8ng phYi tìm hiOu tinh th6n đ o lu't, ngh_a là ý t7 cIa 
cơ quan l'p pháp. 

Đ2i s$ng biPn chuyOn nên khi áp dong lu't pháp 
tft nhiên phYi m�m dpo. Nh+ng sT m�m dpo này 
không phYi là đ+\c tT do mu$n bác đ o lu't đi c8ng 
đ+\c, mà ch^ là có thO đ;nh li�u lên xu$ng trong m*t 
gi�i h n mà lu't cho phép, ngh_a là vvn < trong vòng 
pháp lu't. Khi sNc l�nh s$ 168 ph t c2 b c td m*t n�m 
đPn ba n�m và không cho h+<ng án treo thì Tòa án dù 
gup tr+2ng h\p đáng khoan h1ng đPn đâu c8ng ch;u 
không thO tha hay ph t tù d+�i m*t n�m đ+\c. 
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Nguyên tNc tc ch7c t+ pháp này dTa vào m*t c�n 
bYn chính tr; thiPt yPu. Lu't pháp có thO ph m t�i tính 
m�nh, tài sYn, quy�n tT do cIa ng+2i công dân, cho 
nên ch^ có qu$c h*i là 400 đ i biOu cIa toàn qu$c m�i 
có quy�n làm ra lu't mà thôi. Khi lu't pháp đã ban 
hành thì m9i ng+2i đ�u phYi tôn tr9ng, không thO lfy 
m*t c� gì đO bác đi. 

Xem quyOn cIa Gi�ng Phông-tên: “Ch^ có kp thù 
cIa nhân dân, l2i cIa ngh; s_ Bu-ka-n$p nói, m�i vi�n 
nhUng l} tùy cơ m�m dpo gì fy đO đ$i ch9i v�i lu't 
pháp. Lu't pháp cIa Nhà n+�c là ý chí cIa nhân dân…” 

Ông Xít-ta-lin nói: “ST vUng vàng cIa lu't pháp, 
bây gi2 c6n hơn bao gi2 hPt”. (Seuls les ennemis du 
peuple, dit le député Boukanov, pourraient opposer à 
la loi, je ne sais quelles considérations d’opportunité! 
Les lois adoptées par l’Etat socialiste expriment la 
volonté du peuple de l’Union soviétique … La 
stabilité des lois est nécessaire maintenant plus que 
jamais, dit Staline). 

Ai không theo pháp lu't thì phYi mang ra tòa án. 
Nhi�m vo chính yPu cIa tòa án là làm cho m9i ng+2i 
phYi tuân theo pháp lu't. Khi Qu$c h*i xét thfy m*t 
vi�c có h i cho quy�n l\i nhân dân mà ra m*t đ o lu't 
ph t nung, nPu quan tòa l i không xV ph t thì t7c là 
chính mình không tôn tr9ng pháp lu't, đã đi trái v�i 
400 đ i biOu nhân dân, cYn tr< ý chí cIa Qu$c h*i là cơ 
quan cao nhft trong n+�c. 
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NPu quan tòa Liên Xô có thO “không xV ph t m*t 
vi�c mà lu't pháp đ;nh, nPu xét ra làm thP là có l\i cho 
nhân dân Liên Xô, và phong sT lý t+<ng cách m ng”, 
thì chNc có m*t đ o lu't nào cIa Liên Xô cho phép nh+ 
thP v�i nhUng đi�u ki�n rõ ràng. Đ7ng tr+�c tr+2ng 
h\p nh+ thP, tc ch7c t+ pháp cIa ta dùng m*t k� thu't 
pháp lý khác là cho quy�n công t$ viên đ+\c xPp bW 
không truy t$. 

Câu chuyLn trRng ph@t nhVng kA bWt ngư)i trái phép. – 
Ông Quang Đ m bi�n b ch cho nhUng ng+2i “có lòng 
vì n+�c đã s$t sNng bNt b9n Vi�t gian xYo trá, mà vì 
không hiOu thO l� hay hoàn cYnh kháng chiPn đã 
không làm đ+\c hoàn toàn đúng phép”. 

Tôi ch+a thfy Tòa án đã khép t*i m*t ng+2i nào < 
trong tr+2ng h\p mà ông Quang Đ m đã nêu ra. NPu 
ông Quang Đ m < trong chính quy�n thì ông s} biPt 
công t$ viên và án l� đã nhân nh+\ng đPn thP nào v� 
nhUng vi ph m do sT không biPt lu't hay do vi�c lu't 
pháp không công b$ đ+\c đ6y đI mà gây ra. Ông s} l i 
biPt nhi�u vo bNt giam mà không vì công tâm hay vì 
trd gian tý nào và cái tình tr ng bNt ng+2i bda bãi lúc 
đ6u đã đ+\c chfm d7t vì Tòa án đã c+ơng quyPt truy 
t$. Nhft là ông s} thfy reng không phYi ch^ bên t+ 
pháp mà cY nhUng cfp ch^ đ o bên kháng chiPn, công 
an c8ng đ1ng ý đ$i phó c+ơng quyPt, và áp dong cho 
đ+\c sNc l�nh s$ 40 v� bYo đYm tT do cá nhân là h\p 
v�i ý nguy�n cIa nhân dân. 
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Ai l i không s$t sNng trd khV l8 Vi�t gian, nh+ng 
tft cY vfn đ� là làm thP nào đO kp vô t*i khWi b; bNt 
nh6m, nhft là b; giam giU kín đáo trong m*t th2i gian... 
Vfn đ� fy đã đ+\c giYi quyPt beng nhUng sNc l�nh đut 
m*t thI toc phYi theo khi mu$n bNt m*t ng+2i công 
dân. Tòa án và các �y ban Kháng chiPn Hành chính 
đòi áp dong các sNc l�nh fy ch^ là tuân theo Chính phI 
kháng chiPn và bênh vTc quy�n l\i cIa ng+2i dân. Tôi 
không biPt ông đã có d;p nào đ+\c nghe ng+2i dân thc 
ra nhUng ý kiPn v� vfn đ� này ch+a? 

ST c*ng tác chut ch} giUa t+ pháp và kháng chiPn 
hành chính: Đ9c ông Quang Đ m < quãng này, tôi 
t+<ng nh+ t+ pháp là m*t b9n giuc đang giao chiPn v�i 
kháng chiPn hành chính và sNp đ+a ra tr+�c búa rìu 
cIa qu$c dân. 

May thay, Chính phI không hiOu nh+ thP và sT 
thTc c8ng không thP. Lúc đ6u tiên, khi hành chính 
kiêm cY t+ pháp, chính ý nguy�n cIa nhân dân và cIa 
các �y ban hành chính là đòi thiPt l'p Tòa án chuyên 
môn. S< d_ td bfy đPn nay, các Tòa án đ7ng vUng và 
t�ng tiPn đ+\c là vì đã x7ng v�i lòng tín nhi�m cIa 
nhân dân. M*t l6n nUa, tôi không hiOu t i sao ông 
Quang Đ m l i khuyên đi khuyên l i reng “T+ pháp 
phYi đ7ng trên l'p tr+2ng nhân dân mà đfu tranh 
ch$ng kp thù chung”. 

NhUng sT đong ch m giUa hành chính và t+ pháp 
c8ng nh+ giUa hành chính và các cơ quan khác ch^ là 
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đi�u tft nhiên, nhft là trong lúc chúng ta đang lNp b* 
máy Nhà n+�c. Ông Quang Đ m đdng nên dùng 
nhUng l2i quá đáng đO nhNc l i không đ+\c đúng ý 
kiPn cIa ông V8 Đình Hòe, và cIa tôi trong bài tr+�c, 
nhUng l2i nh+ thP ch^ gây ác cYm giUa kháng chiPn 
hành chính và t+ pháp và làm cho ng+2i ta t+<ng 
t+\ng t+ pháp có thO “khinh rp ý chí nhân dân và bW 
rơi quy�n l\i nhân dân”. 

“ST phân ph$i quy�n h n giUa kháng chiPn hành 
chính và t+ pháp ch^ là m*t sT phân công pho trách đO 
làm cho khoa h9c”. Ch�ng ai ch$i cãi đ+\c m*t đi�u rõ 
ràng nh+ thP. Nh+ng đO làm cho khoa h9c ngh_a là gì? 
Ngh_a là: 
� Giao m5i lo i vi�c cho m*t cơ quan chuyên trách 

thì làm vi�c đ+\c nhanh và th o hơn. 
� M5i quy�n hành giao cho m*t cơ quan thì sV 

dong đ+\c đúng và b* máy nhà n+�c trong toàn 
coc ch y đ�u hơn. M*t là vì cơ quan n9 s} kiOm 
soát cơ quan kia, thí do công an s} khiPn t+ pháp 
không �n ti�n, t+ pháp s} khiPn công an không 
bNt n t dân. Hai là tránh nhUng sT l m dong, b<i 
vì kinh nghi�m bao nhiêu n�m < các n+�c và < 
ngay n+�c ta cho biPt reng nhi�u quy�n t'p trung 
vào m*t cơ quan thì Nt s} x�y ra l m quy�n, phân 
ph$i cho nhi�u cơ quan thì giYm đ+\c rft nhi�u 
các hành vi quá l m. Thí do: m*t Iy ban đánh 
thuP quá mTc hay tr+ng dong vô lý, ng+2i công 
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dân phYn đ$i mà vo ki�n l i đ+a cho chính Iy 
ban fy xV thì tft nhiên phYi thiên l�ch, giao cho 
Tòa án là m*t cơ quan không bao gi2 đ+\c dính 
dáng đPn vi�c thu thuP hay tr+ng dong, tft nhiên 
đ+\c vô t+ hơn. 
Chính nh2 < cách phân quy�n fy mà đã nhi�u l6n 

ng+2i công dân b; m*t cơ quan áp b7c đã có thO c6u 
c7u < m*t cơ quan khác. 

Kháng chiPn hành chính và t+ pháp đ�u phong sT 
quy�n l\i cIa nhân dân, tuy thP, vvn phYi phân quy�n 
giUa hai bên thì m�i bYo đYm đ+\c cho ng+2i dân lp loi 
khWi có khi b; đè nén. Kinh nghi�m thTc tP cho ta biPt 
thP, mà đi�u này không có gì là trái ng+\c cY. 

Ông Quang Đ m lý lu'n reng h� t+ pháp và 
kháng chiPn hành chính cùng đ i di�n cho nhân dân 
thì “còn ai l*ng quy�n v�i ai”, “ng+2i đa nghi đPn đâu 
c8ng không lo ng i reng nhân dân l i l*ng quy�n v�i 
nhân dân đ+\c”. 

Th't là m*t bài thơ. Trong m*t quY tr7ng còn có mâu 
thuvn, giUa hai v\ ch1ng còn có sT l*ng quy�n, trong n*i 
b* m*t cơ quan còn có sT xung đ*t đ+\c thì nhUng đ i 
biOu cIa nhân dân có thO mâu thuvn v�i nhau hay v�i 
nhân dân đ+\c. B<i thP, m�i có quy�n bãi mi�n. 
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IV- K(t lu*n 

Ôn l i các l2i phê bình cIa ông Quang Đ m thì 
thfy reng, v� hình th7c, ông đã có nhUng l2i, hay ý 
gay gNt đ$i v�i anh em t+ pháp và nguyên nhân là 
nhUng đi�u hiOu l6m cIa m*t s$ anh em chính tr; v� 
các cán b* t+ pháp. ThTc ra, nPu hai bên có nhi�u d;p 
gup nhau thì s} thfy reng không xa nhau đPn nh+ 
ng+2i ta t+<ng và nhUng đi�u ch7a chft trong lòng là 
vô c�n c7. 

V� n*i dung, ông Quang Đ m đã trình bày m*t 
quan ni�m có tính cách đ i c+ơng và chính tr; v� cơ 
quan t+ pháp, có thO tóm l i trong m*t câu: “T+ pháp 
là m*t cơ quan cIa t'p đoàn th$ng tr;, hay t'p đoàn fy 
là nhân dân đang kháng chiPn thì t+ pháp c8ng phYi 
bênh vTc nhân dân và phong sT kháng chiPn”. Quan 
ni�m này đ i c+ơng nh+ m*t kh�u hi�u chính tr;, 
không cho ta thfy m*t kP ho ch co thO đO giúp vào 
vi�c kiPn thiPt, c8ng không đ t đ+\c vi�c tc ch7c t+ 
pháp cho thiPt thTc và trúng cách. 

(Trong quan ni�m cIa ông Quang Đ m, giá thay 
chU t+ pháp beng tên m*t cơ quan khác thì c8ng c7 
đ+\c nh+ th+2ng). 

� đây, ta nh'n thfy m*t nh+\c điOm cIa chúng ta 
là ng+2i nào đã chuyên v� chính tr; thì lãng bW hay 
khinh rp chuyên môn, thành ra đPn lúc mu$n áp dong 
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các lý thuyPt chính tr; đO giYi quyPt m*t vfn đ� chuyên 
môn nào, thì không có đI tài li�u. Trái l i, ng+2i chuyên 
môn không nghiên c7u chính tr; sinh ra h�p hòi trong 
t+ t+<ng và thI cTu trong ph+ơng pháp làm vi�c. 

Lý t+<ng, nh+ m*t lu't gia xã h*i Pháp nói, là có 
đ+\c nhi�u nhà chính tr; có lu't h9c và nhi�u nhà lu't 
h9c làm chính tr;.  

Mu$n thP thì đO bNt đ6u trong các l�p giYng lu't 
cIa ta, phYi d y chính tr; và trong các l�p cán b* chính 
tr; phYi h9c cY pháp lý. 

VA TRCNG KHÁNH 
Báo S� th�t s> 116 ngày 1-8-1949 
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NH3NG BÀI VI'T C7A 
NG�8I Đ�9NG TH8I V$ 

LU�T S� V� TR�NG KHÁNH 

V� Tr�ng Khánh - Ôn hòa khôn khéo b$o v% 
chính ngh'a.  

V	 Đình Hòe 

(B' tr�1ng B' T� pháp trong Chính ph+ 

Vi�t Nam dân ch+ c'ng hòa t[ 1946 đFn 1960) 

Sinh năm 1912, xu<t thân gia đình ti=u thương > làng 
C� Đà, huyLn Thanh Oai, thnh Hà Đông, nay thu.c Hà 
N.i. Ông h$c trư)ng Albert Sarraut, sau khi đo tú tài Tây, 
vào Lu�t khoa Đ@i h$c Đông Dương. Trong nhVng năm h$c 
> đây, ông làm quen v6i đ0ng viên c.ng s0n Nguypn Th4 
R?c, ho@t đ.ng trong T�ng h.i sinh viên, tham gia nhóm 
nghiên cHu ch� nghra Mác, làm t� trư>ng t� Thanh niên 
Dân ch�. Sau ngày Nh�t đ0o chính Pháp, ông nh�n l)i m)i 
c�a Chính ph� TrOn Tr$ng Kim đ0m đương chHc v? Đ(c lý 
(như Th% trư>ng) thành ph( H0i Phòng. Sau Cách m@ng 
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tháng Tám năm 1945 ông đư�c cK làm B. trư>ng Tư pháp 
trong Chính ph� Nhân dân lâm th)i, rIi Chư>ng lý Tòa 
thư�ng th,m (như ViLn trư>ng ViLn Công t(), �y viên Ban 
d� th0o Hi4n pháp 1946 do c? HI Ch� t%ch đHng đOu. 
Trong th)i Kháng chi4n ch(ng Pháp làm Giám đ(c Tư pháp 
khu X. Năm 1954 tham gia ti4p qu0n H0i Phòng, làm Phó 
Ch� t%ch UBHC đ4n tháng 4 năm 1961, m<t năm 1996. 
Ông đư�c t+ng thư>ng Huân chương HI Chí Minh và 
nhi�u huân chương cao quý khác. 

Cùng c6m tinh con chu*t (Nhâm Tý), nh+ng tôi 
xuft thân b6n nho, anh sinh ra trong m*t gia đình tiOu 
th+ơng khá giY < làng CT Đà tfp n'p trên bPn d+�i 
thuy�n, v�i t+ơng nPp CT Đà nci tiPng, v�i nhUng 
doanh nhân t+ sYn dân t*c l�p đ6u, tdng t o ra các 
th+ơng hi�u chU “C�” Vi�t Nam ldng danh khNp 
Đông D+ơng: CT Doanh, CT Phát… Nhà có đi�u ki�n 
nên anh đ+\c cho �n h9c tr+2ng Tây Albert Sarraut td 
nhW, su$t 10 n�m, trong khi tôi phYi ch't v't kiPm 
s$ng, m� vay n\ trY góp, m�i chen ngang vào đ+\c 
m*t n�m h9c thi “tú tài Tây” < ngôi tr+2ng danh tiPng 
nhft và c8ng đNt nhft Đông D+ơng này.  

Chúng tôi đã gup nhau n�m trung h9c cu$i cùng, 
khi cY hai đã 21 tuci, là nhUng thanh niên tr+<ng thành, 
m5i ng+2i m*t tính cách do hoàn cYnh s$ng. Nh+ng 
đi�u này không cYn tr< chúng tôi kPt b n. Tôi nh� m*t 
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V8 Tr9ng Khánh hay c+2i, ít nói, khi nói thì ch'm rãi, 
nhW nh�. Anh th+2ng xuyên có mut t i “Khách th^nh” 
(m*t hình th7c sinh ho t câu l c b* v�n hóa th2i fy) t i 
t+ gia cIa tôi trong m*t ngõ ph$ Hàng Đvy. Nh+ng 
trong khi tôi, ThP LU, Đoàn Phú T7, Nguy�n Đ5 
Cung… tranh lu'n, đ9c thơ, di�n k;ch, cY đùa ngh;ch 
nhUng khi không có pho nU tham dT, thì anh Khánh 
ch^ c+2i hi�n lành ng1i nghe, thYng houc hai bên bàn cãi 
gay gNt quá, anh l i ôn t1n hòa giYi. Anh tham gia ho t 
đ*ng cIa Tcng h*i sinh viên c8ng nh+ v'y, không tranh 
ph6n nci, xuft đ6u l* di�n, l�ng lung hoàn thành nhUng 
ph6n vi�c đ+\c giao. Mãi sau này, đ+\c đ9c bYn thYo 
h1i ký chính tay anh đ+a, tôi m�i biPt là sT kín đáo cIa 
anh có lý do: th2i gian h9c < tr+2ng Lu't anh đã bí m't 
liên h� v�i chiPn s_ c*ng sYn Nguy�n ThP Roc tdng h9c 
< Đ i h9c Đông ph+ơng t i Nga, đã dT nhóm nghiên 
c7u chI ngh_a Mác cIa Phan TV Ngh_a, cùng sinh ho t 
nhóm Thanh niên dân chI v�i Đào Duy Kn, V8 Đình 
Hunnh… Th2i còn cùng sinh ho t “Khách th^nh”, cùng 
ho t đ*ng trong Tcng h*i sinh viên, tôi g9i đùa anh 
trong nhóm b n thân là “trang công tV phong l+u”, có 
cYm giác anh kín đáo, khó hiOu. 

Sau khi t$t nghi�p Lu't khoa, anh Khánh đi t'p sT 
t i v�n phòng cIa m*t lu't s+ ng+2i Pháp < HYi 
Phòng, r1i đ+\c công nh'n lu't s+ chính th7c, hành 
ngh� < đó, nên chúng tôi ít gup nhau. 
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Đùng m*t cái, sau ngày Nh't đYo chính Pháp, 

chúng tôi nghe tin anh nh'n l2i đ� ngh; cIa chính phI 
Tr6n Tr9ng Kim, ra làm Th; tr+<ng thành ph$ HYi 
Phòng. B n bè không hiOu. Tôi c8ng thNc mNc, vì ngay 
trong nhóm Thanh Ngh%, tôi cùng Đ5 Đ7c Doc, Nghiêm 
Xuân Yêm chI tr+ơng Ing h* nh+ng giU t+ thP đ*c 
l'p, nên phYn đ$i vi�c Phan Anh, V8 V�n Hi�n tham 
gia n*i các Tr6n Tr9ng Kim. ĐPn khi nc ra Tcng kh<i 
ngh_a và tft cY cơ cfu cIa chính phI Tr6n Tr9ng Kim 
nhanh chóng bàn giao chính quy�n cho Vi�t Minh, tôi 
m�i hiOu ra ý đ1 cIa h9 và b n mình: lfp m*t khoYng 

Nh7ng bài vi:t c;a ng&�i đ&ơng th�i… 

105 

tr$ng quy�n lTc nguy hiOm, không cho thTc dân Pháp 
l\i dong đO tr< l i. L6n đ6u tiên tôi nh'n ra bYn l_nh 
cIa ng+2i b n hi�n lành: dám đi trên đe, d+�i búa! 
Đ+ơng đ6u v�i Nh't là kp thù đã đành, còn phYi biPt 
m�m dpo 7ng phó v�i không ít các “ông t+�ng Vi�t 
Minh con” quá khích < cơ s< nUa ch7: h9 coi toàn b* 
chính phI Tr6n Tr9ng Kim là “bù nhìn ôm chân Nh't 
lùn” mà. Xơi phát đ n td sau l+ng d� nh+ chơi! ĐPn 
ông Vi�t Minh c*ng sYn t6m c� nh+ Lê V�n HiPn, còn 
b; dân quân QuYng Nam quê mình bNt trói “dTa c*t”. 
May mà công v�n giYi thoát đPn k;p! 

- Có ai đYm bYo an toàn cho anh không? – Tôi hWi 
ngót nVa thP k� sau, trong l6n xu$ng HYi Phòng đPn 
c�n nhà c8 k� < ph$ L ch Tray th�m v\ ch1ng anh và 
kiPm thêm tài li�u viPt h1i ký. 

Anh c+2i hi�n lành đáp: 
- Cách m ng. Và cái tr6n nhà. – Anh ch^ ngón tay 

lên tr6n. 
T+<ng anh đùa, hóa ra là th't! V� đPn Hà N*i tôi 

đ9c đ+\c trong mfy trang h1i ký anh đ+a: “kP ho ch 
tT bYo v� khá ngây thơ cIa th; tr+<ng ch^ là chu�n b; 
m*t ch5 tr$n trên tr6n nhà”! 

Trong tay không m*t tfc sNt, V8 Tr9ng Khánh đã 
khôn khéo kPt h\p cái danh v; h\p pháp là ng+2i cIa 
chính phI “thân Nh't” v�i cái thP đang lên cIa cao 
trào Vi�t Minh đO ép quân Nh't tôn tr9ng nhà đ+ơng 
coc Vi�t Nam nhem đci lfy an toàn cho bYn thân h9, 
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mut khác, l\i dong đ+\c sT có mut cIa lTc l+\ng quân 
sT Nh't đO ng�n giuc Pháp đc b* chiPm l i thành ph$, 
tT mình tranh thI chiPm l_nh các v; trí chI ch$t trong 
b* máy chính quy�n, bYo v� dân, bYo v� lTc l+\ng Vi�t 
Minh. Cu*c kh<i ngh_a giành chính quy�n < HYi 
Phòng không t$n m*t viên đ n, không đc m*t gi9t 
máu, ph6n công lao không nhW thu*c v� Th; tr+<ng V8 
Tr9ng Khánh.  

Ngay sau khi td c�n c7 Vi�t BNc v� đPn Hà N*i, H1 
ChI t;ch đã m2i V8 Tr9ng Khánh vào Chính phI cách 
m ng, giU ch7c B* tr+<ng T+ pháp. 

 
T[ ph4i sang: Ch+ t,ch H. Chí Minh, B' tr�1ng TrWn Huy Li�u (đeo 
kính đen), B' tr�1ng ĐOng Thai Mai (complet trYng), c> vHn V_nh Thky 
(sơ mi c'c tay trYng), Lu�t s� V	 Tr�ng Khánh (complet đen) 

 (Ngu.n 4nh: m�ng Công an Nhân dân) 
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Phong cách làm vi�c ôn hòa, khôn khéo bYo v� 
chính ngh_a cIa B* tr+<ng V8 Tr9ng Khánh đ+\c anh 
Lê GiYn, Tcng giám đ$c Nha Công an nhUng n�m đ6u 
cách m ng, kO l i v�i tôi nh+ sau:  

“Mfy tháng cu$i n�m 1945, th2i gian V8 Tr9ng 
Khánh làm B* tr+<ng T+ pháp, quân lính mình (t7c 
cán b* công an cIa anh Lê GiYn) bNt giam bda bãi b9n 
Vi�t Qu$c, Vi�t Cách (chúng c8ng qu'y lNm cơ, � vào 
quân T6u T+<ng). V8 B* tr+<ng – nguyên lu't s+ có 
khác, khôn khéo, m�m dpo – tT thân sang mình giYng 
giYi phYi trái, l\i h i, b6y cho m+u m�o h\p th7c hóa. 
Nh2 v'y không nhUng mình làm “đ+\c vi�c” mà còn 
h9c thêm đ+\c nhUng bài cơ bYn v� pháp lý công an t+ 
pháp”. 

Anh V8 Tr9ng Khánh ch^ làm vi�c < B* T+ pháp 
181 ngày, sau đó do tình hình và nhi�m vo chính tr;, 
H1 ChI t;ch đi�u tôi sang thay anh. Anh Khánh vui 
lòng rút lui theo sT xPp sNp cIa chính ng+2i đã m2i 
anh td HYi Phòng lên đYm nhi�m c+ơng v; khó kh�n 
đó trong nhUng b+�c đ6u xây dTng chính quy�n cách 
m ng. Tôi tT thfy mình đu$i s7c, khó lòng gánh vác 
tr9ng trách m�i, vì tuy t$t nghi�p cV nhân lu't nh+ng 
đã bao gi2 hành ngh� đâu! Tôi ngW ý m2i anh Khánh < 
l i giU vai trò phù tr\ cho tôi, nh+ng anh cho reng s} 
bft l\i cho cY hai, tr+�c hPt là cho công vi�c, vì lúc fy 
m*t s$ ph6n tV QZD (Qu$c dân đYng) trong V�n 
phòng B* đang ch_a m8i dùi vào anh, Co H1 rút anh đi 
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chính là đO khiPn h9 hot mft moc tiêu. Anh xung 
phong giU ch7c Ch+<ng lý Tòa th+\ng th�m, giúp B* 
quYn lý các Tòa án v� mut hành chính và đO đ*ng viên 
tôi, anh còn vui vp nói đùa là tT nguy�n làm “đ6u ch6y 
đít th�t”, s�n sàng ch;u “trên đe d+�i búa”:  

- “49 ngày làm Th; tr+<ng HYi Phòng mình đ+\c 
tôi luy�n r1i mà!” 

BNt tay vào vi�c < B* T+ pháp, tôi thfy ngay là V8 
Tr9ng Khánh, d+�i sT ch^ đ o trTc tiPp cIa H1 ChI 
t;ch, đã bW nhi�u tâm s7c xây dTng n�n tYng đ6u tiên 
cIa nhà nư6c pháp quy�n và chP đ* t+ pháp nhân dân: 
hơn ba choc sNc l�nh trong 181 ngày, trung bình 6 ngày 
1 sNc l�nh. Tôi nhfn m nh vP th7 nhft vì m*t th2i gian 
dài do nhUng lý do “tP nh;” ng+2i ta nói nhi�u đPn 
nhUng v�n bYn xây dTng cơ cfu t+ pháp mà h6u nh+ 
“quên” nhUng sNc l�nh anh Khánh cùng B* N*i vo đã 
chu�n b; và trình H1 ChI t;ch ký, mang tính chft đut 
n�n tYng cho nhà n+�c pháp quy�n và tr; n+�c beng 
pháp lu't: 18 ngày sau khi đ9c Tuyên ngôn Đ*c l'p đã 
ra SNc l�nh l'p �y ban dT thYo HiPn pháp; m9i công 
dân, kO cY nhUng công dân ph m pháp phYi đ+\c 
bênh vTc tr+�c pháp lu't, v'y phYi quy đ;nh ngay v� 
tc ch7c và ho t đ*ng cIa các đoàn lu't s+ (SNc l�nh 46 
ngày 10-10-1945); trong khi ch2 đ\i ban b$ nhUng lu't 
m�i, đO các cơ quan chính quy�n khWi tùy ti�n đi�u 
hành, ra SNc l�nh (s$ 47 ngày 10-10-1945) t m giU l i 
các lu't l� hi�n hành cIa chính quy�n Pháp, “nPu 
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nhUng lu't fy không trái v�i chính thO Vi�t Nam dân 
chI c*ng hòa và không ph+ơng h i đPn n�n đ*c l'p” 
(lu't t1i vvn hơn không có lu't!); t o ngay c�n c7 pháp 
lý đO ng�n chun sT l*ng hành cIa các “quan cách 
m ng” (l2i H1 ChI t;ch) quá say mê quy�n lTc m�i, 
beng SNc l�nh 64 ngày 23-11-1945 thành l'p m*t Ban 
Thanh tra đuc bi�t, “v�i nhi�m vo giám sát tft cY các 
công vi�c và các nhân viên cIa các �y ban nhân dân và 
các cơ quan chính phI. Ban Thanh tra đó có th�m 
quy�n đình ch7c, bNt giam bft c7 nhân viên nào trong 
�y ban nhân dân hay cIa Chính phI đã ph m l5i, 
tr+�c khi mang ra H*i đ1ng Chính phI hay Tòa án đuc 
bi�t xét xV”. 

Ôn hòa và d� nhân nh+\ng trong nhUng vi�c co 
thO, V8 Tr9ng Khánh không thWa hi�p trong nhUng 
vfn đ� nguyên tNc. Beng ch7ng rõ ràng nhft là vo 
tranh lu'n n�m 1948 v�i ông Quang Đ m < báo S� th�t, 
khi anh thay mut các lu't gia đang công tác trong các 
cfp chính quy�n nhân dân kiên quyPt bYo v� trên 
trang báo Đ.c l�p “nguyên lý tư pháp đ.c l�p v6i hành 
chính”, có ghi trong HiPn pháp 1946 đã đ+\c Qu$c h*i 
khóa I thông qua. Vi�c này tôi không nhNc l i nUa vì đã 
thu't t^ m^ trong sách Pháp quy�n nhân nghra HI Chí 
Minh (t'p I). Chính ông Quang Đ m b$n choc n�m sau 
đã thda nh'n reng quan điOm pháp lý cIa ông lúc fy, 
v� lý thuyPt “có ph6n giYn đơn và siêu hình”, còn trên 
thTc tP phát triOn cách m ng đã dvn đPn tình tr ng 
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“quy�n lTc cIa t+ pháp c8ng nh+ l'p pháp xét cho 
cùng là hUu danh vô thTc” và “bên trên cIa cY ba 
quy�n lTc (t7c kO cY trên quy�n hành pháp - VĐH) m9i 
ng+2i ngh_ đPn m*t “siêu quy�n lTc” quyPt đ;nh tft cY, 
là cfp Iy đYng lãnh đ o”. Bài viPt cIa ông có ng+2i 
trong gi�i chuyên môn t+ pháp cho là “sám h$i”, tôi 
thiPt ngh_ là m*t sT phoc thi�n d8ng cYm. Bài đã đ�ng 
trên báo Đ.c l�p, s$ ra ngày 17-8-1988, tôi có m n phép 
in l i toàn v�n < ph6n Pho loc (Pho loc 4) sách Pháp 
quy�n nhân nghra HI Chí Minh (t'p II), NXB Trp đã tái 
bYn l6n th7 3, nh+ng do sơ xuft vvn không ghi tên ông 
là tác giY. Nhân đây xin t  t*i v�i vong linh ông Quang 
Đ m và cáo l5i cùng b n đ9c.  

D+�i ánh sáng cIa công cu*c Đci m�i hôm nay mà 
ĐYng lãnh đ o kh<i x+�ng n�m 1986 và vvn đang 
phfn đfu thTc hi�n, quan điOm cIa lu't s+ V8 Tr9ng 
Khánh không phYi là “pháp lý t+ sYn” mà là chân lý và 
vvn đang nóng bWng tính th2i sT. 

Nh7ng bài vi:t c;a ng&�i đ&ơng th�i… 

111 

Lu*t s, V� Tr�ng Khánh, B� tr,/ng B� T, pháp 
đ1u tiên 

Phan Đ ng Thanh, Tr�ơng ThG Hòa 

• Ngư)i ch<p bút phác th0o Hi4n pháp 1946. 
• Ngư)i kiên quy4t b0o vL n�n tư pháp ViLt Nam đ.c l�p. 

Lai l9ch xuBt thân 

V8 Tr9ng Khánh sinh ngày 13-3-19121 trong m*t 
gia đình tiOu th+ơng khá giY < Hà N*i, nguyên quán 
t i làng CT Đà, huy�n Thanh Oai, t^nh Hà Đông (nay 
thu*c Hà N*i). 

Td n�m 11 tuci, V8 Tr9ng Khánh h9c tr+2ng Tây 
(Lycée Albert Sarraut) < Hà N*i – m*t tr+2ng danh giá 
< Đông D+ơng lúc bfy gi2. N�m 1932, V8 Tr9ng 
Khánh đ5 tú tài toàn ph6n. 

Sau khi đ5 tú tài, V8 Tr9ng Khánh theo h9c Khóa 2 
tr+2ng Cao đ�ng Lu't Đông D+ơng (1933 - 1937) và nh'n 
beng CV nhân Lu't. Trong th2i gian là sinh viên tr+2ng 
Lu't, ông tdng h�ng hái tham gia nhi�u sinh ho t đfu 
tranh cách m ng tham gia Tcng h*i sinh viên Hà N*i. 

Sau khi t$t nghi�p ngành lu't, ông xu$ng HYi 
Phòng xin t'p sT lu't s+. 

                                                             
1 Có tài li�u khác ghi ngày 13-3-1913. 
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TC m&t lu*t s. lên làm lãnh đ%o thành ph�, r�i đFng đ�u 
m&t b& c�a Chính ph�… 

Vào đ2i, ngày 27-2-1938, ông đ+\c nh'n làm th+ ký 
r1i t'p sT lu't s+ < V�n phòng lu't s+ Laubiès t i s$ 7 ph$ 
Tr6n H+ng Đ o, HYi Phòng. Ngày 20-12-1941, V8 Tr9ng 
Khánh tuyên th� lu't s+ thTc tho t i Tòa Th+\ng th�m 
Hà N*i. Thfy ông tháo vát, có tinh th6n trách nhi�m cao, 
lu't s+ Laubiès giao cho đi�u hành v�n phòng. 

Sau cu*c đYo chính ngày 9-3-1945, Nh't l't đc 
chính quy�n thTc dân Pháp < Đông D+ơng và tuyên 
b$ trao trY “n�n đ*c l'p” cho Vi�t Nam. Tháng 4-1945, 
vua BYo Đ i giao phó cho giáo s+ Tr6n Tr9ng Kim l'p 
chính phI thân Nh't. Do bYn thân nci tiPng đ o đ7c, 
có tài hùng bi�n và sT hiOu biPt sâu r*ng, tháng 7-1945, 
lu't s+ V8 Tr9ng Khánh đ+\c Chính phI Tr6n Tr9ng 
Kim bc nhi�m giU ch7c vo Đ$c lý (Th; tr+<ng) thành 
ph$ HYi Phòng. 

Cách m ng tháng Tám nc ra. V�i m$i quan h� c8 
td th2i Mut tr'n Bình dân, các cán b* Vi�t Minh đPn 
tiPp xúc v'n đ*ng V8 Tr9ng Khánh tham gia. Đêm 21-
8-1945, V8 Qu$c Uy, cán b* Vi�t Minh pho trách HYi 
Phòng đPn nhà ông < s$ 9 ngõ Thu'n Thái, đ+2ng Cát 
Dài, bàn kP ho ch chuyOn giao chính quy�n. CY hai 
bên đi đPn quyPt đ;nh kh<i ngh_a vào ngày 23-8-1945. 

Sáng ngày 23-8, HYi Phòng giành chính quy�n 
thành công tr9n v�n. Trong cu*c mít tinh mdng thNng 
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l\i t i QuYng tr+2ng Nhà hát thành ph$ v�i hơn m*t 
v n qu6n chúng tham dT, �y ban nhân dân cách m ng 
thành ph$ HYi Phòng do ông V8 Qu$c Uy làm ChI 
t;ch ra mNt đ1ng bào, lu't s+ V8 Tr9ng Khánh đang < 
v; trí Đ$c lý đã tr< thành �y viên Hành chính cIa �y 
ban nhân dân cách m ng lâm th2i. 

Cách m ng tháng Tám thành công, V8 Tr9ng 
Khánh tr< thành B* tr+<ng B* T+ pháp đ6u tiên cIa 
nhà n+�c cách m ng. Trong c+ơng v; này, ông đã có 
nhUng đóng góp quan tr9ng trong vi�c xây dTng pháp 
lu't và h� th$ng t+ pháp cho n�n c*ng hòa vda m�i ra 
đ2i. 

V8 Tr9ng Khánh làm B* tr+<ng B* T+ pháp ch^ 
hơn 6 tháng v�i 181 ngày (td 28-8-1945 đPn 2-3-1946), 
sau đó do yêu c6u tình hình và nhi�m vo chính tr;, V8 
Đình Hòe đ+\c đi�u td B* Giáo doc v� thay thP B* 
tr+<ng B* T+ pháp trong chính phI liên hi�p kháng 
chiPn và V8 Tr9ng Khánh đ+\c chuyOn sang giU ch7c 
vo Ch+<ng lý Tòa Th+\ng th�m BNc b*, t7c v; trí Vi�n 
tr+<ng Vi�n Công t$ t i Tòa án t$i cao. 

V�i vai trò B* tr+<ng B* T+ pháp đ6u tiên cIa 
Chính phI lâm th2i r1i Chính phI liên hi�p lâm th2i, 
V8 Tr9ng Khánh đã bW nhi�u công lao tâm trí trong 
vi�c xây dTng nhà n+�c cách m ng và chP đ* t+ pháp 
m�i v�i hơn 30 sNc l�nh đ+\c ban hành. Co thO nh+: 
SNc l�nh s$ 47/SL ngày 10-10-1945 t m giU các lu't l� 
hi�n hành trong cY n+�c, cho đPn khi ban hành pháp 
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lu't m�i th$ng nhft. C8ng trong nhUng ngày này, đO 
đáp 7ng yêu c6u cfp thiPt cIa cách m ng nhem bYo v� 
quy�n l\i cho m9i công dân, kO cY nhUng công dân 
ph m t*i đ+\c bYo v� tr+�c pháp lu't, SNc l�nh s$ 
46/SL v� tc ch7c lu't s+ và ho t đ*ng cIa các đoàn lu't 
s+ đ+\c B* T+ pháp chu�n b; đO ChI t;ch H1 Chí Minh 
ký ban hành. Ngày 10-10 đã đi vào l%ch sK dân t.c, sau này 
đư�c ch$n làm Ngày Lu�t sư ViLt Nam. 

Đ6u tháng 7-1946, Chính phI cV V8 Tr9ng Khánh 
tham gia phái đoàn đàm phán < H*i ngh; 
Fontainebleau (Pháp). Sau h*i ngh;, ông v� n+�c và 
tiPp toc công tác trong vai trò thành viên H*i đ1ng 
phúc th�m. 

Sau ngày Toàn qu$c kháng chiPn (19-12-1946) đPn 
tháng 12-1948, V8 Tr9ng Khánh giU ch7c vo Giám đ$c 
T+ pháp khu X bao g1m đ;a bàn Trung du và Tây BNc 
(g1m sáu t^nh: V_nh Yên, Phúc Yên, Phú Th9, Tuyên 
Quang, Lào Cai, Yên Bái). 

Td n�m 1949 đPn tháng 12-1951, ông đ+\c đi�u tr< 
l i B* T+ pháp giU ch7c vo Tr+<ng ban Nghiên c7u 
pháp lý r1i Giám đ$c Vo Hành chính t+ pháp (1952-
1954). Trong su$t quá th2i gian kháng chiPn ch$ng 
Pháp, ông tham gia so n thYo nhi�u v�n bYn pháp quy 
quan tr9ng trong h� th$ng pháp lu't cIa nhà n+�c 
Vi�t Nam dân chI c*ng hòa. 

Nh7ng bài vi:t c;a ng&�i đ&ơng th�i… 

115 

Góp công đ�u xây dKng Hi(n pháp 1946 

Ngay sau Cách m ng tháng Tám thành công, 
giành đ+\c chính quy�n, trong phiên h9p đ6u tiên cIa 
Chính phI lâm th2i (3-9-1945), ChI t;ch H1 Chí Minh 
đã nêu vi�c l'p hiPn là m*t trong “nhUng vfn đ� cfp 
bách hơn cY”. Chính phI lâm th2i xúc tiPn ngay vi�c 
kh<i thYo HiPn pháp. SNc l�nh s$ 34/SL ngày 20-9-1945 
thành l'p �y ban dT thYo HiPn pháp g1m có bYy 
thành viên, do ChI t;ch H1 Chí Minh đ7ng đ6u, m*t 
trong sáu thành viên còn l i là V8 Tr9ng Khánh, B* 
tr+<ng B* T+ pháp1. 

Công vi�c tr9ng đ i, m�i mp l i vô cùng khó kh�n, 
th2i gian hPt s7c gfp gáp, ChI t;ch H1 Chí Minh đ� 
ngh; �y ban giao cho giáo s+ Đung Thai Mai và lu't s+ 
V8 Tr9ng Khánh viPt bYn dT thYo đ6u tiên. Hai ông 
t'p trung th2i gian, s7c lTc xây dTng đ� c+ơng trình 
�y ban góp ý thông qua r1i chia nhau chfp bút chi tiPt. 
Theo giáo s+ Đung Thai Mai, “V8 Tr9ng Khánh ch;u 
trách nhi�m viPt các ph6n quan tr9ng nhft, chiPm 
khoYng ba ph6n t+ dT án. Tôi ch^ viPt m*t ph6n t+ còn 
l i. Sau đó, anh Khánh duy�t ph6n do tôi viPt, r1i viPt 
l i toàn b* v�n bYn tr+�c khi chuyOn t�i Võ Nguyên 
                                                             
1 Co thO bYy thành viên cIa �y ban dT thYo HiPn pháp g1m: 
ChI t;ch H1 Chí Minh, V_nh Thoy, Đung Thai Mai, V8 Tr9ng 
Khánh, Lê V�n HiPn, Nguy�n L+ơng Beng và Đung Xuân Khu 
(t7c Tr+2ng Chinh). 
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Giáp.” Quá trình dT thYo, hai ông tranh thI ý kiPn 
đóng góp cIa lu't gia Võ Nguyên Giáp1, hai co Bùi 
Beng Đoàn, Phan KP To i, nhi�u trí th7c nci tiPng nh+ 
lu't s+ Phan Anh; lu't s+ Nguy�n M nh T+2ng còn 
cho m+\n tft cY nhUng v�n ki�n beng tiPng Pháp (nh+ 
Tuyên ngôn Đ*c l'p M�, HiPn pháp M�, HiPn pháp 
Pháp…) mà ChI t;ch H1 Chí Minh yêu c6u phYi tìm đO 
tham khYo. KhoYng 26-10-1945, dTa vào ph6n giáo s+ 
Đung Thai Mai và mình đã viPt, lu't s+ V8 Tr9ng 
Khánh tcng h\p thành m*t bYn dT thYo hiPn pháp do 
chính ông viPt l i. 

                                                             
1 Võ Nguyên Giáp (1911 - 2013) đã h9c lu't t i Tr+2ng Cao đ�ng 
Lu't Đông D+ơng, nh'n beng CV nhân lu't (Licence en Droit) 
n�m 1937. 
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SYc l�nh s> 34 ngày 20-9-1945 c+a Ch+ t,ch H. Chí Minh thành l�p 

ly ban dZ th4o HiFn pháp  

(mnh: V7n phòng Qu>c h'i) 
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Trang Ynh màu 
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KhoYng 30-10-1945, sau khi đ9c xong bYn tcng 
h\p trên, Võ Nguyên Giáp làm vi�c l6n cu$i cùng v�i 
hai ông, tán thành v� cơ bYn, ch^ góp ý nên rút b�t 
khoYng m*t ph6n ba. Ngày 2-11-1945, lu't s+ V8 
Tr9ng Khánh ch^nh lý xong theo góp ý cIa Võ 
Nguyên Giáp, hai ông nhft trí chuyOn bYn dT thYo 
cu$i cùng lên ChI t;ch H1 Chí Minh. Ngày 6-11-1945, 
bYn dT thYo đ+\c ChI t;ch H1 Chí Minh thông qua. 
Ng+2i ký tNt r1i chuyOn cho hai ông m5i ng+2i m*t 
bYn. Ngày 8-11-1945, �y ban dT thYo h9p phiên cu$i 
cùng do ChI t;ch H1 Chí Minh, Tr+<ng ban chI trì. 
Ng+2i đ� ngh; B* tr+<ng B* T+ pháp V8 Tr9ng 
Khánh đ9c toàn v�n bYn dT thYo. Tft cY bYy thành 
viên biOu quyPt tán thành. ChI t;ch H1 Chí Minh kPt 
lu'n: “Đây là m*t bYn dT thYo đuc sNc, ông V8 Tr9ng 
Khánh có công đ6u”. Ng+2i yêu c6u cho công b$ 
ngay đO lfy ý kiPn cY n+�c. BYn dT thYo HiPn pháp 
Vi�t Nam cIa Chính phI lâm th2i là n�n tYng cho 
vi�c xây dTng DT án HiPn pháp n�m 1946 sau này 
đ+\c Qu$c h*i tiPp toc thYo lu'n thông qua ngày 9-
11-1946. Nh'n xét v� Lu't s+ – B* tr+<ng V8 Tr9ng 
Khánh, giáo s+ Đung Thai Mai nói: “Tôi phYi thda 
nh'n V8 Tr9ng Khánh là m*t lu't s+ biPt cách làm 
vi�c khoa h9c, luôn luôn lo ngh_ đPn nhi�m vo đ+\c 
giao phó, luôn luôn lo ngh_ đPn nhân dân. Anh vda 
hiOu sâu sNc các vfn đ� hiPn pháp, vda nNm vUng 
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tiPng Pháp ngành lu't, vda sV dong thành th o tiPng 
Vi�t ngành lu't”1. 

Xây n=n ki(n t%o Ngày 10-10 cho gi/i lu*t s. Vi>t Nam 

Nh+ đã nói < trên, ngày 10-10-1945 thTc sT là 
ngày l;ch sV cIa toàn b* h� th$ng cơ quan pháp lu't 
cY n+�c ch7 không riêng đ$i v�i gi�i lu't s+. B<i vì 
vào cùng ngày này, Chính phI lâm th2i đã ban hành 
SNc l�nh s$ 47/SL t m giU các lu't l� hi�n hành cho 
đPn khi ban hành pháp lu't m�i trong ph m vi cY 
n+�c; đ1ng th2i v�i SNc l�nh s$ 46/SL v� vi�c tc ch7c 
các đoàn thO lu't s+. Đây là sT v'n dong sáng t o h9c 
thuyPt cIa Mác vào đi�u ki�n co thO cIa cách m ng 
Vi�t Nam, không “đ'p tan b* máy nhà n+�c và h� 
th$ng pháp lu't c8” khi mà lúc đó ta ch+a có gì m�i 
thay thP đO quYn lý nhà n+�c và xã h*i sau Cách 
m ng tháng Tám 1945. 

Co thO theo SNc l�nh 46/SL, các đoàn thO lu't s+ 
trong n+�c Vi�t Nam đã có s�n (d+�i th2i Pháp 
thu*c) đ+\c t m giU l i nh+ c8, vvn t m thi hành 
theo SNc l�nh ngày 25-5-1930 cIa Tcng th$ng Pháp 
Gaston Doumargue đã đ+\c Toàn quy�n Đông 
                                                             
1 Ngô Đ�ng L\i, Lu't s+ V8 Tr9ng Khánh – Nhà trí th7c yêu 
n+�c, Câu l c b* HYi Phòng h9c 
<http://haiphonghoc.vnwebblogs.com/post/32644/425756> 

Nh7ng bài vi:t c;a ng&�i đ&ơng th�i… 

121 

D+ơng P. Pasquier ban hành b<i Ngh; đ;nh ngày 12-
9-1931. 

SNc l�nh (Décret) cIa Tcng th$ng Pháp ngày 25-5-
1930 g1m có 6 ph6n (Titre), 42 đi�u (Article), quy đ;nh 
v� Danh biOu Đoàn lu't s+ (PhOn I), Tc ch7c và quYn lý 
nhân sT (PhOn II), Vi�c t'p sT (PhOn III), V� k� lu't 
(PhOn IV), Quy đ;nh chung (PhOn V) và Đi�u khoYn 
chuyOn tiPp (PhOn VI). 

V� n*i dung, SNc l�nh n�m 1930 này tiPn b* hơn 
SNc l�nh áp dong tr+�c đó (SNc l�nh n�m 1911) rft 
nhi�u, vì nó công nh'n tính đ*c l'p, tT quYn cIa các 
đoàn lu't s+ (lúc đó cY n�m x7 Đông D+ơng g1m: 
Nam kn, BNc kn, Trung kn, Cao Miên và Lào ch^ có hai 
đoàn lu't s+: Sài Gòn và Hà N*i). SNc l�nh n�m 1930 
cho phép ng+2i Đông D+ơng đ+\c làm lu't s+ 
(avocat); ch7 không nh+ chP đ* lu't s+ – bào chUa viên 
(avocat - défenseur) tr+�c đó, theo SNc l�nh n�m 1911, 
ch^ dành cho công dân Pháp (g1m ng+2i dân g$c Pháp 
và ng+2i Đông D+ơng đã nh'p qu$c t;ch Pháp) m�i 
đ+\c làm lu't s+. VY l i, theo SNc l�nh 1911, tft cY lu't 
s+ - bào chUa viên đ�u mang t+ cách công ch7c do 
Toàn quy�n Đông D+ơng bc nhi�m (tr+�c SNc l�nh 
n�m 1911 l i do Th$ng đ$c, Th$ng s7 đ7ng đ6u các x7 
bc nhi�m). 

Nh+ v'y, so v�i tr+�c (t7c td 1911 đPn 1931), SNc 
l�nh 1930 (đ+\c áp dong < Đông D+ơng td n�m 1931) 
đã có nhi�u tiPn b* nên đ+\c ChI t;ch H1 Chí Minh 
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cho áp dong d+�i chP đ* cách m ng cIa n+�c Vi�t 
Nam dân chI c*ng hòa v�i vài quy đ;nh m�i th't c6n 
thiPt tr+�c mNt mà thôi1. 

SNc l�nh 46/SL cIa ChI t;ch H1 Chí Minh ngày 10-
10-1945 cho áp dong l i SNc l�nh ngày 25-5-1930 cIa 
Pháp g1m ch^ vWn v�n 7 đi�u, trong đó có chi tiPt quy 
đ;nh co thO < Đi�u thH hai (v� ph m vi bào chUa cIa 
lu't s+), Đi�u thH ba (v� đi�u ki�n đ�ng ký vào danh 
biOu đoàn lu't s+, g9i là “Đi�u ki�n đO đ+\c li�t danh 
vào bYng lu't s+”) và Đi�u thH tư, thH năm v� tc ch7c tT 
quYn cIa các đoàn lu't s+ thông qua H*i đ1ng lu't s+ 
và các v�n phòng hành ngh� lu't s+. 

Nhìn chung, SNc l�nh 46/SL ngày 10-10-1945 là sT 
sáng t o k;p th2i, đúng lúc cIa chính quy�n cách m ng 
đO phoc vo yêu c6u c6n duy trì tc ch7c lu't s+ sau 
Cách m ng tháng Tám, đáp 7ng yêu c6u cfp thiPt cIa 
cách m ng nhem bYo v� quy�n l\i cho m9i công dân, 
kO cY nhUng công dân đã thTc hi�n hành vi ph m t*i 
c8ng đ+\c bYo v� tr+�c pháp lu't. 

                                                             
1 Vì n*i dung tiPn b* cIa SNc l�nh ngày 25-5-1930 mà d+�i chP 
đ* Qu$c gia Vi�t Nam cIa BYo Đ i (1949-1955) và chP đ* Vi�t 
Nam c*ng hòa th2i Ngô Đình Di�m và Nguy�n V�n Thi�u 
(1955-1975) tuy có ban hành các đ o lu't v� tc ch7c lu't s+ m�i, 
song v� cơ bYn vvn mô phWng theo SNc l�nh ngày 25-5-1930 cIa 
th2i Pháp thu*c fy mà thôi. 
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Kiên quy(t b<o v> sK đ&c l*p c�a ngành t. pháp 

N�m 1948, m*t cu*c tranh lu'n công khai trên di�n 
đàn báo S� th�t (Cơ quan cIa ĐYng C*ng sYn Đông 
D+ơng, sau này là báo Nhân dân) giUa m*t bên là nhà 
báo Quang Đ m – m*t biên t'p viên cIa báo S� th�t và 
m*t bên và lu't s+ V8 Tr9ng Khánh, nguyên B* 
tr+<ng B* T+ pháp, lúc đó là Giám đ$c T+ pháp ChiPn 
khu 10 và L+u Anh, V8 Ng9c Côn, T6n Dân (c8ng 
đ�ng trên báo S� th�t), cùng v�i V8 Đình Hòe, nguyên 
B* tr+<ng Giáo doc, lúc đó là B* tr+<ng B* T+ pháp, 
thO hi�n trên t p chí Đ.c l�p (Cơ quan ngôn lu'n cIa 
đYng Dân chI cùng trong Mut tr'n Vi�t Minh). 

M< đ6u, l'p tr+2ng cIa Quang Đ m1 thO hi�n trên 
báo S� th�t ngày 15-4-1948 (bài “T+ pháp v�i nhà n+�c”) 
và ngày 19-5-1948 (bài “Tính chft chuyên môn trong t+ 
pháp”). Sau đó, Quang Đ m còn có hai bài trao đci 
thêm đ�ng trên báo S� th�t (bài “Vài đi�u c�n bYn v� t+ 
pháp”) ngày 15-11-1948 và bài “Nhi�m vo cIa T+ pháp 
Vi�t Nam” ngày 19-12-1948. Mfy bài này đã t o tiPng 
vang khá l�n < m*t s$ đ;a ph+ơng trên mi�n BNc, gi�i 
hành chính h+<ng 7ng tích cTc. N*i dung nhfn m nh 
vào ý ngh_a và nguyên tNc t'p trung dân chI (h1i đó g9i 
                                                             
1 L'p tr+2ng này đã đ+\c Tcng Bí th+ ĐYng C*ng sYn Đông 
D+ơng Tr+2ng Chinh tW ý đ1ng tình và giao cho Quang Đ m 
viPt bài thO hi�n trên báo (dvn theo Quang Đ@m – Nhà báo h$c gi0, 
Nxb. Lao đ*ng, Hà N*i, 2002, tr 31). 
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là “dân chI t'p trung”) và phân công, đ1ng th2i bài xích 
thuyPt “đ*c l'p và phân quy�n”. L'p tr+2ng này đi đPn 
kh�ng đ;nh: “T+ pháp là m*t khí co riêng cIa t'p đoàn 
th$ng tr;”; “Nguyên tNc phoc tùng sT ch^ đ o cIa t'p 
đoàn nhân dân là m*t nguyên tNc t$i cao phYi đ+\c áp 
dong tri�t đO đ$i v�i bft c7 ng+2i nào hay ngành nào”; 
“Nhân dân không thO cV ra các quan tòa mà g6n nh+ 
hoàn toàn phó thác công vi�c t+ pháp cho nhUng ng+2i 
do Chính phI bc nhi�m.” NhUng ng+2i đó l i ph6n 
nhi�u chính là cán b* t+ pháp do thTc dân Pháp đào t o 
ra tr+�c đây”; ”Ch^ là sT phân công pho trách đO làm 
cho khoa h9c, ch7 không thO là m*t sT phân quy�n theo 
quan ni�m”, “lfy quy�n ng�n quy�n” mà đfu tranh giUa 
quy�n này v�i quy�n khác”1. Trong khi đó, l'p tr+2ng 
cIa V8 Tr9ng Khánh c8ng đ+\c thO hi�n trên báo S� 
th�t (ngày 19-8 và 2-9-1948…) nhfn m nh vào ý ngh_a 
“t+ pháp đ*c l'p”, ph6n nào thO hi�n nguyên tNc tam 
quy�n phân l'p nhem ch$ng l i l'p tr+2ng cIa Quang 
Đ m nh+ nói < trên. 

Qua đó, V8 Tr9ng Khánh viPt: “H� lu't bYo đen thì 
Tòa xV đen, dù có trái ý m*t cá nhân, m*t đoàn thO, m*t 
quy�n hành nào đi ch�ng nUa, Tòa c8ng không thO xV 
trNng”; “Cfm cơ quan n9 không đ+\c len vào cơ quan 
kia là m*t đi�u ki�n bYo đYm cho ng+2i công dân khWi 

                                                             
1 Nguy�n V�n Khoan, Nguy�n H1ng Dung, Quang Đ@m – Nhà 
báo h$c gi0, Sđd, tr 56 – 85. 
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b; nhà c6m quy�n 7c hiPp trong bft c7 chính thO dân 
chI nào”; “Khi m*t ng+2i nào mu$n ra l�nh cho Tòa án 
phYi xV thP này thP khác mà Tòa án không nghe theo 
thì chúng tôi cho reng đfy là giU quy�n đ*c l'p…”1. 

Đ1ng quan điOm v�i V8 Tr9ng Khánh, B* tr+<ng 
B* T+ pháp V8 Đình Hòe c8ng viPt: “Quy�n t+ pháp 
phYi tách h�n ra v�i quy�n hành chính. Th�m phán 
phYi đ+\c đ*c l'p”; “Khi xV án thì xV theo pháp lu't, 
công lý và l+ơng tâm ch7 không phYi theo ch^ th; cIa 
m*t ai”; “Tòa án hoàn toàn đ*c l'p ch7 không phYi 
phân công pho trách d+�i m*t sT ch^ huy t'p đoàn”2… 

V� sau,” t+ pháp đ*c l'p” đã tr< thành nguyên tNc 
cơ bYn cIa quYn lý nhà n+�c. Tuy trong thTc ti�n quYn 
lý, hi�n t+\ng cơ quan này lãnh đ o, ch^ đ o cơ quan 
khác, d+�i hình th7c này hay hình th7c khác vvn còn 
t1n t i phc biPn nh+ng các HiPn pháp thì đ�u minh th; 
quy đ;nh nguyên tNc: “Khi xét xV, Tòa án nhân dân có 
quy�n đ*c l'p và ch^ tuân theo pháp lu't” (Đi�u 100 
Hi4n pháp năm 1959…). HiPn pháp 2013 càng nêu rõ: 
“Th�m phán, h*i th�m xét xV đ*c l'p và ch^ tuân theo 
pháp lu't; nghiêm cfm các cơ quan, tc ch7c, cá nhân 
can thi�p vào vi�c xét xV cIa th�m phán, h*i th�m” 
(kho0n 2, Đi�u 103). 
                                                             
1 V8 Đình Hòe, HIi ký V* Đình Hòe, Nxb. H*i Nhà v�n, Hà N*i, 
2004, tr 1.090 -1.091 1.098 – 1.104. 
2 V8 Đình Hòe, HIi ký V* Đình Hòe, Nxb. H*i Nhà v�n, Hà N*i, 
2004, tr 1.090 -1.091 1.098 – 1.104. 
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Sau ngày gi<i phóng 1954 

Sau Hi�p đ;nh Genève 1954, giYi phóng mi�n BNc, 
V8 Tr9ng Khánh tham gia tiPp quYn thI đô Hà N*i 
(tháng 10-1954) r1i thành ph$ HYi Phòng; là �y viên 
Hành chính �y ban hành chính thành ph$ HYi Phòng 
(td tháng 8-1955 đPn tháng 12-1956), Phó ChI t;ch 
th+2ng trTc �y ban hành chính thành ph$ (td tháng 
12-1956 đPn tháng 4-1961), Phó ChI t;ch �y ban Mut 
tr'n Tc qu$c Vi�t Nam thành ph$ HYi Phòng (Td 26-5-
1961 đPn 26-10-1971). 

Trong l_nh vTc đoàn thO xã h*i – ngh� nghi�p, V8 
Tr9ng Khánh làm ChI t;ch H*i Lu't gia Thành ph$ 
HYi Phòng td lúc m�i thành l'p (1955) đPn n�m 1977. 

N�m 1977, V8 Tr9ng Khánh v� ngh^ h+u. 
Bft lu'n < l_nh vTc công tác nào, c+ơng v; gì, ông 

đ�u t'n tình, nêu cao trách nhi�m, là trung tâm đoàn 
kPt n*i b* v�i thái đ* hòa nhã, khiêm nh+2ng. Ông 
đ+\c tung th+<ng Huân ch+ơng H1 Chí Minh (1994) 
và nhi�u huân, huy ch+ơng cao quý khác. 

V8 Tr9ng Khánh qua đ2i t i HYi Phòng ngày 22-1-
1996, th9 84 tuci. 

*  *  * 
* 

Lu't s+ V8 Tr9ng Khánh là m*t trí th7c yêu n+�c, 
tuy đã tdng giU tr9ng trách d+�i chP đ* c8 (ông đã là 
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Th; tr+<ng thành ph$ HYi Phòng d+�i th2i Chính phI 
Tr6n Tr9ng Kim) nh+ng trong chP đ* cách m ng, ông 
đã đóng góp đ+\c nhi�u công vi�c h� tr9ng. NhUng 
công trình pháp lý đuc sNc cIa ông gây dTng td nhUng 
tháng ngày sau Cách m ng tháng Tám (1945) đã ngót 
70 n�m nay mà vvn còn nguyên ý ngh_a và cY xã h*i 
đang phfn đfu triOn khai xây dTng cho t$t m*t chP đ* 
pháp quy�n dân chI, v�n minh. 

M5i sT đóng góp cIa V8 Tr9ng Khánh là m*t nét 
chfm phá khéo léo phác h9a nên chân dung cIa lu't 
s+ V8 Tr9ng Khánh khi đ7ng vào hàng ng8 cách 
m ng, trong th2i kn đ6u khai sinh n�n c*ng hòa dân 
chI Vi�t Nam. 

(Trích trong cu>n Truy�n th�ng lu�t s  Vi!t Nam - 

trang 90 đFn trang 106 - Tác gi4 Phan Đ7ng Thanh - Tr�ơng Th, Hòa - 

Nhà xuHt b4n T`ng h!p thành ph> H. Chí Minh - 2014) 
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V� B� tr,/ng B� T, pháp đ1u tiên - ng,3i đ4t n5n 
móng cho n5n t, pháp vì công lý 

Th,c sH NguyJn Xuân Tùng 

Phó Chánh v7n phòng B' T� pháp 

(PLO) - Ngày 1-12-1945, B' tr�1ng V	 Tr�ng Khánh 
ký Ngh, đ,nh s> 37, đOt cơ s1 đWu tiên cho vi�c t` 
chRc B' T� pháp. Tuy chS giI chRc vk B' tr�1ng B' 
T� pháp trong 181 ngày nh�ng Lu�t s� V	 Tr�ng 
Khánh đã có nhIng đóng góp quan tr�ng trong vi�c 
giI gìn cơ s1, cán b' c	ng nh� xây dZng h� th>ng t� 
pháp cho n:n c'ng hòa non tro. 

TC lu*t s. danh ti(ng... 

Lu't s+ V8 Tr9ng Khánh sinh ngày 13-3-1912, 
nguyên quán: thôn CT Đà, xã CT Khê, Thanh Oai, Hà 
Tây (nay là Hà N*i). Td n�m 1920, ông h9c t i “tr+2ng 
Tây” Lycée Albert Sarraut. Đây là m*t trong nhUng 
ngôi tr+2ng trung h9c nci tiPng nhft < Đông D+ơng, 
đ+\c thành l'p n�m 1919 (hi�n nay là tro s< cIa tr+2ng 
Trung h9c phc thông Tr6n Phú, Hoàn KiPm, Hà N*i). 
Tr+2ng do Toàn quy�n Đông D+ơng Albert Sarraut 
quyPt đ;nh thành l'p, v�i nhi�m vo thu nh'n h9c sinh 
ng+2i Pháp và h9c sinh con em quan ch7c ng+2i Vi�t, 
Miên, Lào nhem đào t o đ*i ng8 kP tiPp làm vi�c cho 
Pháp t i Đông D+ơng. 
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T i tr+2ng, tinh th6n hiPu h9c cIa h9c sinh V8 
Tr9ng Khánh đ+\c các giáo s+ Pháp đánh giá rft cao. 
T'p H1i ký cIa Lu't s+ V8 Tr9ng Khánh (tháng 11-
1994, bYn viPt tay do gia đình c$ Lu't s+ V8 Tr9ng 
Khánh cung cfp) ghi: Bà Giáo s+ Gauthier, th c s_ v�n 
h9c Pháp coi h9c sinh Khánh giWi v�n h9c Pháp th7 
nhì trong l�p, còn giáo s+ sV đ;a nh'n xét: “Khánh h9c 
không vì điOm mà đO hiOu biPt”. Đ5 tú tài Pháp xong, 
V8 Tr9ng Khánh không ra làm quan tri huy�n, tri phI 
nh+ ý mu$n cIa cha b<i ông coi “các quan ta là kp h6u 
nhoc nhã cIa các quan Pháp”. 

N�m 1932, sau khi đ5 tú tài, ông h9c Đ i h9c Lu't < 
Hà N*i, ch+ơng trình do các giáo s+, th c s_ td Paris đPn 
giYng d y. H1i ký ghi: “Anh Võ Nguyên Giáp lúc đó h9c 
trên m*t l�p và đã đ+\c Giáo s+, th c s_ kinh tP chính tr; 
h9c Kherian khen”. Tháng 7-1932, V8 Tr9ng Khánh kPt 
hôn v�i bà Tr;nh Ng9c Lan, em gái ru*t Lu't s+ nci 
tiPng Tr;nh Đình ThYo (1901-1986) - B* tr+<ng B* T+ 
pháp cIa Chính phI Tr6n Tr9ng Kim sau này (1945). 

N�m 1936, V8 Tr9ng Khánh t$t ngh�p cV nhân lu't. 
Td ngày 7-2-1938, ông làm Th+ ký V�n phòng Lu't s+ 
Laubiès. Ngày 26-12-1941, ông tuyên th� Lu't s+ tr+�c 
Tòa Th+\ng th�m Hà N*i. M*t th2i gian ngNn sau đó, 
V8 Tr9ng Khánh v� HYi Phòng làm lu't s+, “danh tiPng 
là m*t lu't s+ ng+2i Vi�t giWi lan lên Tòa Th+\ng th�m 
Hà N*i, đ+\c các đ1ng nghi�p ng+2i Pháp tr9ng nO vì là 
ng+2i Vi�t cãi beng tiPng Pháp thành th o”.  
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Giai đo n 1943-1945 t i HYi Phòng, Lu't s+ V8 
Tr9ng Khánh đã sV dong chuyên môn, nghi�p vo và các 
m$i quan h� cIa mình đO có nhi�u ho t đ*ng co thO h5 
tr\ cho sT phát triOn cIa phong trào cách m ng. Th'm 
chí, ông còn có ý đ;nh lên chiPn khu ho t đ*ng. H1i ký 
cIa ông ghi: “Mfy tháng ti�n kh<i ngh_a, tôi đã lên Hà 
N*i tìm Hoàng Minh Chính đO xin đi chiPn khu, nh+ng 
ch+a k;p thTc hi�n thì Cách m ng tháng Tám đã nc ra”. 

Tháng 7-1945, Lu't s+ V8 Tr9ng Khánh làm Th; 
tr+<ng HYi Phòng trong Chính phI Tr6n Tr9ng Kim. V� 
vi�c này, H1i ký cIa ông ghi: “Tháng 7-1945, hai b n tôi 
là V8 V�n Hi�n và Phan Anh là hai B* tr+<ng trong 
Chính phI Tr6n Tr9ng Kim rI tôi ra làm Th; tr+<ng HYi 
Phòng. Tôi lên Hà N*i hWi ý kiPn anh V8 Đình Hunnh, 
cán b* Vi�t Minh... Tôi nh'n làm Th; tr+<ng HYi Phòng 
cIa Chính phI Tr6n Tr9ng Kim td ngày 25-7-1945 v�i 
dong tâm giúp đ� cách m ng, bYo v� Vi�t Minh”. 

Đ(n B& tr.Wng B& T. pháp đ�u tiên 

Trong không khí cách m ng soc sôi, ch^ trong vòng 
hai tu6n l�, td ngày 14 đPn ngày 28-8-1945, d+�i sT 
lãnh đ o cIa ĐYng C*ng sYn và ChI t;ch H1 Chí Minh, 
toàn thO dân t*c và nhân dân Vi�t Nam đã giành thNng 
l\i trong cu*c tcng kh<i ngh_a giành chính quy�n, 
giành đ*c l'p dân t*c.  
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Sau tcng kh<i ngh_a thành công, ngày 28-8-1945 t i 
Hà N*i, �y ban Dân t*c giYi phóng đ+\c cYi tc thành 
Chính phI lâm th2i cIa n+�c Vi�t Nam m�i. ĐO m< 
r*ng hơn nUa kh$i đ i đoàn kPt dân t*c, nhi�u Iy viên 
cIa Vi�t Minh đã rút lui đO các nhân s_, trí th7c ngoài 
ĐYng, ngoài Vi�t Minh tham gia Chính phI lâm th2i. 
Thành ph6n Chính phI lâm th2i có B* T+ pháp, ông 
V8 Tr9ng Khánh giU ch7c vo B* tr+<ng B* T+ pháp.  

Ngày 28-8 đã đi vào l;ch sV ngành t+ pháp và tr< 
thành ngày truy�n th$ng cIa ngành t+ pháp (QuyPt 
đ;nh s$ 715-TTg ngày 07-11-1995 cIa ThI t+�ng Chính 
phI) và Lu't s+ V8 Tr9ng Khánh tr< thành v; B* 
tr+<ng B* T+ pháp đ6u tiên trong l;ch sV ngành t+ 
pháp. H1i ký cIa ông ghi: “Tham gia c+�p chính 
quy�n < HYi Phòng xong thì nh'n đ+\c đi�n cIa anh 
Võ Nguyên Giáp, tôi lên Hà N*i ngày 26-8-1945 nh'm 
ch7c B* tr+<ng B* T+ pháp Chính phI lâm th2i n+�c 
Vi�t Nam dân chI c*ng hòa”. 

Ngày 20-9-1945, B* tr+<ng V8 Tr9ng Khánh đ+\c 
cV tham gia �y ban DT thYo HiPn pháp và là m*t trong 
bYy thành viên (H1 Chí Minh, V_nh Thoy - t7c BYo Đ i, 
Đung Thai Mai, V8 Tr9ng Khánh, Lê V�n HiPn, Nguy�n 
L+ơng Beng, Đung Xuân Khu - t7c Tr+2ng Chinh). 

Ngày 1-12-1945, B* tr+<ng V8 Tr9ng Khánh ký 
Ngh; đ;nh s$ 37 đut cơ s< đ6u tiên cho vi�c tc ch7c B* 
T+ pháp. Tc ch7c b* máy cIa B* T+ pháp lúc đó g1m 
Phòng ST vo n*i b*, Phòng Viên ch7c và kP toán, Phòng 
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Giám đ$c h* vo, Phòng Giám đ$c hình vo, Phòng Giám 
đ$c vi�c quYn tr; các nhà lao và giáo doc tù nhân. 

ĐO m< r*ng hơn nUa kh$i đ i đoàn kPt dân t*c và 
nhu c6u cIa ngo i giao, Chính phI Trung +ơng đã 
đ+\c m< r*ng thành Chính phI liên hi�p lâm th2i. 
Ngày 1-1-1946, Chính phI liên hi�p lâm th2i ra mNt 
qu$c dân, có thêm các g+ơng mut đ i biOu cho các lTc 
l+\ng, đYng phái, kO cY đYng phái đ$i l'p nh+ Vi�t 
cách, Vi�t qu$c. Thành ph6n Chính phI liên hi�p lâm 
th2i có B* T+ pháp, ông V8 Tr9ng Khánh tiPp toc giU 
ch7c vo B* tr+<ng B* T+ pháp. 

Tuy ch^ giU ch7c vo B* tr+<ng B* T+ pháp trong 
181 ngày nh+ng Lu't s+ V8 Tr9ng Khánh đã có nhUng 
đóng góp quan tr9ng trong vi�c giU gìn cơ s<, cán b* 
c8ng nh+ xây dTng h� th$ng t+ pháp cho n�n c*ng 
hòa non trp.  

Ng.,i đXt n=n móng cho n=n t. pháp vì công lý 

Kháng chiPn bùng nc, td tháng 12-1946 đPn tháng 
12-1948, Lu't s+ V8 Tr9ng Khánh nh'm ch7c Giám đ$c 
T+ pháp ChiPn khu 10 g1m sáu t^nh: V_nh Yên, Phúc 
Yên, Phú Th9, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái. Td n�m 
1949 đPn tháng 12-1951, Lu't s+ V8 Tr9ng Khánh là 
Tr+<ng ban Nghiên c7u pháp lý và td n�m 1951-1954 
làm Giám đ$c Vo Hành chính t+ pháp.  
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Trang Ynh màu 
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Tháng 10-1954, ông tham gia thTc hi�n nhi�m vo 
tiPp quYn Hà N*i. Tháng 5-1955, ông tình nguy�n tham 
gia tiPp quYn HYi Phòng vì “ham mu$n ho t đ*ng 
trong thTc tP thiPt thTc”; td tháng 8-1955 đPn tháng 12-
1956, ông là �y viên �y ban hành chính HYi Phòng; td 
tháng 12-1956 đPn tháng 4-1961, ông làm Phó ChI t;ch 
�y ban hành chính HYi Phòng.  

Ngoài ra, Lu't s+ V8 Tr9ng Khánh còn giU các ch7c 
vo: Đ i biOu H*i đ1ng nhân dân, ChI t;ch �y ban BYo 
v� Hòa bình HYi Phòng, H*i tr+<ng H*i Phc biPn khoa 
h9c k� thu't HYi Phòng, Phó ChI t;ch Mut tr'n Tc qu$c 
HYi Phòng, Tr+<ng TiOu ban V'n trù h9c, Tham gia 
Đoàn Lu't s+ và là bào chUa viên HYi Phòng, ChI t;ch 
H*i Lu't gia HYi Phòng. Ông ngh^ h+u ngày 13-10-1977. 

Trong t'p h1i ký cIa mình, Lu't s+ V8 Tr9ng 
Khánh viPt: “Tôi đã xây dTng b$n sNc l�nh tc ch7c t+ 
pháp đ+\c H1 ChI t;ch ký và tôi tiPp ký. DTa vào kinh 
nghi�m tc ch7c nhà n+�c cIa Pháp và khoa h9c pháp 
lý, b$n sNc l�nh đã đ+\c cfu t o nhem dTng lên m*t 
chính quy�n m�i thành l'p mà có đi�u ki�n đO tT duy 
trì và phát triOn… B$n sNc l�nh kO trên và bYn HiPn 
pháp là n�n đá đ6u tiên xây dTng nhà n+�c Vi�t Nam 
đ*c l'p, tT chI m*t cách thiPt thTc, co thO”.  

Ông c8ng còn nhUng tr�n tr< v� công tác xây dTng 
v�n bYn trong th2i kn đó: “Trong tình hình r$i ren, m�i 
mp, lúc có nhi�u ý kiPn khác nhau, lúc không có ý kiPn 
cIa các anh em, các tc ch7c không chuyên v� pháp lu't 
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trong n+�c và qu$c tP, tôi đã ch;u trách nhi�m thYo ra 
các quy đ;nh cơ bYn kO trên, đ+\c H1 ChI t;ch và 
Trung +ơng chfp thu'n. NhUng quy đ;nh này có giá tr; 
l;ch sV cIa th2i kn đó và giá tr; khoa h9c mang l i hi�u 
quY thTc tP”. 

T i h1i ký, ph6n “Ngvm l i cu*c đ2i”, Lu't s+ V8 
Tr9ng Khánh b*c b ch: “Td nhW tôi đã chu*ng l} 
phYi… Tôi lfy làm h nh phúc đ+\c s$ng trong th2i đ i 
có nhUng chI ngh_a, nhUng phong trào m+u c6u chính 
ngh_a…”. Tình yêu công lý, l} phYi và chính ngh_a đó 
c8ng chính là lý do đã thôi thúc ông nh'n ch7c 
Ch+<ng lý Tòa Th+\ng th�m BNc b*. H1i ký viPt: “V� 
sau tôi nh'n làm Ch+<ng lý Tòa Th+\ng th�m BNc b* 
v�i dong tâm s} bNt tay trTc tiPp xây dTng co thO các 
Tòa án theo SNc l�nh 13 “cIa tôi”… 

Lu't s+ V8 Tr9ng Khánh mft vào đ6u n�m 1996. 
Trong đi�n chia bu1n gVi gia đình c$ Lu't s+ V8 Tr9ng 
Khánh ngày 25-1-1996, Đ i t+�ng Võ Nguyên Giáp viPt: 
“Anh là m*t trí th7c yêu n+�c, có tâm huyPt đ$i v�i v'n 
m�nh cIa Tc qu$c, đã tdng có đóng góp x7ng đáng 
trong Chính phI lâm th2i đ6u tiên cIa n+�c Vi�t Nam 
dân chI c*ng hòa. Trong su$t nhUng th'p k� kháng 
chiPn và nhUng n�m tiPp theo, anh đã hPt lòng phoc vo 
nhân dân, có c$ng hiPn x7ng đáng đ$i v�i sT nghi�p 
đoàn kPt toàn dân và xây dTng n�n lu't h9c cIa n+�c ta”. 

Báo Pháp lu�t 1-8-2014 
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Danh tài h� V�: lu*t s, V� Tr�ng Khánh – Nhà 
trí th<c h� V� yêu n,>c  

Ngô Đ ng LNi 

H'i SL h�c H4i Phòng 

V8 Tr9ng Khánh quê làng CT Đà huy�n Thanh 
Oai, t^nh Hà Đông (nay thu*c thành ph$ Hà N*i) 
nh+ng sinh n�m 1912 < Hà N*i vì gia đình làm ngh� 
buôn bán nhW t i n*i đô. V$n thông minh ham h9c nên 
sau khi h9c xong b'c Thành chung, ông thi trúng vào 
tr+2ng Trung h9c Pháp Albert Sarraut, m*t tr+2ng 
danh giá < x7 Đông D+ơng thu*c Pháp ngày fy. 

N�m 1932 đ5 tú tài toàn ph6n, V8 Tr9ng Khánh 
trúng tuyOn tr+2ng Lu't thu*c Vi�n Đ i h9c Đông 
D+ơng khóa 1933-1936. Th2i gian h9c < tr+2ng Lu't, ông 
giao du v�i chiPn s_ c*ng sYn Nguy�n ThP Roc. Trong 
phong trào đfu tranh đòi thY nhà chí s_ cách m ng Phan 
B*i Châu, đO tang Phan Châu Trinh..., V8 Tr9ng Khánh 
đ�u tham gia. Khi h9c lu't, ông tham gia Tcng h*i sinh 
viên. Th2i kn Mut tr'n Bình dân (1936-1939), ông viPt báo 
Le Travail (t7c báo Lao đ.ng) cơ quan công khai cIa ĐYng 
C*ng sYn Đông D+ơng và ho t đ*ng trong tc Thanh 
niên dân chI v�i các chiPn s_ cách m ng Đào Duy Kn, V8 
Đình Hunnh, Phan TV Ngh_a... 

Ông rft kính tr9ng các chiPn s_ c*ng sYn ông quen 
biPt nh+ng vvn e ng i vì ch+a rõ, ch+a th't tin h9c 
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thuyPt Mác - Lênin. Sau khi t$t nghi�p tr+2ng Lu't, 
ông xu$ng HYi Phòng t'p sT < v�n phòng lu't s+ 
Laubiès < ph$ Tr6n H+ng Đ o, ngôi nhà khách thành 
ph$ s$ 7 – Khách s n Hoàng YPn bây gi2. 

Thfy ông tháo vát, có tinh th6n trách nhi�m cao nên 
lu't s+ Laubiès rft tin c'y cho làm lu't s+ t'p sT. Ngày 
26-12-1941, ông tuyên th� lu't s+ tr+�c tòa Th+\ng 
th�m r1i đ+\c Laubiès giao đi�u hành v�n phòng. 

Sau khi phát xít Nh't đYo chính l't đc chính quy�n 
thTc dân Pháp < Đông D+ơng ngày 9-3-1945 và tuyên 
b$ trao trY “n�n đ*c l'p” cho Vi�t Nam, vua BYo Đ i 
ban đ6u giao cho Th+\ng th+ Ph m Qunnh l'p n*i các 
m�i. Nh+ng đPn ngày 17-4-1945, vua BYo Đ i l i ký Do 
s$ 1 “CYi tc b* máy tri�u đình cho phù h\p v�i tình 
hình m�i” m2i giáo s+ Tr6n Tr9ng Kim đ7ng ra l'p 
chính phI m�i. Thành ph6n chính phI này có lu't s+ 
Tr;nh Đình ThYo, anh v\ V8 Tr9ng Khánh, lu't s+ V8 
V�n Hi�n, ng+2i HYi Phòng; do sT hiOu biPt sâu r*ng 
cIa ông mà lu't s+ V8 Tr9ng Khánh đ+\c m2i giU 
ch7c Th; tr+<ng thành ph$ HYi Phòng; nhà t+ sYn yêu 
n+�c Nguy�n Sơn Hà giU ch7c Phó Th; tr+<ng. Tuy 
giU ch7c vo th2i gian ngNn, nh+ng hai ông c$ làm m*t 
vài vi�c có ích cho dân, nh+ d�p b9n tay sai trung 
thành v�i đô h* Pháp, c7u ng+2i cơ cTc trong n n đói 
khIng khiPp tháng 3 n�m At D'u (1945). 

Bài báo nci tiPng cIa ông v� tc ch7c v'n đ*ng c7u 
đói có tiPng vang t$t. Trong cao trào kháng Nh't, ông 
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có liên h� v�i các b n là V8 Đình Hunnh, Hoàng Minh 
Chính, cán b* Vi�t Minh < Hà N*i. Khi đ+\c tin m*t s$ 
t^nh, Vi�t Minh đã giành đ+\c chính quy�n, ông mu$n 
tìm cách bàn giao chính quy�n nh+ng tránh đc máu. 
Đ1ng chí Ích và vài cán b* Vi�t Minh rYi truy�n đơn b; 
bNt, ông ra l�nh tha. LTc l+\ng bYo an binh do Nh't tc 
ch7c, kO cY trung đ*i do cai Hóa ch^ huy canh gác tòa 
Th; chính ông c8ng cYm hóa đ+\c. 

Ngày 14-8-1945, Nh't hoàng tuyên b$ đ6u hàng 
Đ1ng minh vô đi�u ki�n; ngày 15-8-1945, Chính phI 
De Gaulle cV Đô đ$c D’ Argenlieu làm Cao Iy Pháp < 
Đông D+ơng kiêm Tcng t+ l�nh hYi loc không Pháp < 
Vi�n Đông. Hai ngày sau, Pháp triOn khai lTc l+\ng v8 
trang nhem khôi phoc chính quy�n thTc dân < Đông 
D+ơng. Hai tàu chiPn Pháp lúc Nh't đYo chính tr$n 
ch y �n núp < đYo Cô Tô đ+\c l�nh tiPn vào HYi 
Phòng. Lúc này, ông V8 Đình Hunnh xu$ng HYi 
Phòng gup V8 Tr9ng Khánh thông báo tình hình và 
bàn cách chuyOn giao chính quy�n. 

Nh+ng viên Đ i tá ch^ huy Nh't < HYi Phòng td 
ch$i không giúp ông v8 khí đO ch$ng b9n Pháp nên 
ông phYi cV chánh án Phan Huy�n và ông Xuân cán b* 
tòa án sang ThIy Nguyên tìm gup Nguy�n Bình, vì ông 
biPt tin Tri phI Nguy�n Quang T o đã theo Vi�t Minh 
đ+\c Vi�t Minh tr9ng dong. Sau khi nghe hai ông 
Huy�n – Xuân t+2ng trình, ông sang ngay chùa 
Ph+ơng M� trTc tiPp gup Nguy�n Bình, ch^ huy tr+<ng 
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ngh_a quân Đ� t7 ChiPn khu Đông Tri�u và đ+\c 
Nguy�n Bình tiPp đón thân m't hòa nhã. Hai ông bàn 
th$ng nhft kP ho ch chuyOn giao chính quy�n tránh đc 
máu beng cách trung l'p hóa quân đ*i Nh't và kiên 
quyPt ch$ng b9n tàn quân Pháp mu$n chiPm thành 
ph$ HYi Phòng làm đ6u c6u cho quân đ*i vi�n chinh 
Pháp đang tiPn d6n ra BNc. Ông v� ngay n*i thành gup 
Ch^ huy quân Nh't d9a nPu không giúp võ khí thì s} 
h  l�nh giPt ki�u dân Pháp vì h9 đang chu�n b; ph$i 
h\p hành đ*ng khi hai tàu Pháp tiPn vào sông Cfm. 

ĐO tránh phi�n ph7c v�i Pháp trong phe Đ1ng 
minh thNng Nh't, viên Đ i tá ch^ huy Nh't h7a không 
can thi�p vào n*i tình Vi�t Nam và đ+a hai tr9ng liên 
chun đánh nPu tàu chiPn Pháp tiPn vào cVa sông Cfm 
v�i đi�u ki�n không sát h i ki�u dân Pháp. Ông ta l i 
yêu c6u gup đ i di�n Vi�t Minh HYi Phòng đO bàn giao 
chính quy�n. 

M*t cu*c h9p kh�n cfp giUa Th; tr+<ng và �y ban 
kh<i ngh_a HYi Phòng t i tro s< �y ban < ph$ Cát Dài 
đ+\c tc ch7c đO th$ng nhft kP ho ch. Sáng 22-8, Th; 
tr+<ng V8 Tr9ng Khánh cùng hai đ i di�n Thành b* 
Vi�t Minh V8 Qu$c Uy, Nguy�n Kiêm Tufn (M nh Ái) 
gup Đ i tá ch^ huy quân Nh't bàn th$ng nhft ngày 23-
8 quân Nh't cfm tr i, ông ta thY hPt tù chính tr; vào 
17h ngày 23-8. 

Sáng ngày 23-8-1945, nhân dân HYi Phòng, các đ*i 
tT v� n*i đô, KiPn An v�i đ i quân ChiPn khu Đông 
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Tri�u tiPn vào n*i thành biOu d+ơng lTc l+\ng, chào 
mdng �y ban nhân dân cách m ng lâm th2i thành ph$ 
HYi Phòng do nhà cách m ng V8 Qu$c Uy làm ChI 
t;ch, lu't s+ V8 Tr9ng Khánh giU ch7c �y viên hành 
chính, v\ nhà t+ sYn Nguy�n Sơn Hà, phó th; tr+<ng là 
bà Nguy�n Th; Ng9c Mùi làm �y viên xã h*i. 

Ngày 27-8-1945, Chính phI lâm th2i Vi�t Nam Dân 
chI c*ng hòa thành l'p và ra tuyên cáo. Ngày 28-8, danh 
sách thành viên Chính phI lâm th2i đ+\c công b$ g1m: 
H1 Chí Minh – ChI t;ch kiêm B* tr+<ng Ngo i giao; Võ 
Nguyên Giáp – B* tr+<ng B* N*i vo; Nguy�n M nh Hà 
– B* tr+<ng B* Kinh tP Qu$c gia; V8 Tr9ng Khánh – B* 
tr+<ng B* T+ pháp... Nh+ v'y trong Chính phI lâm th2i, 
HYi Phòng có 2 b* tr+<ng trong tcng s$ 14 b* tr+<ng. 

Ngày 13-9-1945, trong phiên h9p đ6u tiên cIa 
Chính phI lâm th2i, H1 ChI t;ch đã đ� ra sáu nhi�m 
vo cfp bách cIa nhân dân ta: Phát đ*ng t�ng gia sYn 
xuft c7u đói; M< chiPn d;ch ch$ng n n mù chU; Tc 
ch7c càng s�m càng t$t cu*c tcng tuyOn cV v�i chP đ* 
phc thông đ6u phiPu, thTc hi�n quy�n tT do dân chI 
cho nhân dân; M< phong trào giáo doc c6n ki�m liêm 
chính, bài trd thói h+ t't xfu do chP đ* c8 đO l i; bãi bW 
ngay thuP thân, thuP ch\, thuP đò, nghiêm cfm vi�c 
hút thu$c phi�n; tuyên b$ tT do tín ng+�ng và đoàn 
kPt l+ơng giáo. 

Moc đích tc ch7c tcng tuyOn cV b6u ra Ngh; vi�n 
nhân dân, xây dTng HiPn pháp đO bYo đYm quy�n l\i 
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trách nhi�m công dân cIa m*t nhà n+�c cIa dân do 
dân vì dân. Ngày 20-9-1945, H1 ChI t;ch ký sNc l�nh s$ 
34 “l'p m*t �y ban dT thYo và đ� trình Qu$c h*i m*t 
bYn HiPn pháp cho Vi�t Nam dân chI c*ng hòa...” g1m 
bYy v;: H1 Chí Minh, V_nh Thoy, Đung Thai Mai, V8 
Tr9ng Khánh, Lê V�n HiPn, Nguy�n L+ơng Beng, 
Đung Xuân Khu (Tr+2ng Chinh). 

Công vi�c vô cùng khó kh�n, th2i gian hPt s7c gfp 
gáp, H1 ChI t;ch đ� ngh; �y ban giao cho giáo s+ Đ�ng 
Thai Mai cùng lu't s+ V8 Tr9ng Khánh viPt bYn DT 
thYo. Hai ông t'p trung th2i gian s7c lTc xây dTng Đ� 
c+ơng trình �y ban góp ý thông qua r1i chia nhau viPt. 
Theo GS Đung Thai Mai: “V8 Tr9ng Khánh ch;u trách 
nhi�m viPt các ph6n quan tr9ng nhft, chiPm khoYng ba 
ph6n t+ dT thYo. Tôi ch^ viPt m*t ph6n t+ còn l i. Sau 
đó, anh Khánh duy�t ph6n do tôi viPt r1i viPt l i toàn b* 
v�n bYn tr+�c khi chuyOn t�i Võ Nguyên Giáp”. 

Quá trình DT thYo, hai ông tranh thI ý kiPn đóng 
góp cIa lu't gia Võ Nguyên Giáp, hai co Bùi Beng 
Đoàn, Phan KP To i, nhi�u trí th7c nci tiPng nh+ các 
lu't s+ Phan Anh, Nguy�n M nh T+2ng, V8 Đình 
Hòe, GS Nguy�n V�n Huyên đ+\c các v; tham góp 
nhi�u ý kiPn giá tr;. GS Nguy�n M nh T+2ng còn cho 
m+\n tft cY nhUng v�n ki�n beng tiPng Pháp (Tuyên 
ngôn Đ*c l'p M�, HiPn pháp M�, HiPn pháp Pháp...) 
mà H1 ChI t;ch yêu c6u phYi tìm [đO] Ng+2i và �y 
ban tham khYo. KhoYng 26-10-1945, dTa vào ph6n GS 
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Đung và ph6n mình viPt, lu't s+ V8 Tr9ng Khánh 
tcng h\p thành m*t bYn dT thYo HiPn pháp chính 
phI lâm th2i do chính ông viPt l i. KhoYng 30-10-
1945, sau khi đ9c xong bYn tcng h\p trên, lu't gia Võ 
Nguyên Giáp làm vi�c l6n cu$i cùng v�i hai ông, tán 
thành v� cơ bYn, ch^ góp ý nên rút b�t khoYng m*t 
ph6n ba. Ngày 02-11-1945, lu't s+ V8 Tr9ng Khánh 
ch^nh lý xong theo góp ý cIa Võ Nguyên Giáp, hai 
ông nhft trí chuyOn bYn dT thYo cu$i cùng lên H1 
ChI t;ch. Ngày 06-11-1945, bYn dT thYo đ+\c H1 ChI 
t;ch thông qua, Ng+2i ký tNt r1i chuyOn cho hai ông 
m5i ng+2i m*t bYn. 

Ngày 08-11-1945, �y ban DT thYo h9p phiên cu$i 
cùng do H1 ChI t;ch, Tr+<ng ban chI trì, Ng+2i đ� 
ngh; B* tr+<ng B* T+ pháp V8 Tr9ng Khánh đ9c toàn 
v�n bYn dT thYo. Tft cY bYy thành viên biOu quyPt tán 
thành. H1 ChI t;ch kPt lu'n: “Đây là bYn dT thYo đuc 
sNc”. Ông V8 Tr9ng Khánh có công đ6u. Ng+2i đ� 
ngh; dT thYo này mang tên DT thYo HiPn pháp Vi�t 
Nam và yêu c6u B* tr+<ng B* T+ pháp V8 Tr9ng 
Khánh, B* tr+<ng N*i vo Võ Nguyên Giáp (đ i di�n 
pháp lý cIa ChI t;ch n+�c) cho công b$ ngay. BYn DT 
thYo đ+\c các báo đ�ng, hai nhà in Ngô TV H , Lê V�n 
Tân cùng nhi�u nhà in giúp in ngay n�m v n bYn phát 
không cho nhân dân đO nhân dân tham gia góp ý. 
NhUng bYn phát không đPn nhân dân g1m hai ph6n: 
Thông cáo và Toàn v�n DT thYo hiPn pháp. 
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Thông cáo nêu rõ: “Mu$n cho tft cY nhân dân 
Vi�t Nam dT vào vi�c l'p HiPn pháp cIa n+�c nhà 
nên Chính phI cho công b$ bYn DT thYo HiPn pháp 
này đO m9i ng+2i đ+\c đ9c k� càng và đ+\c tT do 
bàn b c, phê bình”. Thông cáo còn đ+\c in toàn v�n 
dán khNp các nơi công c*ng < Hà N*i, HuP, Sài Gòn, 
HYi Phòng và nhi�u thành ph$, th; trfn khNp cY n+�c. 
KhoYng td 11-11-1945 đPn 31-12-1945, di�n ra cu*c 
chào đón bàn b c góp ý sôi nci cIa các t6ng l�p nhân 
dân toàn qu$c. B* T+ pháp nh'n đ+\c hàng ngàn th+ 
góp ý, ch+a kO nhUng ng+2i trTc tiPp gup cán b* Vi�t 
Minh trao đci, đ� ngh; giYi thích điOm này, chU n9 
trong DT thYo. Đây thTc sT là cu*c sinh ho t chính tr; 
r*ng rãi, tT nguy�n, th�ng thNn sôi nci cIa nhân dân 
ta xây dTng dT thYo HiPn pháp thành v�n đ6u tiên 
cIa Chính phI lâm th2i, trong đó thO chP ngh; vi�n 
nhân dân là c$t lõi. BYn DT thYo HiPn pháp Vi�t Nam 
n�m 1945 cIa Chính phI lâm th2i là n�n tYng cho vi�c 
xây dTng DT thYo HiPn pháp n�m 1946 đ+\c Qu$c 
h*i biOu quyPt thông qua này 09-11-1946 v�i 240/242 
đ i biOu dT h9p. 

Nh'n xét v� lu't s+ B* tr+<ng T+ pháp Chính phI 
lâm th2i, giáo s+ Đung Thai Mai nói: “Tôi phYi thda 
nh'n V8 Tr9ng Khánh là m*t lu't s+ biPt cách làm vi�c 
khoa h9c, luôn luôn lo ngh_ đPn nhi�m vo đ+\c trao 
phó, luôn luôn lo ngh_ đPn nhân dân. Anh vda hiOu 
sâu sNc các vfn đ� hiPn pháp, vda nNm vUng tiPng 
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Pháp ngành lu't, vda sV dong thành th o tiPng Vi�t 
ngành lu't”. 

� c+ơng v; B* tr+<ng T+ pháp Chính phI lâm th2i 
r1i Chính phI Liên hi�p kháng chiPn ch^ hơn n�m 
tháng, ông đã đ� xuft v�i Chính phI ban hành b$n sNc 
l�nh quan tr9ng c6n thiPt đO xây dTng ngành t+ pháp 
cách m ng non trp cIa n+�c ta g1m: 
-  SNc l�nh s$ 46 ngày 10-10-1945: Quy đ;nh các tc 

ch7c lu't s+. 
-  SNc l�nh s$ 53 ngày 20-10-1945: Quy đ;nh qu$c t;ch 

Vi�t Nam. 
-  SNc l�nh s$ 13 ngày 24-01-1946: Tc ch7c các tòa án 

và ng ch th�m phán. 
-  SNc l�nh s$ 21 ngày 14-2-1946: Tc ch7c các tòa án 

quân sT. 
Nh+ng sau Tcng tuyOn cV b6u Qu$c h*i, tình hình 

chính tr; quân sT xã h*i n+�c ta di�n biPn rft ph7c t p. 
Quân Pháp tfn công lan r*ng khNp Nam b*, Tây 
Nguyên, mi�n Trung Nam b*. � mi�n BNc, chúng td 
Vân Nam tr< l i chiPm Lai Châu, Đi�n Biên PhI, Tu6n 
Giáo và m*t s$ nơi khác < Tây BNc và Miên, Lào. Các 
đYng Vi�t Qu$c, Vi�t Cách đã tri�t đO khai thác tình 
hình khó kh�n ph7c t p gây s7c ép v�i chính quy�n 
cách m ng. 

ĐYng và H1 ChI t;ch v�i đ+2ng l$i đ i đoàn kPt 
dân t*c, ch$ng giuc ngoài thù trong đO bYo v� chính 
quy�n non trp nên đ1ng ý thành l'p Chính phI kháng 
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chiPn chính th7c ngày 03-02-1946 g1m 10 b*: các b* 
Ngo i giao, Kinh tP, Xã h*i, Canh nông do Vi�t Qu$c, 
Vi�t Cách nNm, Nguy�n HYi Th6n giU ch7c Phó ChI 
t;ch n+�c. Lu't s+ V8 Đình Hòe, đYng viên đYng Dân 
chI giU ch7c B* tr+<ng T+ pháp, lu't s+ V8 Tr9ng 
Khánh chuyOn giU ch7c Ch+<ng lý Tòa Th+\ng th�m 
BNc b*. Đ6u tháng 7-1946, đ1ng chí Võ Nguyên Giáp 
gup lu't s+ Khánh thông báo chính quy�n cV ông tham 
gia phái đoàn đàm phán Ph m V�n Đ1ng và mang 
theo báo cáo tình hình trong n+�c trình H1 ChI t;ch 
đang < th�m Pháp theo l2i m2i cIa Chính phI Pháp. 
Cu*c đàm phán Pháp - Vi�t đc v� do thái đ* ngoan c$ 
ng o ng+\c cIa Pháp, phái đoàn Ph m V�n Đ1ng v� 
n+�c, H1 ChI t;ch < l i c$ đi�u đình đO kéo dài th2i 
gian ta chu�n b; lTc l+\ng. 

Sau ngày Toàn qu$c kháng chiPn 19-12-1946 đPn 
tháng 12-1948, lu't s+ Khánh làm Giám đ$c T+ pháp 
ChiPn khu 10 bao g1m đ;a bàn trung du, Tây BNc. Ông 
thành l'p Tòa án cfp t^nh, đào t o cán b* t+ pháp cho 
t^nh, huy�n, chú ý cán b* ng+2i dân t*c. Td 1949 đPn 
12-1951, trên đi�u ông v� B* T+ pháp giU ch7c Tr+<ng 
ban Nghiên c7u pháp lý r1i Giám đ$c Vo hành chính 
(1952-1954). 

Sau Hi�p đ;nh đình chiPn 1954, ông tham gia tiPp 
quYn thI đô Hà N*i r1i thành ph$ HYi Phòng, td tháng 
8-1955 đPn tháng 12-1956 là �y viên �y ban hành 
chính; td tháng 12-1956 đPn 1961 giU ch7c Phó ChI 

Nh7ng bài vi:t c;a ng&�i đ&ơng th�i… 

147 

t;ch th+2ng trTc �y ban hành chính thành ph$, pho 
trách kh$i v�n hóa xã h*i, nhà đft. 

N�m 1955, ông đã đfu tranh bu*c Pháp phYi trY 
tòa nhà cIa Pháp do Cao Iy Pháp xây dTng làm tro s< 
trên khu nh+\ng đ;a c8 (nay là khách s$ 2 BPn Bính). 

Lu't s+ V8 Tr9ng Khánh còn tham gia nhi�u tc 
ch7c chính tr; xã h*i khoa h9c: 
- Đ i biOu H*i đ1ng nhân dân thành ph$ (td 11-1975 

đPn 1977). 
- Phó ChI t;ch UBMTTQVN thành ph$ ba khóa liên 

toc (26-5-1961 – 26-10-1971). 
- �y viên H*i Lu't gia Vi�t Nam, ChI t;ch H*i Lu't 

gia HYi Phòng (1955-1977). 
- �y viên Ban chfp hành H*i phc biPn khoa h9c k� 

thu't Vi�t Nam, H*i tr+<ng H*i Phc biPn khoa h9c 
k� thu't HYi Phòng... 
Bft lu'n < l_nh vTc công tác nào, c+ơng v; gì, ông 

đ�u t'n tình, trách nhi�m, là trung tâm đoàn kPt n*i 
b*. Tuy là nhân s_ nci tiPng nh+ng thái đ* luôn hòa 
nhã, khiêm nh+2ng nên ông đ+\c đ1ng bào, đ1ng chí 
yêu mPn. 

Do có nhi�u công lao, ông đ+\c ĐYng, Nhà n+�c 
tung th+<ng: Huân ch+ơng kháng chiPn h ng nhft, 
Huân ch+ơng kháng chiPn ch$ng M� c7u n+�c h ng 
nhft, Huân ch+ơng H1 Chí Minh và nhi�u huy 
ch+ơng, beng khen... 
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Nhà trí th7c cách m ng đáng kính qua đ2i t i HYi 
Phòng, nơi ông gNn bó g6n tr9n đ2i vào 18 gi2 ngày 22-
01-1996, h+<ng th9 84 tuci. 

Tài li>u tham kh<o: 

1. TT thu't cIa lu't s+ – hi�n bYo quYn t i gia đình và H*i Lu't 
gia HYi Phòng. 

2. V�n phòng Qu$c h*i – L%ch sK Qu(c h.i ViLt Nam – 1946-1968 – 
Nxb. Chính tr; Qu$c gia 1994. 

3. L%ch sK Chính ph� ViLt Nam – Nxb. Chính tr; Qu$c gia. 
4. Công báo. 
5. Nh't Hoa Khanh – “H1 Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và bYn 

HiPn pháp đ6u tiên” – T@p chí Sân kh<u s$ tháng 3 n�m 2011. 

Đ7ng trong t�p báo V% t&c tinh hoa H�i Phòng, 

Xuân Nhâm Thìn 2012 
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Ngày 23-8-1945 giành chính quy5n / thành phF 
H$i Phòng 

NguyJn Hùng Phong 

Trên báo Ti�n phong ch� nh�t, s$ 34 ra ngày 22-08-
2004, Lê Tr9ng Ngh_a có bài: “Nh� anh Tr6n TV Bình 
trong tcng kh<i ngh_a Cách m ng tháng Tám”, có đo n 
viPt: “GiUa ngày b'n r*n v�i Hà N*i, Hà Đông, anh 
Bình vvn tranh thI chI đ*ng đóng góp cho cu*c kh<i 
ngh_a cIa nhân dân HYi Phòng. Td ngày 19, anh báo 
v�i tôi phái ngay anh V8 Qu$c Uy đang ho t đ*ng 
trong ĐYng Dân chI Hà N*i xu$ng h5 tr\ cho cfp Iy 
đ;a ph+ơng HYi Phòng đang gup khó kh�n, đO phát 
đ*ng nhân dân kh<i ngh_a theo bài bYn nh+ < Hà N*i, 
đúng v�i ph+ơng h+�ng ĐYng và Vi�t Minh đã đ� ra. 

Ngày 21-8 khi anh Nguy�n Bình td “Đ� t7 ChiPn 
khu Đông Tri�u” v� Hà N*i đO tìm gup Trung +ơng đã 
đ+\c Tr6n TV Bình h+�ng dvn tr< l i vùng duyên hYi 
và đ+a ngay m*t đơn v; giYi phóng quân v� HYi Phòng 
làm lTc l+\ng v8 trang h5 tr\ nhân dân nci d'y l'p 
chính quy�n cách m ng… 

Tôi, Nguy�n Hùng Phong là m*t cán b* ChiPn khu 
Đông Tri�u có tham chiPn tr'n đánh chiPm t^nh l� 
QuYng Yên và huy�n l� Yên H+ng th2i ti�n kh<i 
ngh_a, đ+\c xác nh'n: 
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Sau tr'n đánh QuYng Yên, Nguy�n Bình đã ch^ 
huy ChiPn khu Đông Tri�u và tiOu đ*i Bùi Sinh thu*c 
đơn v; Ký Con < l i QuYng Yên sNp xPp chính quy�n 
t^nh và xây dTng lTc l+\ng v8 trang đ;a ph+ơng, đ� 
phòng quân Nh't tr< l i. Ngày 17-8 Nguy�n Bình v� 
phI ThIy Nguyên (h1i fy thu*c t^nh KiPn An) theo đ� 
ngh; cIa đ1ng chí S+ L+ơng (Hoàng Ng9c L+ơng, tên 
th't là Hoàng ThiPu Minh) lãnh đ o phong trào Vi�t 
Minh < phI và c$ vfn cho tri phI, đO gup lu't s+ V8 
Tr9ng Khánh, th; tr+<ng thành ph$ HYi Phòng, t i 
ngôi đ�n < bPn Ki�u, ThIy Nguyên. Ngày 16-8 hai tàu 
chiPn Pháp: Crayssac và Frizoul đ*t nh'p cYng HYi 
Phòng đòi Nh't trY Pháp ki�u b; giam. Th; tr+<ng V8 
Tr9ng Khánh gup Nh't đ� xuft: nPu thY Pháp ki�u, 
chúng tôi không đYm bYo an toàn cho h9 đ+\c và các 
ông phYi ch;u trách nhi�m. Đ1ng th2i ông phái chánh 
án thành ph$ sang ThIy Nguyên gup tri phI Nguy�n 
Quang T o giúp ông đ+\c gup đ i biOu ChiPn khu 
Đông Tri�u. T i ngôi đ�n < bPn Ki�u, ông Khánh đ� 
ngh; chiPn khu h5 tr\, nPu thIy quân Pháp lên b*. 
Nguy�n Bình h7a nPu có sT vi�c fy thì s} đi�u quân v� 
ThIy Nguyên h5 tr\. 

Cho đPn s�m 23-8-1945, Nguy�n Bình và tiOu đ*i 
Bùi Sinh r2i QuYng Yên đi thuy�n v� tham gia giành 
chính quy�n thành ph$ HYi Phòng, giUa đ+2ng đ+\c 
m*t canô thuP quan do Tri�u Ng9c Tràng, tr+<ng đ1n 
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H  Lý, tr+<ng ban kiOm n*i HYi Phòng, tr+<ng phòng 
thuy�n vo BNc b*, là m*t đ1ng chí Vi�t Minh ho t 
đ*ng d+�i sT lãnh đ o cIa Nguy�n Bình, phái ra đón 
đoàn Nguy�n Bình. Canô tiPp bPn Bính, HYi Phòng. 
Nh+ v'y, Nguy�n Bình không thO v� Hà N*i ngày 21-8 
gup anh Tr6n TV Bình đ+\c. 

Sáng 22-8 anh HYi Thanh, bí th+ ChiPn khu Đông 
Tri�u g9i Nguy�n Hùng Phong và Tr6n Sinh đPn giao 
nhi�m vo v� HYi Phòng sNp xPp kP ho ch đ+a quân v� 
giành chính quy�n thành ph$. Vì hôm tr+�c, M o Khê 
và phI Kinh Môn, Tr6n Doãn Tông b'n ch^ huy lTc 
l+\ng tT v� v8 trang L c Viên, HYi Phòng, Tr6n Th; 
TuyPt (em Tông)… đi xe đ p v� Đông Tri�u báo cáo tình 
hình HYi Phòng và đ� ngh; đ+\c phc biPn tình hình m�i 
cIa HYi Phòng, Hùng Phong vvn ng i đ1n núi Đèo cách 
HYi Phòng 7km có quân Nh't đóng, nên ch2 chi�u m�i 
dám qua. Qua đò Bính sang HYi Phòng thì thfy nhi�u 
cVa hàng may ph$ Hoàng V�n Tho đang may gfp c2 đW 
sao vàng, xa xa nghe đ+\c nhi�u t$p h9c hát bài TiPn 
quan ca. ST ch'm tr� này s} gup nhi�u khó kh�n. 

Hùng Phong và Tr6n Sinh vào nhà 9 ngõ Thu'n 
Thái đ+2ng Cát Dài gup th; tr+<ng lu't s+ V8 Tr9ng 
Khánh, báo cáo nhi�m vo, lu't s+ cho biPt trong nhà 
hi�n có hai đ i biOu cIa trung +ơng: là các đ1ng chí V8 
Qu$c Uy, Quách Duy Uyên phái viên hành chính và 
quân sT. V8 Qu$c Uy nói rft tiPc, b<i chi�u nay chúng 
tôi và ông Khánh vda gup B* T+ l�nh Nh't, hai bên đã 
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nhft trí sáng ngày 23-8 s} v� tc ch7c cu*c mit tinh qu6n 
chúng không v8 trang đón Iy ban nhân dân cách m ng 
lâm th2i ra mNt, nay quân chiPn khu v� thì trái v�i thWa 
thu'n, e qu6n chúng s} b; tcn th+ơng. Chúng tôi cùng 
bàn lu'n. Đ1ng chí đ� ngh; quân chiPn khu ch+a c6n v� 
v*i Hùng Phong nói: “Có chính quy�n thì phYi có ngay 
lTc l+\ng bYo v� chính quy�n, nPu các đ1ng chí đYm 
bYo đ+\c thì chúng tôi ch+a c6n v�”. Sau có thO đ1ng 
chí Uy thfy tiPp toc thYo lu'n l i có mut ông Khánh, e 
bft ti�n, nên đ� ngh; 8 gi2 t$i s} tiPp toc gup nhau t i 
gác m*t nhà ph$ Tám Gian (nay là ph$ Lê L\i). 

Hùng Phong và Tr6n Sinh đPn điOm h�n đúng gi2. 
Sau hai đ1ng chí Uy và Yên đi ô-tô đPn. Đ1ng chí Uy 
đ� ngh; quân chiPn khu v� mang lTu đ n, chúng tôi 
đ+a ô tô ra đón, các đ1ng chí bW lTu đ n vào xe r1i đi 
tay không vào. Hùng Phong nói l i: quân đ*i không 
thO r2i v8 khí. Đ1ng chí Uy l i đ� ngh; quân chiPn khu 
mang v8 khí v� nh+ng vvn bW v8 khí vào xe. Lúc này 
Hùng Phong m�i d7t khoát nói thêm: hãy còn th2i 
gian, hai đ1ng chí nên gup l i B* T+ l�nh Nh't, giYi 
thích cho h9 rõ quân Nh't đã đ6u hàng Đ1ng minh, 
chúng tôi không đánh h9 nUa và h9 c8ng không đ+\c 
can thi�p vào n*i b* cIa chúng tôi. 

Hùng Phong phân công s�m mai 23-8, Tr6n Sinh đi 
xe đ p v� Đông Tri�u, Hùng Phong sang đ1n thuP 
quan H  Lý, gup Tr6n Ng9c Tràng m+\n canô ng+\c 
Đông Tri�u báo cáo tình hình. 
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Hùng Phong đi canô Thomas (sau thi s_ Xuân Di�u 
đci tên thành Tufn Mã) kéo c2 đW sao vàng, vì ng i 
quân ta bNn. ĐPn g6n S< D6u, nhìn thfy c2 đW sao 
vàng phfp ph�i bay trên tàu (đó là tàu v'n tYi Diamaut 
cIa s< than M o Khê mà chiPn khu đã t;ch thu đO tu6n 
ti�u và v'n chuyOn…), Hùng Phong vào bu1ng máy 
đánh tính hi�u V.M r1i áp m n tàu. NhYy lên b2 hWi 
mfy đ1ng chí bYo v� tàu thì quân ta đã kéo v� HYi 
Phòng. Hùng Phong ch y b* đuci theo kiOu h+�ng 
đ o sinh: ch y 50 b+�c r1i l i đi 50 b+�c. NVa đ+2ng 
gup m*t ông đi xe đ p h+�ng thành ph$, Hùng Phong 
m+\n xe, may k;p quân ta đang ngh^ < chân c6u Toffre 
(H  Lý). 

Tìm gup HYi Thanh và Nguy�n Hi�n trong Iy ban 
quân sT cách m ng đO báo cáo. Vda lúc hai đ1ng chí 
Uy và Yên đi ô tô đPn, quân chiPn đfu đi tay không 
vào dT mit tinh. Nguy�n Hi�n li�n kéo hai đ1ng chí 
vào xe đi gup B* T+ l�nh Nh't, đ1ng th2i quân ta 
ch^nh đ$n hàng ng8 nghiêm ch^nh tiPn vào thành ph$. 

ĐPn ph$ Đi�n Biên PhI (tên g9i hi�n nay), ngang 
cVa hàng �n, thì Nguy�n Bình và tiOu đ*i Bùi Sinh vda 
k;p t�i. Lê Phú đ i đ*i tr+<ng đơn v; Ký Con nh+2ng 
b+�c đO Nguy�n Bình dvn đ6u sau lá c2 đW sao vàng l�n. 

Sáng 23-8 Tr6n Ng9c Tràng đã rI anh em thuP 
quan đ7ng bên đ+2ng, dvn vào nhà hát thành ph$. 
M*t đơn v; thuP quan v8 trang t'p trung < quYng 
tr+2ng nhà hát cùng v�i m*t đơn v; cYnh sát. Tr6n 
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Doãn Tông, Ph m Khang, Nguy�n Chính… đi�u lTc 
l+\ng tT v� v8 trang khu L c Viên HYi Phòng đ*t nh'p 
Caserue Bonat (tr i kh$ đW, nay là bYn doanh B* T+ 
l�nh HYi Quân) có sT đ1ng thu'n cIa hai thiPu úy 
Ph m Đ7c Hòa và Núi chiPm nhà b�ng N�m Sao (cơ 
quan công ty than BNc Kn), sau là bYn doanh cIa �y 
ban quân sT mi�n duyên hYi. Td giUa tháng 9-1945, 
chiPn khu Đông Tri�u đci tên. 

Tri�u Đình Thành cán b* thuP quan, đ+a ô tô đPn 
c6u H  Lý đón Hùng Phong, Tr6n Sinh ra Đ1 Sơn thu 
n p đ1n bYo bYo an binh và s< sen đ6m (h1i này Đ1 
Sơn thu*c t^nh KiPn An), kéo c2 đW sao vàng. 

Mit tinh < quYng tr+2ng nhà hát thành ph$ có 
quân chiPn khu g1m nhUng đ i đ*i Hoàng V�n Tho, 
Ký Con, Hoàng Hoa Thám, Ph m H1ng Thái, tT v� v8 
trang các huy�n lân c'n: HYi An, An D+ơng, An Lão và 
đông đYo nhân dân. �y ban nhân dân cách m ng lâm 
th2i thành ph$ ra mNt. 

Th't êm Y! R1i các đơn v; v8 trang cùng nhân dân 
chia nhau di�u hành trên nhi�u đ+2ng ph$ l�n. Nhân 
dân nhi�t li�t hoan nghênh. 

Giành chính quy�n thành ph$ đã di�n ra nh+ v'y. 
Không có đơn v; giYi phóng quân nào cIa trung +ơng 
tham gia cY. 
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Hai anh em ông V	 Tr�ng Khánh và V	 Tr�ng T>ng, 

n7m 1960 t�i Hà N'i 

Nét chI, tính ng,3i1 
V	 Tr�ng TOng 

KhYi,  
Ch�ng có gì l+u l i cho đ2i đO viPt h1i ký. Chú ch^ 

có ý đ;nh ghi theo dòng tT truy�n nhUng cYm nh'n v� 
đ2i ng+2i v� cu*c s$ng mà td tr+�c vô t+ không ngh_ 
đPn nên nay ng� ngàng. 

Chú tung KhYi cu$n sc tay này 

 
                                                             

1 Th+ gVi V8 Tr9ng KhYi, con trai út cIa lu't s+ V8 Tr9ng 
Khánh. 
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V= nét ch[ 

Nhi�u ng+2i nhìn thfy nét chU cIa chú là liên 
t+<ng ngay đPn ba cháu. Ngày tang l� ba cháu, đ i di�n 
Iy ban nhân dân Thành ph$ HYi Phòng đPn viPng, g\i 
ý chú viPt vài chU đO thfy t'n mNt đi�u đã tdng nghe. 
V�i chú, nét chU phYn ánh m*t sT gNn bó nh+ hình v�i 
bóng cIa chú v�i ba cháu. Khi chú < tuci 12, ba đ+a chú 
đPn ông Hoàng Đ o Thúy, xin cho chú vào đoàn H+�ng 
đ o. Vi�c làm này có ý ngh_a vô cùng quan tr9ng, giúp 
chú qua lành m nh tuci v; thành niên v�i nhUng trò 
chơi mà h9c, h9c mà chơi, hfp dvn mang tính giáo doc 
cao. ĐPn tuci 16, m*t l6n ba nói đPn nhUng ng+2i yêu 
n+�c, nói nhi�u đPn ông Nguy�n Ái Qu$c. R1i nhi�u 
l6n khác, n�m nào c8ng v'y. Chuy�n kO cIa ba h+�ng 
d6n vào nhUng ho t đ*ng yêu n+�c ch$ng Pháp cIa 
dân ta, hình thành d6n < chú ý th7c dân t*c. Nh2 đó, 
chú đã có m*t lTa ch9n đúng, quyPt đ;nh h+�ng đi cIa 
đ2i mình: Theo Vi�t Minh mà không theo phong trào 
thanh niên Ducouroy là tc ch7c cIa Pháp nhem thu hút 
thanh niên phoc vo cho chúng. Tc ch7c này t1n t i < 
th2i Nh't, tiPp toc phoc vo Chính phI Tr6n Tr9ng Kim. 

ThP là chú tham gia ho t đ*ng Vi�t Minh td n�m 
1943. ĐO che mNt b9n m't thám tay sai cho Nh't, ho t 
đ*ng ráo riPt khNp nơi, nhi�u ng+2i b; chúng n*p cho 
Nh't, ba b$ trí cho chú làm th+ ký v�n phòng lu't s+, 
ch^ là trên danh ngh_a. Th2i gian này, ba là Th; tr+<ng 
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thành ph$ HYi Phòng. Chú th+2ng thfy có nhUng cu*c 
tiPp xúc giUa ba v�i cán b* Vi�t Minh ngay t i nhà. Sau 
này chú đ+\c biPt, đó là nhUng đYng viên cfp lãnh đ o 
phong trào Vi�t Minh t i HYi Phòng, trong đó có đ1ng 
chí V8 Qu$c Uy là đ i di�n trung +ơng. NhUng cu*c 
tiPp xúc giUa ba và cán b* ĐYng gia t�ng khi càng g6n 
đPn ngày kh<i ngh_a. Ngày 23-08-1945, ba và chú đ�u có 
mut trên l� đài cIa buci mit tinh đ+\c tc ch7c đO nhân 
dân đón chính quy�n cách m ng. M*t k� ni�m khó 
quên là, khi chú bNn súng ngNn đO m< đ6u cu*c mit tinh 
theo sT phân công cIa tc ch7c, đ n không nc, ba đ7ng 
c nh đ+a chú kh�u súng cIa ba. Chú bNn tiPp, đ n nc 
ròn, t�ng khí thP buci l�. Chính quy�n cách m ng đ+\c 
nhân dân đón tiPp n1ng nhi�t qua cu*c di�u hành ngay 
sau đó. Quân Nh't còn trong thành ph$, án binh bft 
đ*ng, b<i tr+�c đó đ i di�n tc ch7c kh<i ngh_a HYi 
Phòng cùng v�i ba là th; tr+<ng thành ph$ đã làm vi�c 
v�i quân Nh't cam kPt bYo đYm an toàn cho chúng. 

Tháng 9 n�m 1945, chú đ+\c tc ch7c gi�i thi�u vào 
h9c tr+2ng Quân chính m< ngay t i Hà N*i. Td đó, 
chú tr< thành cán b* quân sT cIa lTc l+\ng v8 trang 
V� qu$c đoàn. Ít lâu sau, ba lên Hà N*i tham gia Chính 
phI Cách m ng lâm th2i < c+ơng v; B* tr+<ng B* T+ 
pháp. Th2i gian kháng chiPn ch$ng Pháp, m5i khi có 
d;p là chú l i v� sum h9p cùng ba m� cháu t i châu TT 
Do (huy�n Sơn D+ơng, t^nh Tuyên Quang thu*c ATK 
Vi�t BNc), c�n c7 đ;a kháng chiPn ch$ng Pháp. Có l6n 
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ba đPn đơn v; tìm chú, đ+a chú đPn gup các b n là 
th�m phán v�i moc đích nPu chú ph m pháp thì đ+\c 
sT giúp đ�. Th't ra, tòa án dân sT đâu có liên quan gì 
đPn quân nhân ph m pháp. Th2i fy, bi�n pháp hành 
chính là cách xV lý duy nhft đ$i v�i ng+2i mNc l5i. 
Ch�ng qua ch^ là ba lo cho chú. 

Đ2i lính cIa chú đã có l6n làm m*t vi�c thiPu th'n 
tr9ng, vô ý th7c, nghiêm tr9ng, b<i mình là quân nhân. 
Khi ngh_ đPn vi�c này, l i liên t+<ng đã có l6n ba đ+a 
chú đPn làm quen v�i các b n th�m phán, càng thfy 
khi chú < tuci tr+<ng thành, ba vvn lo cho chú. 

Ch^ nét chU m�i thO hi�n đ+\c sT gNn bó cIa chú 
v�i ba và tình cYm cIa ba đ$i v�i chú. 

Ba đ+\c nhà n+�c tung th+<ng Huân ch+ơng H1 
Chí Minh v� nhUng c$ng hiPn cho sT nghi�p giYi 
phóng dân t*c và nhUng đóng góp cho thành công 
kh<i ngh_a HYi Phòng ngày 23 tháng 8 n�m 1945. 

Chú đ+\c nhà n+�c tung th+<ng huân ch+ơng 
Đ*c l'p, huân ch+ơng dành cho lão thành cách m ng, 
nhUng ng+2i ho t đ*ng mách m ng tr+�c 1945. 

Ngh^ h+u < th2i bao cfp, lo kiPm s$ng không khác gì 
m*t keo v't khiPn con ng+2i nh+ lâm vào tr ng thái vô 
cYm, quan h� tình cYm b; gián đo n, lo cho mình không 
xong. Con ng+2i < th2i bình, kinh tP phát triOn, thay đci 
khác tr+�c nhi�u quá, chú bNt đ6u suy ngvm v� cu*c 
s$ng, v� đ2i ng+2i đO hiOu đ2i, biPt làm chI cu*c s$ng. 

Hà N'i, 12-2006 

Nh7ng bài vi:t c;a ng&�i đ&ơng th�i… 

159 



LU�T S� V TR�NG KHÁNH… 

160 

Nh> v5 lu*t s, V� Tr�ng Khánh m�t nhân v*t 
tiêu biKu c�a gi>i lu*t gia Vi%t Nam th3i đ�i HL 
Chí Minh 

GS. Lu�t s� L�u V n Đ,t 

Nguyên Phó Ch+ t,ch, T`ng th� ký H'i Lu�t gia Vi�t Nam, 

Phó Giám đ>c T� pháp Liên khu X (1948)  

Chúng tôi (Lu't s+ V8 Tr9ng Khánh và tôi) thu*c 
cùng m*t thP h�, thP h� lu't gia đ+\c đào t o trong 
m*t tr+2ng Đ i h9c Lu't cIa Pháp, đã ch7ng kiPn và 
tham gia cu*c Cách m ng tháng Tám v_ đ i cIa dân t*c 
và đã t'p trung d+�i lá c2 vinh quang cIa H1 ChI t;ch, 
nhem góp ph6n xây dTng chính quy�n cách m ng, 
chính quy�n cIa n+�c Vi�t Nam dân chI c*ng hòa – 
Đ*c l'p – TT do – H nh phúc. 

Lu't s+ V8 Tr9ng Khánh là b'c đàn anh cIa tôi v� 
tuci đ2i, g6n cùng tuci v�i Lu't s+ Phan Anh, Lu't s+ 
Nguy�n HUu Th9 và h9c tr+2ng Đ i h9c Lu't Đông 
D+ơng tr+�c tôi bYy khóa. 

Tôi không có đi�u ki�n gup Lu't s+ V8 Tr9ng 
Khánh khi ông giU ch7c B* tr+<ng B* T+ pháp trong 
Chính phI lâm th2i n+�c Vi�t Nam dân chI c*ng hòa. 

Do m*t sT tình c2 cIa l;ch sV - hiOu m*t cách dân 
dã là do có duyên - tôi đ+\c gup và làm vi�c v�i ông 
sau ngày Toàn qu$c Kháng chiPn ch$ng thTc dân 
Pháp, vào đ6u n�m 1947 t i Vi�t Trì, khi ông nh'n ch7c 
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Giám đ$c T+ pháp Liên khu X và tôi đ+\c cV làm Phó 
Giám đ$c.  

Vi�t Trì vào th2i điOm đó là m*t th; xã nhW bên b2 
sông Lô, mang dáng dfp nông thôn, dân c+ th+a th�t. 
Đ*i ng8 cán b* cIa cơ quan chI yPu là Giám đ$c và Phó 
Giám đ$c. Chúng tôi s$ng và làm vi�c < nhà dân và 
đ+\c dân giúp đ� và thu xPp. Trong b$i cYnh đó, h6u 
nh+ không có sT cách bi�t giUa Giám đ$c và Phó Giám 
đ$c v� sinh ho t và tc ch7c làm vi�c. Chúng tôi gup g� 
nhau th+2ng ngày và nhanh chóng gNn bó v�i nhau. 

Theo sT phân công, sau khi nhft trí v� chI tr+ơng, 
trên cơ s< bàn b c dân chI, tôi đ+\c giao nhi�m vo tc 
ch7c vi�c thTc hi�n. Công tác t+ pháp Liên khu X lúc 
đ6u t'p trung vào vi�c xây dTng h� th$ng tc ch7c tòa 
án t^nh và huy�n.  

Lúc đó Liên khu X g1m sáu t^nh: V_nh Yên, Phúc 
Yên, Phú Th9, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai) ch^ có 
ba t^nh có tòa án cfp t^nh. Đ� ngh; cIa Lu't s+ V8 
Tr9ng Khánh xây dTng hoàn ch^nh các tòa án cfp t^nh 
và huy�n đ+\c �y ban Kháng chiPn Liên khu X và B* 
T+ pháp chfp nh'n và đ+\c thTc hi�n trong th2i gian 
ông làm Giám đ$c T+ pháp Liên khu. 

Thành tTu này có m*t ý ngh_a rft quan tr9ng. Nó 
đã góp ph6n xây dTng m*t n�n t+ pháp m�i, xây dTng 
m*t nhà n+�c pháp quy�n cIa dân, do dân và vì dân 
theo t+ t+<ng H1 Chí Minh, trong b$i cYnh đft n+�c 
vda phYi kháng chiPn, vda phYi kiPn qu$c. 
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Td nPp s$ng cùng �n, cùng <, cùng làm vi�c, cùng 
chia sp nhUng ni�m vui n5i bu1n, nhft là cùng ch;u các 
rIi ro cIa chiPn tranh, giUa ông và tôi, s�m hình thành 
sT đ1ng cYm trong công vi�c; và m$i quan h� b n bè 
thân tình đuc bi�t. Th2i gian tôi pho tá cho ông tuy 
không dài (khoYng ba tháng), nh+ng đO l i cho tôi 
nhi�u k� ni�m t$t đ�p. 

Tháng 4 n�m 1947, theo yêu c6u cIa B* tr+<ng B* 
Kinh tP, Lu't s+ Phan Anh (đ+\c sT chu�n y cIa H1 
ChI t;ch), m*t s$ cán b* đ+\c đi�u đ*ng v� B* Kinh tP 
công tác. Tôi đ+\c giao nhi�m vo Giám đ$c Nha 
Th+ơng m i kiêm Coc tr+<ng Coc Ngo i th+ơng thu*c 
B* Kinh tP. 

Td đó, chúng tôi không có đi�u ki�n gup g� nhau 
th+2ng xuyên do hai ngành ho t đ*ng cIa chúng tôi 
vào th2i điOm đó ít có vfn đ� c6n phYi trao đci, bàn b c. 

M$i quan h� giUa Lu't s+ V8 Tr9ng Khánh và tôi 
đ+\c n$i l i vào n�m 1980. Lúc đó, ông < t i HYi 
Phòng, đã ngh^ h+u v� mut chính quy�n nh+ng vvn 
ho t đ*ng xã h*i, trong H*i Lu't gia Vi�t Nam, v�i t+ 
cách là �y viên Ban Chfp hành Trung +ơng H*i Lu't 
gia Vi�t Nam, ChI t;ch Thành h*i Lu't gia HYi Phòng. 
C8ng vào th2i điOm đó, tôi đ+\c b6u vào Ban Th+2ng 
vo H*i Lu't gia Vi�t Nam và sau đó làm Phó ChI t;ch, 
Tcng th+ ký H*i. 

Trong b$i cYnh đó, chúng tôi có đi�u ki�n th+2ng 
xuyên gup nhau đO bàn b c, trao đci ý kiPn v� công tác 
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cIa H*i < Trung +ơng và < đ;a ph+ơng (m5i tháng m*t 
l6n). Khi ông lên Hà N*i, ông th+2ng đPn nhà riêng đO 
trao đci v�i tôi v� công vi�c và tình hình đft n+�c v� 
ba l_nh vTc: l'p pháp, hành pháp, t+ pháp. Ông rft 
tr�n tr< nhUng vo/ vi�c bft công vi ph m pháp lu't. 

Trong H1i ký cIa mình, Lu't s+ V8 Tr9ng Khánh 
không nói nhi�u v� ho t đ*ng cIa ông trong H*i Lu't 
gia Vi�t Nam. Theo tôi, đóng góp cIa ông đ$i v�i H*i 
rft l�n, ngay td nhUng ngày thành l'p H*i, nhft là 
trong vi�c xây dTng, phát triOn ho t đ*ng cIa H*i Lu't 
gia HYi Phòng. 

Chúng tôi đ$i xV v�i nhau rft thân tình, nh+ 
nhUng ng+2i b n tâm giao, thTc sT tôn tr9ng nhau, 
nhft là trong các tr+2ng h\p có ý kiPn khác nhau. 

Lu't s+ V8 Tr9ng Khánh là m*t trí th7c l�n th2i 
đ i H1 Chí Minh, do chính Bác H1 đích thân lTa ch9n 
giúp Bác trong th2i kn dTng n+�c Vi�t Nam dân chI 
c*ng hòa. Ông là m*t lu't gia tiêu biOu cIa gi�i lu't gia 
Vi�t Nam th2i đ i H1 Chí Minh, v�i nhi�u đ7c tính 
đáng quý. Ông thu*c đ*i ng8 lu't gia Vi�t Nam không 
ham danh v9ng, ti�n tài, bcng l*c. Cu*c đ2i ông đã 
minh ch7ng nh'n xét đó. Ông thTc sT là m*t cán b* 
trong s ch. 

Khi còn trp, ông vào tr+2ng Đ i h9c Lu't không vì 
moc đích làm quan nh+ mong mu$n cIa gia đình. Ông 
đã ch9n ngh� lu't s+, m*t ngh� tT do, đòi hWi phYi có 
m*t trình đ* chuyên môn cao, có tinh th6n yêu n+�c, 
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tôn tr9ng pháp lu't bYo v� công lý và nhft là có t+ 
t+<ng giúp dân, giúp ng+2i nghèo khó, ng+2i b; áp 
b7c trong xã h*i. Ông c8ng không quan tâm đPn ch7c 
t+�c, đ;a v; trong xã h*i. 

Td ng+2i đ7ng đ6u B* T+ pháp, ông đã chfp nh'n 
giúp m*t đ;a ph+ơng, �y ban kháng chiPn m*t ChiPn 
khu xây dTng ngành t+ pháp < đ;a ph+ơng r1i l i tr< 
v� B* T+ pháp v�i c+ơng v; Vo tr+<ng m*t Vo cIa B* 
trong nhi�u n�m. Su$t đ2i ông ch^ m*t +�c mong làm 
đ+\c vi�c có ích cho xã h*i. Đi�u mong mu$n fy đã 
đ+\c thTc hi�n. 

Qua nhUng cu*c h9p, h*i ngh;, h*i thYo mà chúng 
tôi cùng có mut, đuc bi�t qua nhUng buci nói chuy�n 
thân tình t i nhà riêng, tôi cYm nh'n ông c8ng rft 
quan tâm đPn vfn đ� h9c thu't trong khoa h9c pháp 
lý, đuc bi�t các vfn đ� dân trí, dân chI, nhà n+�c pháp 
quy�n cIa dân, vì dân, tính đ*c l'p cIa th�m phán 
trong công tác xét xV... 

Tháng 4 n�m 1994, Lu't s+ V8 Tr9ng Khánh đ+\c 
tung th+<ng Huân ch+ơng H1 Chí Minh, v�i ghi nh'n: 
“Đã có nhi�u công lao góp vào sT nghi�p cách m ng 
cIa ĐYng và cIa dân t*c”. Tr+�c đó, ngày 6 tháng 10 
n�m 1992, Lu't s+ V8 Tr9ng Khánh đ+\c Thành Iy 
HYi Phòng công nh'n là lão thành cách m ng, cán b* 
ho t đ*ng cách m ng tr+�c n�m 1945. 

Ông ch+a tdng gia nh'p ĐYng C*ng sYn Vi�t Nam 
mà l i đ+\c công nh'n là lão thành cách m ng. ST vi�c 
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hiPm có đó đ+\c lý giYi nh+ sau (trong H1i ký cIa Lu't 
s+ V8 Tr9ng Khánh): Ngày 19 tháng 3 n�m 1957, ông 
làm đơn xin gia nh'p ĐYng Lao đ*ng Vi�t Nam (nay là 
ĐYng C*ng sYn Vi�t Nam). Theo ý kiPn cIa H1 ChI 
t;ch: “Lu't s+ V8 Tr9ng Khánh đO < ngoài ĐYng có l\i 
cho cách m ng hơn”.  

KPt thúc bài viPt này, tôi b1i h1i nh� l i m*t ng+2i 
b n quý, m*t nhân v't l5i l c cIa gi�i lu't gia Vi�t Nam 
mà tôi đã v_nh bi�t g6n 20 n�m nay và tôi mu$n kh�ng 
đ;nh: Lu't s+ V8 Tr9ng Khánh rft x7ng đáng v�i nh'n 
xét và l2i khen cIa Bác H1, v�i tín nhi�m mà ĐYng, 
Nhà n+�c, Mut tr'n Tc qu$c dành cho ông. Ông rft 
x7ng đáng v�i sT mPn yêu, quý tr9ng cIa b n bè và 
đ1ng nghi�p và sT biPt ơn cIa nhUng ng+2i ông đã 
giúp đ�. 

Hà N'i, tháng 3 n7m 2015 
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Lu�t s� V	 Tr�ng Khánh và ch+ t,ch H. Chí Minh 
1 Paris n7m 1946 
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Chuy%n v5 lá th, riêng c�a Bác HL 
Tr8n Quân Ng�c 

H'i Qu>c tF ngI Vi�t Nam 

B+�c vào phòng khách cIa TiPn s_ V8 Tr9ng Hùng, 
tôi chú ý ngay t�i tfm Ynh lu't s+ V8 Tr9ng Khánh, thân 
sinh cIa anh Hùng chop v�i Bác H1 t i Paris n�m 1946, 
Bác H1 trong b* đ1 d  màu thvm kiOu Tôn Trung Sơn, 
ng1i phía tr+�c. Lu't s+ V8 Tr9ng Khánh muc com-plê 
đen, đ7ng sau. Thoáng nhìn t+<ng nh+ b7c Ynh chop 
hai cha con: ông già tuy râu tóc còn đen nh+ng nét mut 
g6y gò, khNc khc, đôi h$ mNt lõm sâu. Ng+2i đàn ông 
đ7ng phía sau chdng ngoài 30 tuci, nét mut thanh tú, đôi 
mNt sáng và v6ng trán cao. Tôi hWi ngay anh Hùng: ngoài 
tfm Ynh này, gia đình còn giU đ+\c tfm Ynh nào khác 
ông co nhà ta chop chung v�i Bác H1 không? 

- Còn m*t s$ tfm nUa, đO tôi lfy anh xem! 
Anh Hùng lên gác mang xu$ng m*t cu$n an-bom 

nhW, dày v�i rft nhi�u tfm Ynh đen trNng quý hiPm, 
m*t s$ b7c đã b; b c màu, $ vàng. Dù sao vvn nh'n 
đ+\c nét mut cIa nhi�u nhân v't, nay m�i t'n mNt 
đ+\c nhìn thfy, th't thú v;! 

Xem xong nhUng tfm Ynh quý hiPm đó, tôi hWi anh 
Hùng thêm m*t câu nUa: Ông co nhà ta có bao gi2 
nh'n đ+\c th+ riêng cIa Bác H1 không anh? 

- Gia đình nhà tôi ch^ còn giU đ+\c m*t lá th+ Bác 
viPt cho cha tôi vào tháng 5 n�m 1948. 
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Anh Hùng đã cho tôi đ9c lá th+ đó. Nh+ng tr+�c 
khi gi�i thi�u v� lá th+, xin đ+\c nói đôi l2i v� ng+2i 
đ+\c nh'n lá th+. 

Lu't s+ V8 Tr9ng Khánh là m*t trí th7c l�n cIa đft 
n+�c ta. Ông thu*c thP h� "trí th7c vàng" mà Bác H1 
đã quy to đ+\c quanh mình sau Cách m ng tháng Tám 
nh+ Hoàng Minh Giám, T  Quang BVu, Phan Anh, 
Nguy�n V�n Huyên, H1 ĐNc Di, Tôn Thft Tùng, V8 
Đình Hòe, Ph m Ng9c Th ch, Nguy�n V�n T$… 

Ông sinh n�m 1912 t i Hà N*i, quê g$c t i CT Đà, 
Hà Đông. Ông là m*t trong nhUng lu't s+ đ6u tiên 
đ+\c đào t o t i tr+2ng đ i h9c Hà N*i. Sau khi nh'n 
beng cV nhân lu't, V8 Tr9ng Khánh v� HYi Phòng 
thTc t'p lu't s+ và sau đó ông m< v�n phòng lu't s+ 
t i thành ph$ này đO hành ngh�. Lu't s+ V8 Tr9ng 
Khánh rft tích cTc tham gia các công tác xã h*i, có uy 
tín l�n trong xã h*i, đuc bi�t là phong trào đfu tranh 
đòi quy�n tT do, dân chI, th2i kn Mut tr'n Bình dân 
1936-1939. Cùng v�i nhi�u tri th7c trp khác, nh+ 
D+ơng Đ7c Hi�n, Phan TV Ngh_a…, V8 Tr9ng Khánh 
đã tham gia nhóm nghiên c7u chI ngh_a Mác do 
Nguy�n ThP Doc đ7ng ra tc ch7c. Trong giai đo n 
đi�u hành ngNn ngIi cIa Chính phI Tr6n Tr9ng Kim, 
lu't s+ V8 Tr9ng Khánh đ+\c cV làm đ$c lý (nh+ ch7c 
th; tr+<ng) thành ph$ HYi Phòng. 

Tr+�c Cách m ng tháng Tám n�m 1945, ông đã bí 
m't bNt liên l c v�i lTc l+\ng du kích cIa ChiPn khu 
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Đông Tri�u do Nguy�n Bình ch^ huy. Sau Cách m ng 
tháng Tám, ông đ+\c ChI t;ch H1 Chí Minh m2i tham 
gia Chính phI lâm th2i n+�c Vi�t Nam dân chI c*ng 
hòa v�i t+ cách là B* tr+<ng B* T+ pháp. Sau Tcng 
tuyOn cV ngày 6 tháng Giêng n�m 1946, Chính phI 
Liên hi�p lâm th2i ra đ2i, ông vvn ho t đ*ng bên c nh 
ChI t;ch H1 Chí Minh trên c+ơng v; c$ vfn pháp lu't 
cIa Ng+2i. Sau đó, ông đ+\c ChI t;ch H1 Chí Minh 
ch^ đ;nh tham gia Phái đoàn Chính phI n+�c Vi�t 
Nam dân chI c*ng hòa do đ1ng chí Ph m V�n 
Đ1ng làm tr+<ng đoàn sang đàm phán v�i Pháp t i 
Fontainebleau n�m 1946. 

Khi cu*c kháng chiPn ch$ng thTc dân Pháp (1946-
1954) bùng nc, lu't s+ V8 Tr9ng Khánh đ+\c cV làm 
Giám đ$c T+ pháp khu X, sau là Liên khu X. Hòa bình 
l'p l i, cu$i n�m 1954, lu't s+ V8 Tr9ng Khánh tham 
gia công tác tiPp quYn thành ph$ Hà N*i, và sau đó, 
n�m 1955 ông l i đ+\c giao tiPp quYn thành ph$ cYng 
HYi Phòng. Ít lâu sau, ông đ+\c cV giU ch7c Phó ChI 
t;ch UBHC thành ph$ HYi Phòng. 

Sau nhi�u n�m tham gia công tác cách m ng, gi2 
đây, trên c+ơng v; là m*t trong nhUng ng+2i lãnh đ o 
chI ch$t cIa m*t thành ph$ l�n th7 hai mi�n BNc, ông 
đ� đ t nguy�n v9ng gia nh'p ĐYng C*ng sYn Vi�t 
Nam (th2i kn đó còn g9i là ĐYng Lao đ*ng Vi�t Nam). 
BiPt đ+\c nguy�n v9ng chính đáng này cIa ông, Bác 
H1 đã khuyên lu't s+ V8 Tr9ng Khánh: "Chính < 
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c+ơng v; này mà chú vvn là ng+2i ngoài ĐYng thì s} có 
l\i hơn cho ĐYng. Dù thP nào thì td lâu, ĐYng vvn coi 
chú là m*t trí th7c cIa ĐYng". 

Lu't s+ V8 Tr9ng Khánh mft n�m 1996, th9 84 
tuci. Ông đã đ+\c ĐYng và Nhà n+�c ta tung th+<ng 
nhi�u huân ch+ơng, huy ch+ơng cao quý, trong đó có 
Huân ch+ơng H1 Chí Minh. Bây gi2 xin tr< l i v�i b7c 
th+ riêng cIa Bác H1 gVi lu't s+ V8 Tr9ng Khánh vào 
tháng 5-1948. 

B7c th+ đ+\c đánh máy trên gify khc nhW nh+ v< 
h9c sinh, màu nâu nh t, trong th+, ch^ có chU "Th+ riêng" 
và chU ký cIa H1 Chí Minh là do Bác tT viPt tay, còn toàn 
b* n*i dung lá th+ do Bác tT đánh máy. Có thO kh�ng 
đ;nh đi�u này vì nhi�u td viPt theo kiOu tiPng Vi�t cYi tiPn 
(do chính Bác đ� x+�ng) nh+: zan nan, dân t*c, thTc zân, 
zo z5, zám đ$c, zYi thích, fYi, fáp, ngèo… houc kiOu viPt 
tNt mà Bác quen dùng nh+: ngh, ng, Khg, chg' ta … 

B7c th+ có g6n 600 td (chính xác là 582 td) nh+ng 
ch7a đTng m*t n*i dung rft phong phú: có l2i th�m 
hWi, đ*ng viên, dun dò, tâm sT, có câu trY l2i v� vi�c 
riêng mà lu't s+ V8 Tr9ng Khánh hWi Bác. Qua nhUng 
dòng th+ đó, có thO thfy Bác H1 cIa chúng ta là con 
ng+2i rft ân c6n, chu đáo. Đ6u th+, Bác chia bu1n v� 
vi�c thân mvu cIa lu't s+ td tr6n. Cu$i th+, Bác gVi l2i 
th�m v\ và các con cIa lu't s+ (Tôi đO ý là trong nhUng 
lá th+ gVi cho nhi�u ng+2i khác, bao gi2 Bác c8ng gVi 
l2i hWi th�m các ng+2i thân cIa h9). 
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Bác viPt th+ cho m*t lu't s+, nên tft nhiên m*t ph6n 
quan tr9ng cIa lá th+ đ+\c nhNc đPn nhUng ng+2i làm 
vi�c trong l_nh vTc pháp lu't. Qua đó chúng ta c8ng hiOu 
thêm t+ t+<ng cIa Ng+2i v� m*t nhà n+�c pháp quy�n, 
v� vai trò cIa nhUng ng+2i giU gìn pháp lu't dân chI. 
Bác đánh giá rft cao vai trò cIa nhUng ng+2i làm pháp 
lu't. Ng+2i viPt: "Trong cu*c kháng chiPn c7u n+�c, toàn 
dân t*c ta đã tr< nên m*t dân t*c anh hùng. Anh em t+ 
pháp là nhUng ng+2i h9c th7c, l i là nhUng ng+2i giU gìn 
pháp lu't dân chI, l} tft nhiên, anh em phYi anh hùng 
hơn m*t b+�c, đO làm kiOu mvu cho qu$c dân". 

Bác còn viPt: "… nhUng cán b* cao cfp nh+ chú và 
các v; giám đ$c khác có nhi�m vo luôn luôn giYi thích 
và khuyên gNng các anh em t+ pháp, sao cho x7ng 
đáng v�i lòng tin c'y cIa Chính phI, x7ng đáng v�i 
l;ch sV, v�i đ1ng bào, v�i Tc qu$c." 

Nói t�i kinh nghi�m kháng chiPn đO giU gìn Tc 
qu$c, giYi phóng quê h+ơng, kO cY cIa ông cha lvn cIa 
các n+�c khác, Ng+2i luôn nhNc t�i lòng quyPt tâm và 
ý chí qu't c+2ng, sT nhvn n i và đuc bi�t là sT đoàn kPt 
toàn dân. Ch^ riêng đi�u đoàn kPt dân t*c đO đem l i 
thNng l\i đã đ+\c Bác nhNc t�i ba l6n. 

Nhi�u l2i dun dò cIa Bác viPt trong th+ th't giYn 
d;, có thO coi nh+ nhUng châm ngôn d y v� cách s$ng. 
Bác viPt: "Ai ch�ng mu$n no cơm, fm áo. Nh+ng sinh 
ho t v't chft, hPt đ2i ng+2i đó là hPt. Còn tiPng t�m 
xfu hay t$t s} truy�n đPn ngàn đ2i v� sau." Houc: "Có 
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gian nan nguy hiOm, thì m�i có h nh phúc lâu dài. L} 
đó rft rõ ràng, d� hiOu"… 

� đo n cu$i b7c th+, trY l2i m*t câu hWi cIa lu't s+ 
V8 Tr9ng Khánh v� vi�c gì đó ông đang (houc s}) giúp 
cho nhà thơ Cù Huy C'n (lúc này đang giU c+ơng v; 
B* tr+<ng Tcng th+ ký Chính phI), Bác dí dWm viPt 
mfy câu v�n v6n nh+ sau: 

"Tr9ng Khánh giúp Cù Huy 
Làm đ+\c, c7 làm đi 
Chúc các chú thành công 
Ta không ng�n cYn gì". 

Rft tiPc cho t�i nay, cY ba ng+2i trong cu*c là Bác, 
lu't s+ V8 Tr9ng Khánh và nhà thơ Cù Huy C'n đ�u đã 
l6n l+\t ra đi. Do đó chúng ta ch+a biPt n*i dung công 
vi�c mà lu't s+ V8 Tr9ng Khánh xin ý kiPn cIa bác. Hy 
v9ng reng nhUng ng+2i thân, nhUng nhà l+u trU, nhUng 
nhà H1 Chí Minh h9c… m*t ngày nào đó có thO cho 
chúng ta nhUng thông tin có liên quan t�i sT ki�n này. 

Cách đây m+ơi n�m, khi s+u t6m tài li�u đO biên 
so n cu$n "Th+ riêng cIa Bác H1", chúng tôi đã đ+\c 
đ9c khá nhi�u lá th+ riêng Bác H1 gVi cho các v; B* 
tr+<ng, các c*ng sT, b n bè… nh+ng ch+a bao gi2 
chúng tôi đ+\c đ9c nhUng dòng th+ cIa Bác tâm sT v� 
cu*c đ2i ho t đ*ng cIa chính mình v�i ng+2i b n th+. 
Có l} đây là đi�u đuc bi�t đ*c đáo, đuc bi�t quý báu mà 
chúng ta đ+\c đ9c trong lá th+ này. 
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Ng+2i viPt nh+ sau: "Nh+ già H1 cIa chú, trong 
mfy m+ơi n�m, mfy l6n vào t*i ra tù, mfy l6n chPt treo 
bên cc. Nh+ng ch^ vì lòng tin t+<ng vào v'n m�nh cIa 
Tc qu$c, tin t+<ng vào lTc l+\ng cIa nhân dân, cho 
nên dù gian nan nguy hiOm mfy tinh th6n c8ng không 
bao gi2 lay đ*ng. 

Chúng ta có tinh th6n vUng vàng, tin t+<ng chNc 
chNn, thì phú quý không do d5 đ+\c ta, nghèo khc 
không lay đ*ng đ+\c ta, oai lTc không d9a n t đ+\c ta. 
Mà khó kh�n gì chúng ta c8ng v+\t qua đ+\c, vi�c gì 
chúng ta c8ng làm đ+\c". 

Bây gi2, đ+\c sT đ1ng ý cIa TiPn s_ V8 Tr9ng 
Hùng, chúng tôi xin đ+\c gi�i thi�u lá th+ riêng cIa 
Bác H1 gVi lu't s+ V8 Tr9ng Khánh đO b n đ9c đ+\c 
biPt. 
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Phong cách lu*t s, V� Tr�ng Khánh ngoài đ3i và 
trong gia đình 

NguyJn H(u NghHa 

Tôi là con rO lu't s+, đ+\c s$ng g6n ông trên 20 
n�m kO td n�m 1973, tôi td B* Nông nghi�p chuyOn v� 
công tác < Ban khoa h9c k� thu't HYi Phòng cho đPn 
khi ông qua đ2i n�m 1996. May mNn hơn nUa tôi l i 
đ+\c công tác cùng ông < cơ quan khoa h9c k� thu't 
thành ph$, đ+\c tiPp xúc nhi�u v�i ông, tôi đã nh'n 
thfy nhi�u nét đ�p mvu mTc trong sáng trong phong 
cách s$ng cIa ông. 

� ngoài đ2i: 
Ai đã có l6n tiPp xúc v�i ông đ�u nh'n thfy vp đôn 

h'u, hòa nhã, nét mut t+ơi t^nh, có no c+2i d� hòa 
đ1ng thân thi�n. M5i khi đi ra ngoài houc đi làm < cơ 
quan, qu6n áo ông bao gi2 c8ng ch^nh t�, đ+\c là 
ph�ng phiu gfp nPp, dáng đi đ7ng khoan thai. 

Trong các cu*c h9p < cơ quan, kO cY cu*c h9p 
nhW vài ng+2i < tc công đoàn, bao gi2 c8ng thfy 
tr+�c mut ông có cu$n sc tay, ông t'p trung lNng 
nghe m9i ng+2i phát biOu và ghi chép v�i thái đ* tôn 
tr9ng, trong khi nhi�u ng+2i khác rì r6m nói chuy�n. 
Đuc bi�t v�i các h*i thYo khoa h9c houc tcng kPt 
đánh giá tình hình có nhi�u ý kiPn trái ng+\c bàn 
lu'n sôi nci, tranh nhau phát biOu, tôi ch+a khi nào 
thfy ông v*i vàng ngNt ngang l2i ng+2i khác mà ch2 
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h9 phát biOu xong m�i xin phát biOu v�i phong thái 
đi�m đ m. 

Ông tham gia H*i Lu't gia Vi�t Nam và ChI t;ch 
H*i Lu't gia HYi Phòng, ông đã dT nhi�u vo xét xV 
ph m pháp < đ;a ph+ơng cYm thông v�i ng+2i lao đ*ng 
nghèo, ông đã nh'n bào chUa công minh cho nhi�u vo 
thoát khWi vòng tù t*i. ĐiOn hình nh+ vo Ngô Thanh 
Ph+ơng, chI nhi�m h\p tác xã nông nghi�p An ThNng 
huy�n An Lão thành ph$ HYi Phòng, anh rft n�ng đ*ng 
dám ngh_ dám làm, là lá c2 đ6u thTc hi�n cơ khí hóa 
trong nông nghi�p; vào th'p k� 70, gup n�m mft mùa 
thft bát, xã viên thiPu đói, anh v'n đ*ng bà con góp ti�n 
đ+\c 3.000 đ1ng, tc ch7c lên Sơn La mua sNn v� c7u đói 
cho bà con, sau vo mua sNn anh đã b; bNt giam, kPt t*i vi 
ph m chính sách l+ơng thTc cIa nhà n+�c, vì theo ngh; 
đ;nh 84 CP cIa Chính phI, nhà n+�c đuc quy�n phân 
ph$i l+ơng thTc, xóa bW th; tr+2ng tT do v� l+ơng thTc. 
Ông đã bào chUa cãi cho anh đ+\c tha bcng, cY gia đình 
anh vô cùng sung s+�ng biPt ơn ông và đi l i th�m nom 
hai ông bà nh+ ng+2i con trong gia đình; houc ông bào 
chUa giYi oan cho vo anh MYng, b* đ*i phoc viên, làm 
công nhân b$c vác < CYng HYi Phòng, b; nghi là �n cNp 
hàng hóa khi b$c xPp, v.v... 

Làm ng+2i là khó, qua th�ng tr6m ông đã đO l i 
m*t g+ơng sáng mvu mTc, s$ng liêm khiPt không vo 
l\i bon chen, td ch7c vo cao nhft là B* tr+<ng T+ pháp 
đPn Phó ChI t;ch thành ph$, r1i H*i tr+<ng H*i phc 
biPn khoa h9c k� thu't, r1i Tr+<ng tiOu ban V'n trù 
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h9c trong Ban khoa h9c k� thu't HYi Phòng..., < công 
vi�c nào ông c8ng đ�u t'n tâm làm vi�c, c$ng hiPn 
hi�u quY. Th2i kn làm h*i tr+<ng H*i phc biPn khoa 
h9c k� thu't, ông và c*ng sT th+2ng xuyên đi xu$ng 
cơ s<, nhà máy, xí nghi�p phc biPn v� sơ đ1 m ng v'n 
trù h9c v�i ví do d� hiOu, h\p v�i anh em công nhân... 
Ông xu$ng các h\p tác xã nông nghi�p phc biPn v� k� 
thu't ch�n nuôi, tr1ng tr9t, v� v� sinh phòng b�nh cho 
bà con; tc ch7c nói chuy�n đ6u b2 sát thTc tP, vda vui 
vda sinh đ*ng, rft có hi�u quY. 

Có nhi�u cán b* trí th7c gup tôi, trong lúc vui 
chuy�n hWi: “Bác Khánh đang td làm rft to B* tr+<ng, 
xu$ng Phó ChI t;ch, r1i Tr+<ng tiOu ban v'n trù h9c..., 
lúc nào c8ng thfy bác vui, nhi�t tình hào h7ng trong 
công vi�c, anh có thfy bác bu1n bao gi2 không? Còn 
chúng em khi < cfp phó lâu không lên cfp tr+<ng, b6u 
không trúng cfp Iy, tr+\t lao đ*ng tiên tiPn, tr+\t 
chiPn s_ thi đua là đã mft �n mft ngI! Sao bác l i vô t+ 
thP?” Tôi trY l2i: khi ng+2i ta tìm đ+\c moc đích cIa sT 
c$ng hiPn thì v+\t qua đ+\c tft cY, không còn hám 
danh l\i nUa và cYm thfy yên bình! Ngay td khi t$t 
nghi�p đ i h9c lu't, bác đã không ra làm quan nh+ 
nhi�u ng+2i, mà hành ngh� lu't, nhem đem tài h9c 
bYo v� công lý, làm vi�c hUu ích cho xã h*i. 

Trong gia đình: 
N�m 1932, ông l'p gia đình, lfy em gái lu't s+ Tr;nh 

Đình ThYo là Tr;nh Ng9c Lan. Trên 60 n�m chung s$ng, 
hai ông bà đã trYi qua đám c+�i vàng (50 n�m), đám c+�i 
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kim c+ơng (60 n�m), lúc nào tình cYm c8ng n1ng h'u, 
thu'n hòa; t'n tình ch�m sóc lvn nhau v+\t qua m9i khó 
kh�n thiPu th$n trong nhUng n�m kháng chiPn, trong 
nhUng n�m dài th2i bao cfp, lúc nào c8ng ân c6n d;u 
dàng, vvn x+ng anh em v�i nhau khi đã cao tuci. 

Ông bà sinh h  đ+\c b$n ng+2i con: ba trai, m*t 
gái. Các con cIa ông bà đ�u có khY n�ng tT l'p cao và 
đã l'p gia đình riêng, con nào c8ng đ+\c ông bà 
th+ơng yêu, anh ch; em trong đ i gia đình hòa thu'n, 
ch+a khi nào thfy ông bà nung l2i v�i con cái. 

Các con < Hà N*i xa ông bà, m5i khi nh'n đ+\c tin 
con đau yPu, ông bà lên th�m hWi, gVi thu$c men, đ*ng 
viên v� tinh th6n. 

G+ơng lao đ*ng c6n mvn cIa ông bà, làm các con 
cháu rft xúc đ*ng: trong th2i bao cfp cu*c s$ng khó 
kh�n, ông đã nh2 mua m*t mô-tơ nhW, nh2 anh em 
công nhân lNp ráp m*t máy xay b*t cho trp em; đ+\c 
cfp đi�n +u tiên, ông bà thay nhau ng1i xay b*t cY 
ngày khi khách đ+a hàng t�i, có khi th7c t�i 11 gi2 
đêm xay b*t đO k;p trY hàng, b*t bay trNng xóa cY mut 
m8i phát ho hen..., song ông bà vvn thfy vui vì nh'n 
đ+\c ti�n công ít Wi td lao đ*ng chân chính cIa mình. 

Ông đuc bi�t tôn tr9ng gifc ngI ngh^ cIa m9i 
ng+2i, đi l i nh� nhàng không kéo lê dép, không gây 
tiPng đ*ng, không đóng cVa m nh; ban đêm khi c6n 
d'y, ông dùng đèn pin không b't đèn sáng làm th7c 
gifc ng+2i khác. 
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Các con cháu có th2i gian < cùng ông bà, đ+\c tiPp 
thu m*t n�n giáo doc t$t: 
- Trung thTc, th�ng thNn. 
- BiPt quý tr9ng lao đ*ng, không n� hà bft c7 vi�c gì 

lành m nh đO thêm thu nh'p trong th2i bao cfp 
nh+: ch�n nuôi l\n, v� đft tr1ng rau mu$ng, làm 
b*t sNn dây v.v... 

- H9c t'p sT ng�n nNp, tr't tT: v't nào dùng xong đO 
đúng ch5 c8. 

- Tôn tr9ng chU tín, h�n ai phYi giU đúng h�n. 
- Đi h9c, v� h9c phYi theo đúng gi2 quy đ;nh, không 

đ+\c la cà. Cháu ngo i Nguy�n H1ng Anh b; ông 
ph t v� t*i v� h9c không đúng gi2 quy đ;nh, đ7ng 
ngoài cVa hàng tiPng không đ+\c vào nhà1. 
Ông đã biên th+ hWi thày giáo cháu, nguyên v�n th+: 

Th+a th6y 
Cho chúng tôi biPt gi2 gifc các l�p h9c cIa 
cháu H1ng Anh đO chúng tôi ti�n quYn lý 

CYm ơn th6y 
V8 Tr9ng Khánh 

19-2-1971 
D+�i đây là Ynh chop bút tích th+ cIa ông ngo i 

gVi th6y giáo và chU viPt trY l2i cIa thày giáo cùng 
ngày 19-2-1971. 
                                                             
1 Th2i gian h9c l�p 2 t i tr+2ng cfp 1 Lý TT Tr9ng, H1ng Anh < 
cùng v�i ông bà ngo i. 
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Trang Ynh màu 
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Ông ch�ng nhUng quan tâm bên n*i mà còn quan 
tâm cY bên ngo i. Th2i kn M� đánh phá ác li�t < mi�n 
BNc, tôi < B* Nông nghi�p th+2ng đi công tác các cơ s< 
nông nghi�p mi�n BNc, đO tôi đ� lo lNng cho vi�c sơ tán 
cIa gia đình, ông đã viPt th+ đ*ng viên an tâm, nói rõ 
kP ho ch sơ tán cIa gia đình hai bên n*i ngo i, khuyên 
tôi giU gìn c�n th'n, đi công tác tránh xa các vùng 
tr9ng điOm đánh phá cIa giuc M�. Tôi vô cùng cYm 
đ*ng, tôi xin trích m*t đo n td bút tích th+ ông biên 
cho tôi (kèm Ynh chop bút tích b7c th+ đó): 

HP 9-10-67 
Ngh_a con 

Vi�c nhà Châm đã tin cho con biPt r1i. M\ con và 
H1ng Anh đã sang ThIy Nguyên v�i P.Khanh, thP là 
cn. Nhà < Đông Khê ch+a vi�c gì, nh+ng đ n xuyên 
qua xung quanh. 

M� đang xin ngh^ d+�ng s7c dài h n và s} đi sơ 
tán v�i ba. 

Tình hình là nó đã đánh gvy các c6u và thY bom nc 
ch'm < các ngY đ+2ng... 

Lúc này HP đang thV lVa dU d*i, nên tránh đ+\c 
càng nhi�u càng t$t. Con đi công tác c�n th'n nhé, b9n 
M� oanh t c lúc này tr9ng điOm là HYi Phòng, nh+ng 
đ+2ng khác không nh�, phYi c�n th'n. 

Ba 
 V.T.K 



LU�T S� V TR�NG KHÁNH… 

186 

B7c th+ này đ$i v�i tôi vô cùng quý giá, vô cùng 
cYm đ*ng tr+�c tình cYm th+ơng yêu, ân c6n đ*ng 
viên k;p th2i cIa ba v�i con. 

Vp đ�p trong phong cách s$ng < ngoài đ2i và 
trong gia đình cIa ông, s} mãi mãi ng2i sáng trong 
ng+2i đ2i, và trong nhi�u thP h� con cháu cIa ông bà. 
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NhIng On t,Png không bao gi3 nh�t phai 
N( nhà giáo Đàm Lê ĐPc 

M5i khi nh� l i nhUng k� ni�m v� Lu't s+ V8 
Tr9ng Khánh, lòng tôi l i b1i h1i xúc đ*ng, vì đ$i v�i 
tôi, co V8 Tr9ng Khánh thân quý nh+ m*t ng+2i cha 
khY kính, m*t ng+2i th6y giáo và m*t đ1ng sT l�n 
trong th2i gian tôi công tác t i HYi Phòng. 

Tôi t$t nghi�p Đ i h9c Tcng h\p, khoa Toán khóa 
đ6u tiên cIa tr+2ng và đ+\c cV v� HYi Phòng giYng 
d y < tr+2ng cfp 3 Ngô Quy�n. Tôi và V8 Tr9ng 
Hunnh, con trai cY cIa co cùng d y m*t tr+2ng và đó 
chính là cơ duyên may mNn đO tôi đ+\c gup co V8 
Tr9ng Khánh. 

N�m sau, tôi v� d y < tr+2ng cfp 3 Thái Phiên vda 
m�i đ+\c thành l'p < HYi Phòng và làm chI nhi�m l�p 
cIa V8 Tr9ng KhYi, con trai út cIa co, sau này tr< 
thành Phó giáo s+, TiPn s_ Kinh tP h9c Nông nghi�p, 
nguyên hi�u tr+<ng Tr+2ng Cán b* QuYn lý Nông 
nghi�p và phát triOn nông thôn 2, t i thành ph$ H1 
Chí Minh. 

Vda d y < tr+2ng Thái Phiên, tôi vda đ+\c cV đi 
h9c Toán kinh tP < Vi�n Toán Hà N*i v�i th6y Hoàng 
Toy, m5i tu6n cY m*t ngày th7 bYy. Tôi h9c đ�u đun, 
sau này theo cY đPn nhUng nơi mà Vi�n đi sơ tán, vì 
h1i đó các tr+2ng Đ i h9c sơ tán ra các nơi khác, không 
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< Hà N*i. Sau mfy n�m d y và h9c, tôi đã hoàn thành 
xong 13 chuyên đ� v� Toán kinh tP và lên BNc Thái m*t 
tháng hè đO làm lu'n v�n sơ đ1 m ng. Trong th2i gian 
đó, tôi đ+\c đi�u v� d y < Phân hi�u Đ i h9c Bách 
khoa HYi Phòng m�i đ+\c thành l'p, vài n�m sau tr< 
thành tr+2ng Đ i h9c t i ch7c HYi Phòng. 

L6n nào đPn nhà chơi, co V8 Tr9ng Khánh đ�u hWi 
tôi v� vi�c tôi đi h9c. Co rft th+ơng quý tôi v� vi�c ham 
h9c, nhft là môn h9c V'n trù h9c có l\i cho vi�c phát 
triOn kinh tP, r1i sau đó co đã coi tôi nh+ m*t ng+2i 
con, co v�i tôi chuyOn sang x+ng hô “b$”, “con” thân 
thiPt vô cùng. 

ThP r1i b$ tôi (td đây, tôi xin phép g9i co V8 Tr9ng 
Khánh beng b$ nh+ tôi vvn th+2ng g9i) đã trình bày 
v�i �y ban hành chính thành ph$ HYi Phòng đO l'p ra 
tiOu ban V'n trù h9c Thành ph$ do b$ tôi là Tr+<ng 
tiOu ban còn quân ch^ có m*t mình tôi.  

B$ tôi b'n nhi�u công vi�c nh+ng co rft chú ý t�i 
công tác cIa tiOu ban này. Đ6u tiên là b$ tôi đ� ngh; 
Thành Iy, �y ban sNp xPp m*t buci nghe tôi trình bày 
v� v'n trù h9c đO nNm đ+\c vfn đ� này.  

Sau đó là các nhà máy m2i tiOu ban V'n trù h9c 
đPn nói chuy�n v�i Ban Giám đ$c, Tr+<ng, Phó phòng 
ban v� ích l\i cIa v'n trù h9c.  

M5i l6n tôi lên nói chuy�n, b$ tôi đ�u chú ý lNng 
nghe và góp ý cho tôi cY n*i dung, cách di�n đ t tránh 
dùng nhi�u td chuyên môn đO bài giYng hoàn hYo, rõ 

Nh7ng bài vi:t c;a ng&�i đ&ơng th�i… 

191 

ràng hơn hơn. Đ$i v�i tôi, m*t nU giáo viên trp m�i 
vào ngh�, nhUng l2i ân c6n cIa b$ thfm vào tôi nh+ 
nhUng l2i d y bYo chân tình cIa ng+2i th6y, tôi b5ng 
thfy mình l�n lên và tT tin hơn, vUng b+�c khi theo 
đuci m*t công vi�c mà mình thfy có ích. L  m*t đi�u, 
tôi đã biPt b$ tôi là m*t lu't s+ có tài, đã tdng là B* 
tr+<ng T+ pháp cIa Chính phI lâm th2i n+�c Vi�t 
Nam dân chI c*ng hòa, là th; tr+<ng thành ph$ HYi 
Phòng tr+�c Cách m ng tháng Tám, Phó ChI t;ch �y 
ban hành chính Thành ph$ HYi Phòng sau 1955, v'y 
mà khi nói v� v'n trù h9c, b$ tôi l i có nhi�u tâm 
huyPt và kiPn th7c đ6y tính thuyPt phoc đPn thP. Sau 
này tôi còn biPt, trên l_nh vTc nào, b$ tôi c8ng có 
nhUng ý kiPn rft sâu sNc, nPu không nói là uyên bác.  

Sau m*t th2i gian đi phc biPn V'n trù h9c < các nơi 
thì b$ tôi bYo bây gi2 là lúc ta nh'n m*t đ� tài cIa thành 
ph$, đO làm sao m9i ng+2i thfy tác dong cIa môn h9c. 
Tôi ch9n làm đ� tài “Quét rác thành ph$”. Ban ngày d y 
h9c < tr+2ng Đ i h9c t i ch7c, ban đêm hPt đi theo tc 
quét rác này l i sang tc quét rác khác đO bfm gi2, biPt 
th2i gian tdng đ*i; sau đó l i đi theo tc h$t rác và cu$i 
cùng ng1i trên xe lfy rác. Khi có s$ li�u, tôi mYi miPt làm 
và cu$i cùng tôi đã tìm đ+\c ph+ơng án t$i +u.  

Khi trình bày thì ph+ơng án tôi đ� ra đã rút đ+\c 
1/3 nhân lTc quét rác sang công vi�c khác, và c8ng rút 
ngNn đ+\c 1/3 th2i gian ô nhi�m môi tr+2ng. Do đó, 
ph+ơng án đ+\c thTc thi và đ+a vào áp dong. Đó là 
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ph6n th+<ng l�n nhft đem l i ni�m vui vô b2 bPn cho 
b$ con tôi. Tôi nh� rft rõ no c+2i và ánh mNt hài lòng 
cIa b$ tôi khi b$ nói: “ThP là b$ con mình còn có ích 
cho đ2i đfy nh^!”. Td thành công này, b$ con tôi l i 
đPn nhà máy đóng tàu B ch Đeng và các nhà máy, xí 
nghi�p khác đO triOn khai v'n trù h9c. Vì làm c't lTc 
nh+ v'y nên khi lên l�p d y Đ i h9c t i ch7c, tôi đã 
ngft đi và sau này lúc h9p tc, tôi đã b; tc phê bình 
không phân ph$i h\p lý th2i gian và giU s7c khWe đO 
Ynh h+<ng n�ng suft d y h9c và n�m đó, l6n đ6u tiên 
tôi không đ+\c nh'n lao đ*ng tiên tiPn. Trong lúc vui 
vui, tôi kO chuy�n v�i b$ là “n�m nay con mft lao đ*ng 
tiên tiPn vì v'n trù h9c đó b$  ”. B$ tôi không nói gì và 
có vp rft thông cYm v�i tôi. Tôi đâu có biPt b$ tôi vvn 
h'm hTc v� vi�c này và n�m đó hai b$ con tôi lên Hà 
N*i h9p h*i ngh; V'n trù h9c toàn mi�n BNc < ngay 
phòng h9p cIa �y ban hành chính và đích thân thI 
t+�ng Ph m V�n Đ1ng dT cY buci. Sau nhUng l2i hWi 
han v�i sT quan tâm đuc bi�t v� đ� tài V'n trù h9c, ThI 
t+�ng đã đ*ng viên chúng tôi rft nhi�u. Trong câu 
chuy�n trao đci rft thân m't, g6n g8i v�i v; đ7ng đ6u 
Chính phI, b$ tôi ch^ vào tôi và nói: “Chính sT say mê 
V'n trù h9c mà cô Đàm Lê Đ7c d y < Đ i h9c t i ch7c 
HYi Phòng đã mft lao đ*ng tiên tiPn đfy  ”. ThI t+�ng 
nhìn tôi và nói: “V� tr+2ng Đ i h9c t i ch7c HYi Phòng 
tôi nói đ+\c”. Tôi ng+\ng chín ng+2i v*i đ7ng lên 
th+a v�i ThI t+�ng: “Xin ThI t+�ng không c6n b'n 
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lòng v� vi�c nhW này, l5i < cháu đã sNp xPp th2i gian 
không h\p lý nên hi�n đã rút kinh nghi�m đO làm t$t 
cY hai vi�c. Xin cYm ơn ThI t+�ng đã quan tâm đPn 
công vi�c mà chúng cháu đang làm”. 

N�m sau, b$ tôi xin thành ph$ cho đ�ng cai h*i 
ngh; V'n trù h9c toàn mi�n BNc t i Đ1 Sơn đO các 
thành viên vda đ+\c ngh^ mát vda làm vi�c. B$ tôi giao 
cho tôi đi lo các lo i thI toc và h'u c6n cho h*i ngh;. 
Mfy l6n đ p xe đ p td HYi Phòng ra Đ1 Sơn, v�i gify 
gi�i thi�u cIa �y ban hành chính HYi Phòng cfp, nên 
m9i ch5 �n < c8ng nh+ h*i tr+2ng đ+\c chu�n b; chu 
đáo và h*i ngh; thành công t$t đ�p. Anh ch; em đ�u có 
nhUng fn t+\ng t$t và thoYi mái trong nhUng ngày 
làm vi�c < Đ1 Sơn. B$ tôi thfy tôi lúc nào c8ng tft b't, 
b'n b;u thì th+ơng lNm. M5i l6n đPn báo cáo có gì 
ngon, b$ đ�u bNt tôi �n cho l i s7c và câu nói cIa b$ 
mà tôi còn nh�: “Có thTc m�i vTc đ+\c đ o con à”.  

Và n�m sau nUa, b$ tôi bàn v�i tôi m< m*t cu*c 
triOn lãm V'n trù h9c t i HYi Phòng đO các đ;a ph+ơng 
đPn xem và hiOu thP nào là V'n trù h9c. L i m*t l6n 
nUa tôi ch y đôn ch y đáo và r1i thì triOn lãm thu hút 
đ+\c l+\ng khách tham quan đông đYo. Tôi phYi hufn 
luy�n cho m*t s$ sinh viên tôi đang d y < tr+2ng Đ i 
h9c t i ch7c đO gi�i thi�u tdng n*i dung chi tiPt. 

Tôi thfy th't h nh phúc khi làm vi�c d+�i tr+�ng 
cIa b$ tôi vì b$ tôi, vda có nhi�u sáng kiPn, vda n�ng 
đ*ng và rft tâm lý. Sau này b$ tôi xin đ+\c m*t ng+2i 
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chuyên trách cho vi�c này, c8ng là con nhà toán có n�ng 
lTc và b$ tôi c8ng dìu dNt đO làm ngày m*t t$t hơn. 
Ng+2i dân HYi Phòng còn biPt b$ tôi là m*t nhà ho t 
đ*ng xã h*i, có nhi�u công s7c đóng góp cho H*i Lu't 
gia, H*i nghiên c7u giáo doc gia đình trTc thu*c Mut 
tr'n Tc qu$c thành ph$. Trên l_nh vTc nào, b$ tôi c8ng 
có nhi�u ý kiPn rft sâu sNc, thiPt thTc, hi�u quY. Bây gi2, 
b$ m� tôi đ�u đã qua đ2i. M5i l6n đPn �n gi5 các co, tôi 
vvn r+ng r+ng n+�c mNt khi nhìn g+ơng mut phúc h'u 
cIa các co trong di Ynh trên bàn th2, tôi g9i th6m: “B$ 
ơi, m� ơi”. Nh� ngày nào, khi ba m� ru*t tôi mft, thfy 
tôi khóc quá, b$ m� tôi đã v5 v� an Ii: “Còn b$ đây 
con”, “Còn m� đây con”, v'y mà bây gi2 tft cY đã ra đi. 
Tôi tT nhI mình hãy s$ng x7ng đáng đO có thO tT hào 
đ+\c làm con cIa nhUng ng+2i cha, ng+2i m� nh+ thP. 

Tôi hoàn toàn tin reng cu*c đ2i ho t đ*ng phong 
phú, sôi nci đ6y tính nhân v�n cIa b$ tôi đã đO l i fn 
t+\ng sâu sNc, lòng biPt ơn và là nhUng bài h9c quý giá 
cho đ*i ng8 đ1ng nghi�p và b n bè, h9c trò c8ng nh+ 
các t6ng l�p nhân dân HYi Phòng. BYn thân tôi đã 
tr+<ng thành và vUng b+�c trên đ+2ng đ2i v�i sT 
nghi�p tr1ng ng+2i là có sT ch^ bYo, dìu dNt td bàn tay 
cIa b$ tôi, m*t ng+2i cha, m*t ng+2i th6y, m*t con 
ng+2i chân chính mà tôi mu$n nói lên muôn ngàn l6n 
lòng kính tr9ng, khâm phoc. 

Thành ph> H. Chí Minh, ngày 04 tháng 08 n7m 2014 
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TiKu ban v*n trù h�c và lu*t s, V� Tr�ng Khánh  
NguyJn V	 Phong  

KO td ngày bác V8 Tr9ng Khánh qua đ2i đPn nay 
đã 18 n�m (1996-2014). Th2i gian trôi qua th't là 
nhanh. Nh+ng đPn nay hình Ynh bác Khánh vvn g\i 
cho tôi nhUng k� ni�m khó quên - k� ni�m cIa m*t 
th2i ho t đ*ng sôi nci, nhi�t huyPt v�i công vi�c cIa 
TiOu ban V'n trù h9c thu*c H*i Phc biPn Khoa h9c 
K� thu't HYi Phòng (nay là S< Khoa h9c & Công 
ngh� HYi Phòng). Tôi xin kO qua nhUng ngày làm 
vi�c v�i bác Khánh trong th2i gian td n�m 1968 đPn 
khi bác mft. 

Tôi nguyên là m*t giáo viên toán lý cfp 3, t$t 
nghi�p Đ i h9c S+ ph m Hà N*i khóa 1961-1963, th2i 
kn GS.TS Ph m Huy Thông là Hi�u tr+<ng, TS Nguy�n 
CYnh Toàn là Tr+<ng khoa Toán Lý.  

Ra tr+2ng và đPn n�m 1968, B* Giáo doc có quyPt 
đ;nh chuyOn tôi td tr+2ng Bc túc V�n hóa Công nông 
t^nh QuYng Ninh v� S< Giáo doc HYi Phòng.  

Trong khi ch2 đ\i chuyOn công tác, anh Nguy�n 
V�n Anh Đoàn g\i ý cho tôi là H*i Phc biPn Khoa h9c 
K� thu't HYi Phòng đang c6n m*t cán b* Toán chuyên 
trách th+2ng trTc TiOu ban V'n trù h9c HYi Phòng. 

Ch^ sau m*t tu6n, ông V8 Tr9ng Khánh đã v'n 
đ*ng v�i Ban Tc ch7c chính quy�n thành ph$ (nay là 
S< N*i vo) ra quyPt đ;nh chính th7c chuyOn tôi v� H*i. 



LU�T S� V TR�NG KHÁNH… 

196 

Đây chính là cơ duyên mà tôi có nhUng b+�c ngout 
quan tr9ng trong cu*c đ2i ho t đ*ng t i ngành Khoa 
h9c K� thu't HYi Phòng cho đPn khi tôi v� h+u trí. 

Tr+�c đó, bác V8 Tr9ng Khánh đã có cu*c kiOm tra 
v$n kiPn th7c cIa tôi beng vi�c tc ch7c m*t sT ki�n: 
Trình bày v�i các giám đ$c, cán b*, k� s+ cIa thành 
ph$ HYi Phòng v� 7ng dong l'p tiPn đ* và đi�u khiOn 
công trình thông qua ph+ơng pháp Sơ đ1 m ng l+�i 
(P.E.R.T). 

V�i v$n kiPn th7c cơ bYn cIa tôi, thì vi�c trình bày 
h9c thu't, các thu't toán tìm đ+2ng g�ng cIa P.E.R.T 
ch�ng phYi là vfn đ� khó kh�n gì.  

Tôi chính th7c đ+\c làm công tác th+2ng trTc TiOu 
ban V'n trù h9c cIa thành ph$ HYi Phòng. Khi đó, tôi 
m�i 27 tuci đ2i; bác V8 Tr9ng Khánh đã 58 tuci. V'y là 
v� tuci đ2i, bác là b'c cha chú cIa tôi. 

Quá trình c*ng sT v�i bác V8 Tr9ng Khánh chúng 
tôi triOn khai hai mut công tác cIa TiOu ban: 

1. V� mut lý thuyPt: Chúng tôi trang b; nhUng kiPn 
th7c cơ bYn, h� th$ng cIa B* Giao thông V'n tYi, Vi�n 
Toán h9c, �y ban Khoa h9c Nhà n+�c... v� nhUng 
chuyên đ� toán, nh+ Ph+ơng pháp Sơ đ1 m ng l+�i, 
Ph+ơng pháp TiPp c'n h� th$ng, Lý thuyPt t'p h\p, 
Các bài toán v'n tYi đO tìm đ+2ng đi, hành trình v�i chi 
phí t$i +u, Lý thuyPt tuyPn tính v�i t'p h\p l1i đO tìm 
l2i giYi t$i +u v� chi phí sYn xuft cIa nhUng hàm s$ có 
moc tiêu đO đ t hi�u quY t$i +u... 
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Đ$i t+\ng b1i d+�ng là các anh ch; em trong TiOu 
ban g1m các ngành Giao thông V'n tYi, �y ban KP 
ho ch, S< Nhà đft Đô th;... theo m*t kP ho ch tdng 
quý, tdng n�m... 

2. V� mut thTc tP 7ng dong: Trên cơ s< lý thuyPt 
đã h9c đ+\c và nhUng vfn đ� thTc tP yêu c6u không 
nem trong nhUng mô hình toán h9c, chúng tôi đã phát 
hi�n nhUng bài toán l'p tiPn đ* đi�u khiOn cho m*t 
công trình theo Ph+ơng pháp Sơ đ1 m ng l+�i, nh+ 
sVa chUa, hoán cYi m*t con t6u, lNp ráp đóng thành 
m*t con t6u < nhà máy đóng t6u thu*c Xí nghi�p đóng 
tàu 1 B ch Đeng, sVa chUa các con t6u cIa Xí nghi�p 
sVa chUa thIy, thi công m*t công trình cYng bPn B12... 

Các công trình ch^ đ o thi công theo Sơ đ1 m ng 
đã chI đ*ng đO hoàn thành theo yêu c6u đúng h n, 
chi phí tiPt ki�m...  

Sau khi t'p h\p nhUng công trình đi�u khiOn trên, 
chúng tôi đã m< h*i ngh; tcng kPt đO ch^ đ o và rút bài 
h9c kinh nghi�m 7ng dong trên toàn thành ph$. 

Trong quá trình tiPn t�i tcng kPt, bác V8 Tr9ng 
Khánh đã v ch ra m*t mvu chung đO tôi c�n c7 vào đó 
mà tcng kPt. Đó là:  
- Xuft x7 cIa công trình 
- Quá trình triOn khai v�i nhUng đi�u ki�n nh+ thP 

nào. 
- NhUng vfn đ� c6n l+u ý hay nhUng bài h9c kinh 

nghi�m v� h9c thu't, v� thTc tP. 
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Sau khoYng hơn 10 công trình triOn khai, chúng tôi 
đã có m*t h*i ngh; tcng kPt. Trên cơ s< đó đO nhân r*ng 
ra các ngành trong toàn thành ph$. M*t phong trào sôi 
nci l i đ+\c bùng phát sau khi h*i ngh; thành công.  

Đây chính là món quà mà chúng tôi đã tích cTc triOn 
khai đO có m*t n� nPp làm vi�c trong các công trình. Đó 
là l$i làm �n khoa h9c, có tính dT đoán sNp xPp logic r1i 
tính toán phân tích tìm các công vi�c tr9ng tâm, có tính 
quyPt đ;nh khi thi công m*t công trình (đ+2ng Gant). 
Trên cơ s< đó đi�u ch^nh tiPn đ* cho thích h\p đO hoàn 
thành v�i th2i gian ít nhft mà hi�u quY cao.  

Bên c nh đó, có nhUng vfn đ� anh em c*ng tác 
viên cIa TiOu ban phát hi�n nh+ bài toán quét rác < 
thành ph$ HYi Phòng đut ra là ít công v'n chuyOn t'p 
kPt mà th2i gian nhanh nhft nhem giYm s7c lao đ*ng 
và th2i gian ít nhft nhem tránh nhUng tác đ*ng xfu 
cIa môi tr+2ng. 

Tuy ch+a có mô hình toán h9c nh+ng beng nhUng 
t+ duy logic, TiOu ban đã tìm ra ph+ơng pháp t$t nhft 
đO triOn khai đ t hi�u quY. 

Trong quá trình ho t đ*ng, bác V8 Tr9ng Khánh 
đã cùng chúng tôi tc ch7c nhi�u cu*c h9p t i hi�n 
tr+2ng ngay trong tdng đêm đO rút kinh nghi�m và 
đ*ng viên anh em đóng góp tìm l2i giYi. ST nhi�t tình 
s�n sóc đ*ng viên cIa bác đã giúp chúng tôi t�ng thêm 
s7c m nh t'p thO đO hoàn thành công trình. 
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Qua ho t đ*ng cIa TiOu ban, sT t'p h\p đ*i ng8 
trí th7c làm toán đã hình thành m*t TiOu ban ho t 
đ*ng có n*i dung và hi�u quY. 

Công tác 7ng dong cIa H*i – m*t h*i qu6n chúng 
– không có ch^ tiêu nào áp đut nh+ng sT phfn đfu 
v+ơn lên, chI đ*ng tiPn công có thO nói là m*t đuc 
điOn cIa H*i Phc biPn Khoa h9c K� thu't HYi Phòng.  

Đây c8ng chính là l$i suy ngh_, l$i s$ng cIa bác V8 
Tr9ng Khánh đã truy�n cYm cho chúng tôi. 

Có thO nói không có bác V8 Tr9ng Khánh thì 
không có TiOu ban V'n trù h9c HYi Phòng mà khNp 
nơi trên toàn mi�n BNc (ch+a giYi phóng mi�n Nam) 
không có. 

Ngoài ra, đ$i v�i bác V8 Tr9ng Khánh, tôi bW ngh� 
d y h9c đO sang m*t ngành khác, tôi có đ+\c may mNn 
h9c thêm đ+\c các chuyên đ� v� toán kinh tP t i Vi�n 
Toán h9c B* Giao thông V'n tYi đO có thêm kiPn th7c 
ho t đ*ng. Đ$i v�i tôi còn có m*t ph+ơng pháp làm 
vi�c là chI đ*ng tiPn công v�i sT h+�ng dvn cIa bác. 

Món quà v� kiPn th7c c8ng nh+ v� l$i s$ng đã 
giúp tôi tr+<ng thành tdng b+�c và đ t đ+\c thành 
công nh+ ngày hôm nay. 

Ôn c$ tri tân thfy đ+\c cái đã qua luôn luôn v'n 
đ*ng là l$i s$ng giúp tôi thanh thYn và t1n t i đPn 
ngày nay. 

Tháng 3 n7m 2014 
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Vài ký <c v5 ba tôi 
V	 Tr�ng KhQi 

Có l}, h6u nh+ m9i ng+2i đ�u có cYm giác h$i tiPc, 
ân h'n sau cái chPt cIa cha, m� mình. T i sao lúc cha, 
m� còn s$ng, mình đã không làm đi�u này hay đi�u 
kia đO ch�m sóc báo hiPu cha, m� mình. Giá mình đã 
làm đi�u này thì cha, m� mình s} vui hơn, hay có thO 
s$ng thêm đ+\c ít n�m tháng nUa cùng con, cháu…! 
Nh+ng l;ch sV làm gì có chU “nPu” hay “giá nh+”. ThP 
là, m5i ng+2i chúng ta tiPp toc s$ng sau khi cha, m� 
qua đ2i trong ni�m h$i h'n sâu sNc, cho đPn khi mình 
chPt và “nh+2ng” l i ni�m h$i h'n fy cho con cái mình. 
PhYi ch�ng đi�u này là muôn thu<? Là nh+ ông bà ta 
đã d y “n+�c mNt chYy xuôi”, “m*t m� nuôi đ+\c tr�m 
con, nh+ng tr�m con không nuôi đ+\c m*t m�”…? ĐO 
bù l i, ng+2i ta l i tìm cách gup l i cha, m� mình beng 
cách “g9i h1n”. Ng+2i ta th+2ng hWi h1n cha, m� mình 
reng cha, m� có đi�u gì bu1n lòng vì con, cháu không? 
Chúng con có thO làm gì bây gi2 đO cha, m� đ+\c vui 
vp h nh phúc hơn < thP gi�i bên kia? H6u nh+ m9i 
ng+2i đ�u nh'n đ+\c câu trY l2i reng: Cha, m� không 
có gì bu1n phi�n v� con, cháu và c8ng không c6n con, 
cháu phYi làm gì cho cha m�, ngoài vi�c cúng gi5 gia 
tiên, cVu huy�n thft tc cho tV tP! 

Riêng tôi, ngoài cYm ngh_ nh+ m9i ng+2i, tôi còn 
m*t đi�u ân h'n là đã không hWi ba tôi nhi�u đi�u 
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trong l;ch sV ho t đ*ng đ6y sóng gió cIa ông. ĐPn bây 
gi2, ng1i ngh_ l i, nhi�u vfn đ� cIa gia t*c mình, cIa 
cha, m� mình mà cu*c đ2i cIa h9 gNn v�i sT ra đ2i và 
phát triOn cIa nhà n+�c Vi�t Nam dân chI c*ng hòa, 
vvn không đ+\c giYi đáp thWa đáng. 

C8ng nh+ nhi�u ng+2i khác, cu*c đ2i c7 xô đ�y tôi 
mYi miPt ch y theo sT nghi�p riêng, đPn m7c tôi đã 
không có th2i gian đO ng1i cùng ba tôi đàm đ o đ6y đI 
v� m9i vfn đ� c6n thiPt, đO hiOu ba tôi hơn, hiOu l;ch sV 
n+�c mình hơn qua quãng th2i gian ho t đ*ng cIa ông. 

Ba tôi ch^ làm B* tr+<ng B* T+ pháp cIa Chính 
phI lâm th2i Vi�t Nam dân chI c*ng hòa 181 ngày. 
Trong Chính phI Vi�t Nam dân chI c*ng hòa do Qu$c 
h*i b6u ra n�m 1946, co V8 Đình Hòe, đYng viên ĐYng 
Dân chI, có beng cV nhân lu't, nh+ng l i hành ngh� 
d y h9c và làm báo “Thanh Ngh;”, là B* tr+<ng B* 
Qu$c gia Giáo doc trong Chính phI lâm th2i Vi�t Nam 
dân chI c*ng hòa, đ+\c cV giU ch7c B* tr+<ng B* T+ 
pháp, cho đPn n�m 1960, khi b* này “b;” hay “đ+\c” 
giYi thO.  

Th+a ba, lúc sinh th2i ba có l6n kO cho con nghe lý 
do ba thft cV ngh; viên (đ i biOu qu$c h*i) trong cu*c 
b6u cV Ngh; vi�n (Qu$c h*i) cIa n+�c Vi�t Nam dân 
chI c*ng hòa n�m 1946. Ba nói reng, ba không nh'n sT 
gi�i thi�u và cc đ*ng b6u cV cIa Mut tr'n Vi�t Minh, 
mà ra 7ng cV tT do, không thu*c đYng phái nào, vì ba 
rft tin vào uy tín cIa cá nhân mình tr+�c cV tri HYi 
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Phòng. Sau khi thft cV ngh; viên < HYi Phòng, co H1 
Chí Minh có nói v�i ba reng, Vi�t Minh s} gi�i thi�u ba 
ra 7ng cV ngh; viên t i quê nhà Hà Đông trong đ\t b6u 
cV bc sung. Nh+ng ba đã td ch$i vì tT ái cá nhân. Do 
đó, ba không thO tiPp toc làm B* tr+<ng B* T+ pháp 
trong chính phI chính th7c do ngh; vi�n b6u. Vì theo 
HiPn pháp 1946, B* tr+<ng trong chính phI phYi là 
ngh; viên. Bác V8 Đình Hòe l i nói v�i con là, Qu$c 
dân đYng mu$n nNm ghP B* tr+<ng B* T+ pháp nên 
đã cho ng+2i cIa h9 bôi lên các áp-phích cc đ*ng b6u 
cV, chuyOn tên 7ng viên V8 Tr9ng Khánh thành V8 
H1ng Khanh, m*t lãnh to g o c*i cIa Qu$c dân đYng. 
Do v'y ba đã thft cV. Con ngh_ đi�u bác Hòe nói ch^ là 
m*t ph6n cIa lý do ba thft cV ngh; viên thôi. B<i vì 
ng+2i ta có thO thay tên đci h9 các 7ng viên trên áp-
phích cc đ*ng, ch7 không thO làm thP trên phiPu b6u; 
lý do chI yPu vvn là do ba quá tT tin, không đO cho 
Mut tr'n Vi�t Minh gi�i thi�u và cc đ*ng b6u cV cho 
ba, nh+ ba đã nói v�i con lúc còn s$ng. Còn trong h1i 
ký, ba viPt reng Vi�t Minh mu$n dành ghP B* tr+<ng 
B* T+ pháp cho ĐYng Dân chI, nh+ng ba đã không 
hiOu ý đ1 này, nên đã td ch$i l2i m2i vào ĐYng Dân 
chI cIa bác V8 Đình Hòe và Phan Anh. Đi�u này có l} 
ch^ xYy ra trong th2i kn chính phI lâm th2i mà thôi. Vì 
Mut tr'n Vi�t Minh mu$n có m*t chính phI đa đYng 
đO d� thuyPt phoc các thành ph6n khác không nem 
trong Mut tr'n Vi�t Minh. Khi đã có Qu$c h*i (Ngh; 

Nh7ng bài vi:t c;a ng&�i đ&ơng th�i… 

203 

vi�n), HiPn pháp 1946 đã quy đ;nh B* tr+<ng phYi là 
đ i biOu qu$c h*i (ngh; viên) nên ba c8ng không thO 
đ+\c b6u là thành viên chính phI chính th7c. Còn vi�c 
so n thYo HiPn pháp 1946, vai trò cIa ba thP nào? 
Trong giai đo n Chính phI lâm th2i Vi�t Nam dân chI 
c*ng hòa, theo sNc l�nh s$ 34 ngày 20-09-1945 do ChI 
t;ch H1 Chí Minh ký và ba tiPp ký v� vi�c thành l'p ban 
so n thYo HiPn pháp, ba là thành viên duy nhft (trong 
bYy thành viên) đ+\c đào t o chính quy v� lu't h9c và 
đã có kinh nghi�m hành ngh� lu't s+ đ+\c 5 n�m. 
Nh+ng khi có ngh; vi�n, n�m 1946, m*t Iy ban so n 
thYo HiPn pháp do ngh; vi�n cV ra bao g1m các ngh; 
viên. Ông Nguy�n Đình Thi, ngh; viên trp tuci nhft 
(lúc đó ông m�i 22 tuci), tác giY bài ca “Di�t phát xít” 
nci tiPng, là ng+2i đ+\c ban so n thYo cV ra trình bày 
tr+�c ngh; vi�n bYn dT thYo HiPn pháp 1946. Trong giai 
đo n này, ba có vai trò gì trong so n thYo HiPn pháp 
1946 nUa không? Con thfy các bYn HiPn pháp cIa các 
n+�c v�n minh theo tam quy�n, phân l'p, thông 
th+2ng, ch^ có ChI t;ch hay ThI t+�ng Chính phI m�i 
phYi là ngh; viên (ngh; s_ qu$c h*i), còn các b* tr+<ng 
trong chính phI, nhft thiPt không thO là ngh; viên. 
Đi�u đó đYm bYo sT phân quy�n, trách nhi�m rõ ràng 
giUa cơ quan l'p pháp là Qu$c h*i (ngh; vi�n) và hành 
pháp là chính phI đO ch$ng l i vi�c l m quy�n.  

Lúc so n thYo HiPn pháp n�m 1946, khi đã có 
Qu$c h*i chính th7c, ba có ý kiPn gì v� đi�u này 
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không? NPu ba c8ng đ1ng ý thì ba đã rơi vào hoàn 
cYnh cIa TO t+�ng n+�c T6n là Th+ơng ¢<ng < bên 
Tàu cách đây hơn 2000 n�m: Kp làm ra lu't l i b; chính 
lu't fy tr; mình! Còn giUa n�m 1946, ba sang Pháp đO 
làm c$ vfn pháp lý cho ChI t;ch H1 Chí Minh, ba đã 
làm đ+\c gì? Bây gi2, đ9c l i t+ li�u, con thfy ba đã 
so n thYo rft nhi�u các sNc l�nh v� t+ pháp, trình ChI 
t;ch H1 Chí Minh ký và ba tiPp ký. Trong giai đo n 
chính phI lâm th2i, ch+a có Ngh; vi�n và HiPn pháp, 
thì sNc l�nh là hình th7c lu't l� c6n thiPt đO quYn lý xã 
h*i. Do v'y, ng+2i ta vvn th+2ng nói ch^ trong 181 
ngày ng1i trên ghP B* tr+<ng B* T+ pháp, ba đã đut 
n�n móng cho h� th$ng pháp lu't cIa thO chP dân chI 
c*ng hòa cIa n+�c Vi�t Nam. Ba c8ng th+2ng nói là 
trong các sNc l�nh fy, b$n sNc l�nh quan tr9ng nhft là: 
1. SNc l�nh v� tc ch7c đoàn thO lu't s+ (s$ 46 ngày 10-

10-1945) 
2. SNc l�nh v� qu$c t;ch Vi�t Nam (s$ 53 ngày 20-10-

1945) 
3. SNc l�nh v� tc ch7c tòa án và ng ch th�m phán (s$ 

13, ký ngày 24-01-1946) 
4. SNc l�nh tc ch7c toàn án quân sT (s$ 21, ngày 14-

02-1946) 
Nh+ng con ngh_, sNc l�nh quan tr9ng nhft, đ+\c 

đánh giá cao trong th2i khNc l;ch sV còn đang “tr7ng 
n+�c” cIa chP đ* Vi�t Nam dân chI c*ng hòa là sNc 
l�nh s$ 47 ngày 10-10-1945 v� vi�c “T m th2i áp dong 
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lu't l� hi�n hành < BNc, Trung, Nam b*, nPu không trái 
v�i nhUng đi�u thay đci đ+\c fn đ;nh, cho đPn khi 
ban hành nhUng b* lu't pháp duy nhft cho toàn n+�c 
Vi�t Nam”. M*t đft n+�c, m*t xã h*i cIa bft kn dân 
t*c nào theo thO chP nhà n+�c pháp quy�n, không thO 
không có lu't pháp, dù ch^ m*t ngày. Còn bác Hòe thì 
nói: Thà lu't xfu còn hơn không có lu't. 

Con ngh_ 181 ngày này là th2i gian “hoành tráng” 
nhft trong cu*c đ2i ho t đ*ng cIa ba v�i t+ cách là 
m*t lu't gia sNc sYo đ+\c đào t o chính quy, tuy lúc đó 
ba m�i ch^ 33-34 tuci đ2i. 

Ba, trong đ2i th+2ng, con vvn nh� ba là ng+2i c+ 
xV nh� nhàng, m�m dpo, nh+ng l'p lu'n chut ch}, 
logic. Trong công vi�c, bác V8 Đình Hòe c8ng nói v'y. 
Trong h1i ký cIa mình, bác Hòe có viPt bài: “V8 Tr9ng 
Khánh – ôn hòa khôn khéo bYo v� chính ngh_a”. Bác 
Hòe đã viPt trong bài này là “ông Lê GiYn, Tcng Giám 
đ$c công an có nói: “mfy tháng cu$i n�m 1945, th2i 
gian ông V8 Tr9ng Khánh làm B* tr+<ng T+ pháp, 
quân lính mình (t7c cán b* công an cIa ông Lê GiYn) 
bNt giam bda bãi b9n Vi�t Qu$c, Vi�t Cách (chúng 
c8ng qu'y lNm cơ, � vào quân Tàu T+<ng), V8 b* 
tr+<ng – nguyên lu't s+ có khác – khôn khéo, m�m 
dpo, tT thân mình giYng giYi phYi – trái, l\i – h i, bày 
cho m+u m�o h\p th7c hóa. Nh2 v'y, không nhUng 
mình làm “đ+\c vi�c”, mà còn h9c thêm đ+\c nhUng 
bài cơ bYn v� pháp lý công an t+ pháp”. 
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Ba c+ xV m�m dpo nh+ng lý l} sNc bén trong m9i 
tình hu$ng. Nh+ng ba l i quá cY nO cY tin vào ng+2i 
đ2i. Ba ngh_ ai c8ng t$t bong nh+ ba. D� tin ng+2i, cY 
nO, nên con ngh_ ba ch^ làm lu't s+ giWi, không thO làm 
chính tr; gia đ+\c. Đúng không ba? C8ng vì d� tin 
ng+2i, tin vào xã h*i, nên ba đã phó thác con cho nhà 
tr+2ng d y d5. Và ba không h� d y con tiPng Pháp, t i 
sao ba? Mut khác, ba đã giáo doc con tính tT l'p, không 
dTa vào v; thP cIa ba trong xã h*i đO giYi quyPt vfn đ� 
cIa mình, nh+ ch9n ngành h9c hay đi làm nghiên c7u 
sinh < n+�c ngoài. Con ngh_, ch^ có m*t l6n duy nhft 
trong đ2i con bu*c phYi dTa vào uy tín cIa ba đO giYi 
quyPt vfn đ� cIa con. Đó là l6n nh2 ba viPt th+ cho bác 
Bùi Quang T o, B* tr+<ng B* KiPn trúc đO xin mua v't 
li�u làm nhà < làng M9c Chính Kinh (nay thu*c 
ph+2ng Nhân Chính, qu'n Thanh Xuân, Hà N*i), quê 
m� con, tr+�c khi con lfy v\ (n�m 1973). Vì thP, sT 
thành công trong sT nghi�p khoa h9c cIa con h6u nh+ 
do n5 lTc và sT nh y bén v�i thTc ti�n cIa bYn thân. 
Con cYm ơn ba. Trong tranh lu'n h9c thu't, ba th+2ng 
rft nh� nhàng nh+ng sâu sNc. Trong cu*c tranh lu'n 
v�i ông Quang Đ m v� t+ pháp trong các n�m 1948-
1949, ba đã m< đ6u m*t bài viPt nh+ thP này: “� đây tôi 
s} trình bày lý l} m*t cách đi�m đ m và co thO, c$ tránh 
l$i v�n hùng h1n và trdu t+\ng, nó ch^ khêu g\i cYm 
tình mà không làm cho ng+2i đ9c hiOu đ+\c rõ, c8ng 
c$ tránh nhUng l2i châm biPm, nó ch^ s+�ng m1m kp 
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nói, mft lòng ng+2i nghe mà ch�ng giúp thêm lý l}, cho 
trí phán đoán cIa đ*c giY”. (Báo S� th�t s$ 115, ngày 10-
7-1949). Ông Quang Đ m không thda nh'n quan điOm 
tam quy�n phân l'p và t+ pháp đ*c l'p v�i hành pháp. 
Nh+ng sau, ông Quang Đ m đã thfy sT sai l6m cIa 
mình và ba đã đúng. Bác Hòe viPt trong h1i ký: “chính 
ông Quang Đ m, 40 n�m sau, đã thda nh'n quan điOm 
pháp lý cIa ông lúc fy, v� lý thuyPt “có ph6n giYn đơn 
và siêu hình”; “Còn trên thTc tP phát triOn cách m ng 
đã dvn đPn tình tr ng “quy�n lTc cIa t+ pháp c8ng 
nh+ l'p pháp, xét cho cùng ch^ là “hUu danh vô thTc” 
và bên trên cY ba quy�n lTc (t7c là trên cY hành pháp), 
m9i ng+2i ngh_ đPn m*t “siêu quy�n lTc” quyPt đ;nh 
tft cY, là cfp Iy đYng lãnh đ o” và “gi�i chuyên môn t+ 
pháp cho là ông Quang Đ m đã “sám h$i”; còn bác V8 
Đình Hòe coi “đó là sT phoc thi�n d8ng cYm”. Ay v'y 
mà trong cu*c ch^nh hufn n�m 1953 < ATK (An toàn 
khu), ba phYi thda nh'n quan điOm cIa mình khi tranh 
lu'n v�i ông Quang Đ m là sai l6m, do đã tho h+<ng 
n�n giáo doc cIa thTc dân Pháp. Mut khác, con ngh_, 
chính vì quan điOm t+ pháp cIa ba thO hi�n qua cu*c 
tranh lu'n v�i ông Quang Đ m, nên ng+2i ta đã không 
đO ba làm giám đ$c t+ pháp liên khu X nUa, và đi�u ba 
v� làm < B* T+ pháp giU c+ơng v; “tr+<ng ban nghiên 
c7u pháp lý”, r1i vo tr+<ng vo hành chính t+ pháp, td 
đ6u n�m 1949 đPn đ6u n�m 1955, tr+�c khi ba đi tiPp 
quYn thành ph$ HYi Phòng. 



LU�T S� V TR�NG KHÁNH… 

208 

Con thda h+<ng n�ng khiPu hùng bi�n, l'p lu'n 
logic cIa ba nh+ng l i tiPp nh'n sT nóng nYy, phYn 
7ng linh ho t cIa m�. Nên lúc còn trp, con vvn b; ba và 
cY m� phê bình là “hfp tfp”. � tr+2ng, nhft là khi h9c 
đ i h9c và ra công tác, con đã tham dT nhi�u cu*c 
tranh lu'n v�i nhUng “sNc thái di truy�n” td cY ba và 
m�. Ba, l} ra con phYi h9c lu't đO làm ngh� lu't s+, n$i 
nghi�p ba và chNc con s} thành công ba nh^? Vì con �n 
nói hùng bi�n mà. Nh+ng lúc fy (1963), mi�n BNc n+�c 
ta không có tr+2ng lu't, hay khoa lu't, mà ch^ có 
tr+2ng Cán b* T+ pháp. Lúc đó Mi�n BNc c8ng không 
có ngh� “lu't s+”. Con còn nh�, có l6n ba đi bào chUa < 
tòa án v�, đ+a cho m� m*t phong bì ti�n thù lao do tòa 
án thành ph$ HYi Phòng trY. M� m< phong bì ra ch^ 
thfy có 20 đ1ng, li�n kêu lên “ông nghiên c7u h1 sơ cY 
tháng tr2i mà ch^ đ+\c trY công 20 đ1ng à?”. Thân chI 
không đ+\c phép trY thù lao cho lu't s+ bào chUa cho 
mình. Mà h1i fy, ba toàn bào chUa cho nhUng ng+2i b; 
oan sai và nghèo túng, nên nhi�u khi ba m� còn phYi 
giúp đ� h9 ít nhi�u. Khi cháu n*i đích tôn cIa ba vào 
đ i h9c (1992), con mu$n nó n$i nghi�p ba nên cho đi 
h9c lu't < Matxcơva (Liên bang Nga). Và ba đã rft hy 
v9ng < nó, viPt th+ h+�ng dvn nó h9c lu't, đuc bi�t 
chú ý nghiên c7u án l�. Nh+ng theng V8 Tr9ng Minh, 
cháu n*i đích tôn cIa ông, h9c lu't nh+ng l i có n�ng 
khiPu đi buôn do thda h+<ng gene cIa bà ngo i nó. 
Bây gi2 nó là m*t international trader khá thành công. 
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Trong khi đó, hai đ7a chNt gái ngo i cIa ông đi theo 
ngh� lu't s+ cIa co ngo i. ChNt H1ng Trang đang là 
lu't s+ t'p sT < thành ph$ H1 Chí Minh; chNt Thu 
H+ơng đang h9c n�m th7 4, Đ i h9c Lu't thành ph$ 
H1 Chí Minh. Con có hWi hai đ7a reng: Tr+2ng Lu't có 
d y t+ t+<ng tam quy�n phân l'p cIa Jean Jacques 
Rousseau và Montesquieu không thì chúng đ�u trY l2i 
là không. Con ngh_ h9c hành nh+ v'y làm sao chúng 
có thO theo đ+\c ngh� lu't cIa ba.  

Sau khi Nh't đYo chính Pháp, Chính phI Tr6n 
Tr9ng Kim ra đ2i, HYi Phòng rơi vào khoYng tr$ng 
quy�n lTc. Ba đã ra nh'n làm Đ$c lý (Th; tr+<ng) vì s\ 
kp xfu nem v; trí này có h i cho đ2i s$ng ng+2i dân và 
cho Vi�t Minh. Ba đã liên h� v�i Vi�t Minh và trao 
chính quy�n HYi Phòng cho Vi�t Minh ngày 23-08-1945 
trong hòa bình. Nh+ng trong cu*c ch^nh hufn n�m 
1953, ba l i b; phê bình và c8ng tT nh'n khuyPt điOm là 
vi�c nh'n ch7c đ$c lý HYi Phòng ch^ làm t�ng uy tín 
cIa Chính phI Tr6n Tr9ng Kim, gây khó kh�n cho Vi�t 
Minh khi giành chính quy�n < HYi Phòng n�m 1945. 

Không hiOu lúc đó, trong thâm tâm ba ngh_ gì? 
M*t bên là nhUng giáo đi�u cIa tc ch7c, m*t bên là 
nhUng gì thu*c bYn chft l+ơng thi�n, m�m dpo và tri 
th7c, tình cYm đ+\c tiPp nh'n td v�n minh và v�n hóa 
Pháp, ba đã s$ng thP nào? 

Khc tâm bao gi2 c8ng làm ng+2i ta đau đ�n hơn 
gfp nhi�u l6n khc vì thiPu �n, thiPu muc. Nh+ng ba đã 
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v+\t qua, nên chúng con m�i có cu*c đ2i tuy không 
hơn ai nh+ng còn s+�ng hơn nhi�u b n cùng trang 
l7a. Con thfy ba quá c�n tr9ng trong công vi�c. Ba l+u 
trU h1 sơ công vi�c rft đ6y đI, t^ m^. Vì thP, bây gi2 con 
m�i có cái đO đ9c và đO hiOu thêm v� cu*c đ2i ba. 

Trong kháng chiPn ch$ng Pháp, cu*c s$ng rft 
thiPu th$n, nh+ng lúc đó con còn nhW, không cYm 
nh'n đ+\c. Cho nên gi2 đây, đ9c l i nhUng suy ngh_ 
den vut, tren tr9c cIa ba đ+\c ghi chép trong cu$n 
nh't ký b$n tháng ch^nh hufn < Vi�t BNc n�m 1953, 
con mu$n khóc vì th+ơng ba quá chdng. M� thì $m 
yPu mà vvn phYi kiPm s$ng beng đI ngh�, td may 
qu6n áo cho bà con trong thôn xã, đPn làm t+ơng, nuôi 
dê, gà, tr1ng rau…, ba thì đi công tác vNng nhà th+2ng 
xuyên, ch^ h+<ng pho cfp, không có l+ơng. Đ2i s$ng 
ch't v't, nh+ng trong ch^nh hufn ba c7 phYi nh'n 
khuyPt điOm là cá nhân, quá lo lNng đPn đ2i s$ng v't 
chft cIa mình và gia đình, gây Ynh h+<ng xfu đPn vi�c 
c$ng hiPn cho công cu*c kháng chiPn. KhuyPt điOm 
này là do mình đ+\c giáo doc d+�i chP đ* thTc dân, 
thfm nhu6n quan điOm, l$i s$ng t+ sYn, không thông 
cYm v�i đ2i s$ng cIa gi�i c6n lao. Có l6n ba kO v�i con 
reng, ba đPn th�m anh Hunnh đang h9c phc thông < 
Tuyên Quang, thfy anh Hunnh vda b; hen nung vda 
đói �n, ng+2i lY đi không còn s7c s$ng. Ba đèo (ch<) 
anh đPn ti�m ph<, sau khi �n xong anh m�i t^nh l i. 
Trong nh't ký ch^nh hufn, ba c7 tT trách bYn thân, lên 
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án mình s$ng theo l$i t+ sYn do nhà tr+2ng thTc dân 
giáo doc, c$ tìm ra beng đ+\c nhUng khuyPt điOm cá 
nhân chI ngh_a nh+ ích k�, tham ô vut, đO viPt cho đI 
b$n trang. Ba còn viPt th+ hWi m� xem ba có khuyPt 
điOm gì không? Không ng2, m� l i còn “giác ng*” l'p 
tr+2ng giai cfp công – nông hơn cY ba. Ba bYo ch; Hòa 
phYi đfu tranh đòi quy�n l\i thda kP gia tài nhà ch1ng, 
vì lu't pháp không phân bi�t con bà cY hay con bà hai. 
M� l i viPt th+ phê bình ba là cIa đ;a chI (m� ch1ng 
ch; Hòa) phYi trY cho nông dân, ch7 sao ch; Hòa l i có 
thO nh'n thda kP?! Hay là vì m� s\ th+ b; kiOm duy�t 
nên m�i viPt nh+ v'y? 

Ba, con l i đ9c đ+\c lá th+ ông Hoàng M'u, Phó Bí 
th+, Tr+<ng ban Tc ch7c Thành Iy HYi Phòng viPt cho 
ba v� vi�c ba không đ+\c gi�i thi�u 7ng cV HĐND 
thành ph$ tháng 4-1961, vì lý do rft mơ h1: “đO t�ng 
thêm đ i biOu công nhân và nông dân trong cơ cfu 
HĐND”. Vì thP, đ+ơng nhiên, ba s} không còn là Phó 
ChI t;ch UBND HYi Phòng khi m�i 49 tuci. Bây gi2 < 
tuci 49, cán b* đ+\c coi là trp, đ+\c “quy ho ch” t o 
ngu1n cán b* lãnh đ o. Ba vvn bình thYn, nh'n làm 
m9i vi�c mà tc ch7c phân công, nh+ Phó ChI t;ch Mut 
tr'n Tc qu$c, H*i tr+<ng H*i Phc biPn Khoa h9c K� 
thu't, ChI t;ch H*i Lu't gia HYi Phòng. Con ngh_, v�i 
các ch7c vo fy, ba ch�ng có nhi�u vi�c hUu ích đO làm. 
Nh+ng ba đã t o ra vi�c làm hUu ích thiPt thTc cho xã 
h*i. Đó là áp dong v'n trù h9c (toán kinh tP hay kinh 
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tP l+\ng) vào quYn lý sYn xuft cIa các xí nghi�p và h\p 
tác xã. Ba đã chfp nh'n làm tr+<ng tiOu ban v'n trù 
h9c thu*c Ban khoa h9c k� thu't (ti�n thân cIa S< 
Khoa h9c và Công ngh�) thành ph$. QuY thTc ch^ có 
ba m�i có thO t'p h\p đ+\c các giáo viên d y toán < 
các tr+2ng phc thông và đ i h9c t i ch7c HYi Phòng, 
nh+ cô giáo Đàm Lê Đ7c, anh Nguy�n V8 Phong… đO 
áp dong v'n trù h9c trong quYn lý sYn xuft < nhà máy 
đóng tàu thIy B ch Đeng… và h\p tác xã nông nghi�p 
An ThNng < huy�n An Lão do anh Ngô Thanh Ph+ơng 
làm chI nhi�m. 

Cu*c s$ng th2i bao cfp quá khó kh�n, khi < nơi sơ 
tán, lúc tr< v� nhà < thành ph$, không hiOu sao ba m� 
v+\t qua đ+\c, mà con th't vô tình, ch�ng giúp gì 
đ+\c. Sau khi n+�c nhà th$ng nhft, ba vào Sài Gòn 
chơi, và đã nYy sinh ra sáng kiPn làm ngh� xay b*t cho 
trp em, ba mua đ+\c mô-tơ đi�n đem v� gNn v�i máy 
xay b*t do mfy “đ� tV” là công nhân cơ khí chP t o 
giúp. Con còn nh�, đi�n lúc có lúc không, nên vi�c xay 
b*t c8ng bfp bênh. May nh2 có ông Đoàn Duy Thành 
(ChI t;ch, r1i Bí th+ thành Iy cIa HYi Phòng) l�nh cho 
S< Đi�n lTc “câu” m*t đ+2ng đi�n +u tiên cho nhà 
mình, ba ch^ dùng cho máy xay b*t, còn cY nhà vvn t$i 
om v�i ánh sáng đèn d6u. Ba và m� thay nhau xay b*t, 
nhi�u hôm phYi làm đPn t'n 12 gi2 đêm. H1i fy mà có 
công nghi�p thTc ph�m nh+ bây gi2 chNc ba m� mft 
ngh�. Th't khôi hài và kn l , m*t v; lu't s+ “Tây h9c” 
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đã thành danh không biPt nfu cơm, không biPt tiêu 
ti�n nh+ng l i biPt và phYi biPt xay b*t cho trp em đO 
kiPm s$ng! Theng Cao Thi�u T+2ng, b n cùng h9c v�i 
con h1i phc thông, lúc đó là tr+<ng phòng V't t+, 
thu*c �y ban KP ho ch HYi Phòng, có kO v�i con reng: 
Ba lên gup nó xin mua m*t mô-tơ đi�n (và mua xi-
m�ng làm nhà v� sinh). H1i đó, mô-tơ đi�n và cY xi-
m�ng, không bán cho cá nhân thu ti�n mut, mà phân 
ph$i theo kP ho ch, thanh toán beng séc, nh+ng nó 
nh'n ra ba và tT gi�i thi�u v�i ba là b n h9c v�i con. 
R1i nó viPt và c6m l�nh phân ph$i mô-tơ đi�n lên trình 
ông Tr;nh Thái H+ng, Phó ChI t;ch UBND, ChI nhi�m 
�y ban KP ho ch Thành ph$, ông fy ký ngay. Khi ba 
đPn cVa hàng mua máy, cô bán hàng ng c nhiên 
không hiOu sao l i có tr+2ng h\p bán cho cá nhân, thu 
ti�n mut m*t lo i v't t+ quý hiPm, ch^ bán theo kP 
ho ch phân ph$i? 

Nh� l i k� ni�m này, con thfy mình vô tích sT quá, 
c7 mYi mê theo nhUng chuy�n đâu đâu. Bây gi2 ngh_ 
l i, con c8ng không hiOu reng ba l i có thO s$ng trong 
c�n phòng 48m2 không có phòng ngI riêng và không 
có cY nhà v� sinh, bPp riêng. Trong khi đó, trên c+ơng 
v; Phó ChI t;ch UBHC TP pho trách nhà đft, trong 
nhUng n�m cu$i th'p k� 50, đ6u th'p k� 60 cIa thP k� 
20, ba hoàn toàn có thO nh'n đ+\c m*t c�n nhà ti�n 
nghi, nh+ nhUng ng+2i lãnh đ o khác cùng th2i v�i 
ba. Mãi nhi�u n�m sau, ba m�i cYi t o g6m c6u thang 
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v$n là kho đO xe đ p, thành nhà v� sinh dùng riêng, < 
ngôi nhà 40 L ch Tray (s$ c8 là 42). Mà lúc fy, xi-m�ng 
c8ng ch^ phân ph$i theo kP ho ch. Đích thân ba l i 
phYi lên UBKH thành ph$ xin mua mfy bao xi-m�ng 
đO xây nhà v� sinh và theng T+2ng b n h9c phc thông 
v�i con l i tích cTc giúp ba có phiPu mua xi-m�ng. Ba 
ơi, sao ba giU mình c�n th'n quá v'y? R1i ba tham gia 
cãi nhi�u vo án, c7u đ+\c nhi�u dân oan. Con còn nh� 
HTX An ThNng, huy�n An Lão là điOn hình tiêu biOu 
cIa ngành nông nghi�p HYi Phòng. Anh Ngô Thanh 
Ph+ơng là chI nhi�m cIa h\p tác xã này, rft n�ng 
đ*ng, nhi�t tình xây dTng nên h\p tác xã, kO cY vi�c 
7ng dong v'n trù h9c trong quYn lý sYn xuft. Nh+ng 
tai h9a đã đPn v�i cu*c s$ng cIa anh. KhoYng nhUng 
n�m 1970, xã viên h\p tác xã thiPu đói do mft mùa lúa 
và do chính sách l+ơng thTc cIa nhà n+�c lúc đó. Anh 
Ph+ơng v'n đ*ng bà con gom đ+\c 3.000 đ1ng và do 
quan h� r*ng, anh đã thuê máy bay trTc th�ng cIa 
quân đ*i, lên Sơn La mua sNn (khoai mì) v� cho xã 
viên. ThP là anh b; bNt giam và kPt t*i vi ph m chính 
sách l+ơng thTc cIa nhà n+�c (nhà n+�c đ*c quy�n 
phân ph$i l+ơng thTc, xóa bW th; tr+2ng tT do v� 
l+ơng thTc theo ngh; đ;nh 84 CP cIa Chính phI). Ba 
đã cãi cho anh đ+\c tha bcng. Thfy nhà anh Ph+ơng 
quá nghèo, ba m� còn giúp đ� v't chft cho anh, giúp 
mfy đ7a con cIa anh Ph+ơng ra HYi Phòng h9c ngh�. 
R1i anh Ph+ơng tT nh'n làm con nuôi cIa ba m�. Anh 
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Ph+ơng và các con cIa anh đã làm nhi�u vi�c không 
tên nh+ng l i rft cfp thiPt phoc vo cho cu*c s$ng cIa 
ba m�, mà đáng l} chúng con phYi làm. Con rft biPt ơn 
anh fy. Ba hành ngh� lu't s+ lúc đó không có thù lao 
td thân chI, mà nPu có thì tft cY thân chI cIa ba l i 
quá nghèo. Ba m� còn phYi giúp đ� h9, tuy không 
nhi�u, nh+ng c8ng khiPn h9 thêm ngh; lTc đO v+\t 
qua lúc ho n n n. Con còn nghe nhi�u vo án oan nUa, 
nh2 ba mà h9 đ+\c giYi oan, nh+ vo ông giám đ$c nhà 
máy cơ khí kiPn thiPt HYi Phòng, th6y giáo Doãn Đông 
Giao, quy�n hi�u tr+<ng tr+2ng cfp 3 Thái Phiên, th2i 
con là h9c sinh cIa tr+2ng này, b; nghi tham ô, vo anh 
b* đ*i phoc viên, làm công nhân b$c vác < CYng HYi 
Phòng b; nghi là �n cNp hàng hóa khi b$c xPp… 

Con không hiOu khi phYi v� “h+u non” < tuci 49, 
ba đã v+\t lên n5i đau beng ngh; lTc nh+ thP nào đO 
vvn say s+a làm vi�c c$ng hiPn thiPt thTc cho xã h*i. 
Con th+ơng ba quá. Và cY m� nUa. NPu không có cái 
máy xay b*t cho trp em l i đ+\c ông Đoàn Duy Thành 
cfp cho dòng đi�n +u tiên, chNc ba m� khó có thO v+\t 
qua th2i bao cfp. Đci l i, và trên hPt tft cY, ba đ+\c sT 
quý mPn, kính tr9ng cIa ng+2i dân HYi Phòng, kO cY 
nhUng ng+2i không quen. Con còn nh�, có l6n ba đi b* 
trên ph$ C6u Đft, b; tot huyPt áp, ngft x^u, m*t ông 
đ p xích lô đã ch< ba v� nhà, không nh'n thù lao. Mà 
trong túi lúc đó chNc ba c8ng ch�ng có ti�n trY công 
cho ng+2i đ p xe xích lô. R1i đám “đ� tV” hay đPn nhà 
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đàm đ o v�i ba đI m9i chuy�n trên đ2i. H9 đã tT 
nguy�n chUa máy xay b*t, máy bơm n+�c, xe gNn 
máy… cho ba, m�, mà không nh'n thù lao. Trong khi 
đó, chúng con l i chY giúp gì cho ba m�. Cu*c s$ng 
th2i bao cfp quá khó kh�n, l i < xa, đó là lý l} hay nhft 
đO ngoy bi�n cho chúng con, ba m�  . 

Khi chuyOn sang kinh tP th; tr+2ng, cu*c s$ng d� th< 
hơn, chP đ* đãi ng* cIa nhà n+�c t$t hơn cho ba, thì ba 
l i ra đi (22 tháng 1 n�m 1996, t7c ngày 3 tháng Ch p, 
n�m Bính Tí), r1i n�m sau (ngày 5 tháng 6 n�m 1997, t7c 
ngày 1 tháng 5 n�m Đinh SVu) m� c8ng theo ba. 

Không ai làm thay đci đ+\c l;ch sV, nh+ng ng+2i 
ta đã và s} viPt nhi�u l6n v� m*t sT ki�n l;ch sV. Tuy 
quê < làng CT Đà, Hà Đông, nh+ng toàn b* cu*c đ2i 
cIa ba h6u nh+ gNn v�i thành ph$ cYng HYi Phòng td 
n�m 1938 cho đPn tháng 1 n�m 1996, trd nhUng n�m 
1945, 1946 ba làm vi�c < Hà N*i và 8 n�m kháng chiPn 
ch$ng Pháp, ba < Vi�t BNc. ChNc chNn nhUng nhà làm 
sV chân chính, đPn m*t lúc nào đó khi viPt v� giai 
đo n Chính phI Vi�t Nam dân chI c*ng hòa lâm th2i 
và l;ch sV t+ pháp Vi�t Nam (1945-1954), v� l;ch sV 
HYi Phòng, giai đo n ti�n kh<i ngh_a và ngày 23 
tháng 8 n�m 1945 và td 1955 cho đPn tr+�c khi “đci 
m�i”, s} đánh giá đúng sT c$ng hiPn cIa ba, khôi 
phoc l i đúng v; trí cIa ba trong chính sV. Nh+ng dù 
chính sV có viPt thP nào, con ngh_ ph6n th+<ng l�n 
nhft mà ba x7ng đáng có đ+\c là sT kính tr9ng cIa 
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đ1ng nghi�p, cIa h9 hàng, cIa ng+2i dân HYi Phòng 
s$ng cùng th2i v�i ba. 

Con viPt mfy dòng này trong nhUng ngày Vu Lan 
báo hiPu n�m 2014 đO tW lòng ân h'n vì đã không làm 
đ+\c gì đO làm giYm khó kh�n trong đ2i s$ng v't chft 
và tinh th6n cIa ba m�. Con ngàn l6n xin l5i ba m� và 
xin đ+\c ba m� tha th7. 

(ViFt trong nhIng ngày Vu Lan báo hiFu 

tháng 7 n7m Giáp Ng� 2014) 
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Niên bi=u V> Tr@ng Khánh 

13-3-1912 Sinh ra t�i Hà N'i 
1923-1932 H�c sinh tr�Bng Lycée Albert Sarraut, đb tú tài Tây. 
1932-1936 H�c Đ�i h�c Lu�t 
1936 T>t nghi�p cL nhân Lu�t 
1938-1941 Làm th� kí và t�p sZ lu�t s� 
26-12-1941 Gia nh�p Đoàn lu�t s� Tòa Th�!ng th"m thành ph> 

Hà N'i. 
Đi:u hành V7n phòng lu�t s� 1 ph> TrWn H�ng Đ�o, 
thành ph> H4i Phòng. 

Tháng 7-
1945 

Đ>c lý (Th, tr�1ng) thành ph> H4i Phòng. 

23-8-1945 ly viên Hành chính c+a ly ban nhân dân cách 
m�ng lâm thBi thành ph> H4i Phòng. 

28-8-1945 B' tr�1ng B' T� pháp (T[ 28-8-1945 đFn 1-3-1946). 
Tháng 3 n7m 
1946 

Ch�1ng lý Tòa Th�!ng th"m BYc b'. 

Tháng 7-
1946 

Thành viên phái đoàn Chính ph+ Vi�t Nam dZ H'i 
ngh, Fontainebleau. 

Tháng 12-
1946 

Tham gia Toàn qu>c kháng chiFn. 
Giám đ>c T� pháp ChiFn khu 10. 

1950-1954 H�c t�p, nghiên cRu ch+ ngh_a Mác-Lênin t�i An 
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toàn khu Vi�t BYc. 
Tr1 l�i công tác t�i B' T� pháp. 

1955-1977 TiFp qu4n và phk trách ly viên hành chính ly ban 
hành chính thành phó H4i Phòng (1955 - 1956). 
Phó Ch+ t,ch Th�Bng trZc ly ban hành chính thành 
ph> H4i Phòng (1956 - 1961). 
Phó Ch+ t,ch ly ban MOt tr�n T` qu>c thành ph> 
H4i Phòng (1961 – 1971). 
Ch+ t,ch H'i Lu�t gia thành ph> H4i Phòng (1955 - 
1987). 

Tr�1ng tiPu ban V�n trù h�c, thu'c Ban Khoa h�c và 
Kv thu�t (ti:n thân c+a S1 Khoa h�c và Công ngh�), 
tp H4i Phòng (1-1972 đFn 6-1977). 

10-1977 NghS h�u 
22-1-1996 Qua đBi t�i H4i Phòng. 
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Ph� l�c 

Danh mRc nhIng sSc l%nh do B� tr,/ng V� Tr�ng 
Khánh trình chính ph� và Ch� t�ch HL Chí Minh 
đã ký, B� tr,/ng V� Tr�ng Khánh tiVp ký 

Ban hành (1945–1946) 

1. SNc l�nh s$ 29b-SL ngày 10-9-1945 trY l i ng ch 
quan cho các ông Lê Đình Trân (Tcng đ$c), Hoàng 
Gia Đ7c (Tcng đ$c), Đung Trinh Kn (Tu6n phI), 
Phan Cao Đoán đ+\c v� ngh^ vi�c. 

2. SNc l�nh s$ 33a-SL ngày 13-9-1945 v� vi�c bNt 
nhUng ng+2i có nguy hiOm cho n�n dân chI c*ng 
hòa Vi�t Nam đO đ+a đi an trí. 

3. SNc l�nh s$ 33b-SL ngày 13-9-1945, fn đ;nh thI toc 
và th�m quy�n giYi quyPt khi S< Liêm phóng và S< 
CYnh sát bNt ng+2i. 

4. SNc l�nh s$ 33c-SL ngày 13-9-1945, thành l'p Tòa 
án Quân sT < m*t s$ t^nh thu*c BNc b*, Trung b* 
và Nam b*. 

5. SNc l�nh s$ 33d-SL ngày 19-9-1945, phóng thích 
cho các t*i nhân b; kPt án tr+�c ngày 19-8-1945. 
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6. SNc l�nh s$ 37-SL ngày 26-9-1945, fn đ;nh th�m 
quy�n cIa các Tòa án Quân sT đ;a ph+ơng. 

7. SNc l�nh 40-SL ngày 29-9-1945, đut thêm m*t Tòa 
án Quân sT < Nha Trang. 

8. SNc l�nh 41 - SL (3-10-1945), v/v bãi bW tft cY các 
công s< và các cơ quan tr+�c thu*c phI toàn 
quy�n Đông D+ơng houc các nơi khác thu*c đ;a 
h t BNc b*, Trung b* và Nam b* n+�c Vi�t Nam. 

9. SNc l�nh s$ 46-SL ngày 10-10-1945, cách tc ch7c các 
đoàn thO Lu't s+ cIa n+�c Vi�t Nam dân chI c*ng 
hòa. 

10. SNc l�nh s$ 47-SL ngày 10-10-1945, v/v t m th2i sV 
dong b* lu't c8, trd m*t s$ điOm thay đci đ+\c fn 
đ;nh trong sNc lu't này. 

11. SNc l�nh s$ 50-SL ngày 9-10-1945, cfm h�n vi�c 
xuft cYng ra ngo i qu$c thóc, g o, ngô, đ5, houc 
các chP ph�m td ng8 c$c. 

12. SNc l�nh s$ 52-SL ngày 20-10-1945, xá t*i cho các 
ph m nhân cIa th2i Pháp thu*c.  

13. SNc l�nh s$ 53-SL ngày 20-10-1945, quy đ;nh v� 
Qu$c t;ch Vi�t Nam.  

14. SNc l�nh s$ 59-SL ngày 15-11-1945, fn đ;nh v� 
quy�n th; thTc các gify t2.  

15. SNc l�nh s$ 60-SL ngày 16-11-1945, sVa đci đi�u 2 
SNc l�nh ngày 10-10-1945, t m th2i giU các lu't l� 
hi�n hành < BNc – Trung – Nam b* cho đPn khi 
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ban hành nhUng b* lu't pháp duy nhft cho toàn 
qu$c. 

16. SNc l�nh s$ 64-SL ngày 23-11-1945, thiPt l'p m*t 
Ban Thanh tra đuc bi�t.  

17. SNc l�nh s$ 68-SL ngày 30-11-1945, fn đ;nh vi�c 
tr+ng dong bft đ*ng sYn, tr+ng dong và tr+ng thu 
đ*ng sYn, tr+ng t'p ng+2i. 

18. SNc l�nh s$ 73-SL ngày 7-12-1945, quy đ;nh đi�u 
ki�n nh'p qu$c t;ch Vi�t Nam cIa nhUng ng+2i 
ngo i qu$c.  

19. SNc l�nh s$ 77b-SL ngày 24-12-1945, ChI t;ch 
Chính phI lâm th2i Iy quy�n cho �y ban nhân 
dân Nam b* xét ân giYm cho t*i nhân. 

20. SNc l�nh s$ 77c-SL ngày 28-12-1945, đut thêm m*t 
Tòa án Quân sT t i t^nh Phan ThiPt. 

21. SNc l�nh s$ 80-SL ngày 31-12-1945, cV ông Bùi Beng 
Đoàn và ông Cù Huy C'n vào Ban Thanh tra đuc 
bi�t. 

22. SNc l�nh s$ 13 (24-01-1946), cách tc ch7c các tòa án 
và các ng ch th�m phán trong n+�c g1m 114 đi�u. 

23. SNc l�nh s$ 21 ngày 14-02-1946, v/v tc ch7c tòa án 
quân sT. 

24. SNc l�nh s$ 22 B/ SL (18-02-1946) đO quy�n t+ pháp 
cho �y ban hành chính < nhUng nơi ch+a đut đ+\c 
Tòa án bi�t l'p. 
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25. SNc l�nh s$ 6 ngày 15-01-1946, đ;nh hình ph t đ$i 
v�i các t*i tr*m cNp, phá hIy, cNt dây đi�n tho i và 
đi�n tín. 

26. SNc l�nh s$ 7 ngày 15-01-1946, bc sung ch7c n�ng 
và nhi�m vo cIa Tòa án quân sT. 

27. SNc l�nh s$ 25 ngày 25-02-1946, sVa đci quy đ;nh 
qu$c t;ch Vi�t Nam. 

28. SNc l�nh s$ 26 ngày 25-02-1946, quy đ;nh nhUng 
hành vi phá ho i tài sYn công b; coi là tr9ng t*i, s} 
b; truy t$ và ph t tù houc xV tV. 

29. SNc l�nh s$ 27 ngày 28-02-1946, quy đ;nh nhUng 
hành vi bNt cóc t$ng ti�n, ám sát s} b; truy t$ và 
ph t tù houc xV tV.  
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N�i dung m�t sF sSc l%nh quan tr�ng nhOt 

S\c l>nh s� 47 ngày 10-10-1945 “t%m th,i gi[ các lu*t 
pháp hi>n hành W B\c, Trung, Nam b&” 

SWC LXNH 
CYA CHY T[CH CHÍNH PHY LÂM TH_I 

SO: 47 Ngày 10 Tháng 10 N m 1945 
CHl TwCH CHÍNH PHl LÂM THzI VI|T NAM 

DÂN CHl C}NG HÒA 
Chi*u theo l,i đ� ngh. c/a B& tr 1ng B& T  pháp; 
Chi*u theo l,i tuyên b� c/a Chính ph/ lâm th,i ngày 2 

tháng 9 n�m 1945 hu: b; t<t c� các hi!p  =c gi>a n =c Vi!t 
Nam và n =c Pháp; 

Sau khi H&i đAng Chính ph/ đã th;a lu�n ngày 4-10-1945;  

SiC: 
CH¢¤NG TH¥ NHAT – NGUYÊN T§C 

ĐiCu th> 1: Cho đPn khi ban hành nhUng b* lu't 
pháp duy nhft cho toàn cõi n+�c Vi�t Nam, các lu't l� 
hi�n hành < BNc, Trung và Nam b* vvn t m th2i giU 
nguyên nh+ c8, nPu nhUng lu't l� fy không trái v�i 
nhUng đi�u thay đci fn đ;nh trong sNc l�nh này. 

Td nay đPn khi ban hành nhUng b* lu't pháp duy 
nhft nói trên, nhUng đi�u sVa đci c6n kíp s} do sNc 
l�nh ban b$ sau. 
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CH¢¤NG TH¥ II – LU¨T H© 
ĐiCu th> 2: B* Dân lu't ban b$ t i BNc b* do ngh; 

đ;nh cIa nguyên Th$ng s7 BNc kn ngày 30 tháng 3 
n�m 1931 và ngh; đ;nh cIa nguyên Toàn quy�n Đông 
D+ơng ngày 1 tháng 4 n�m 1931, cùng nhUng ngh; 
đ;nh và Do sVa đci b* Dân lu't fy s} thi hành trong 
toàn cõi BNc b* kO cY Hà N*i và HYi Phòng. 

ĐiCu th> 3: B* Dân lu't ban b$ t i Trung b* do 
nhUng Do ngày 13 tháng 7 n�m 1936, 8 tháng 1 n�m 
1938, 28 tháng 9 n�m 1939, và nhUng Do sVa đci B* 
dân lu't fy, s} thi hành trong toàn cõi Trung b* kO cY 
Đà N�ng. 

ĐiCu th> 4: T i Nam b* các lu't h* vvn giU nguyên 
nh+ c8. 

ĐiCu th> 5: Trái v�i đi�u th7 2 và 3, các sNc l�nh 
ngày 21 tháng 7 n�m 1925, 23 tháng 11 n�m 1926, 29 
tháng 3 n�m 1939 và Do ngày 22 tháng 11 n�m 1940 
vvn thi hành < nhUng nơi nào mà vi�c quYn thI bYo 
thI đi�n thc đã tc ch7c r1i. 

CH¢¤NG TH¥ III - LU¨T TH¢¤NG MªI 
ĐiCu th> 6: Đi�u th7 114 sNc l�nh ngày 16 tháng 2 

n�m 1921 vvn thi hành < BNc b* và Nam b*. 
ĐiCu th> 7: B* Th+ơng lu't ban b$ t i Trung b* do 

Do ngày 12 tháng 6 n�m 1942 s} thi hành trong toàn 
cõi Trung b* kO cY Đà N�ng. 
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CH¢¤NG TH¥ IV – LU¨T HÌNH 
ĐiCu th> 8: B* "Lu't Hình An Nam" ban b$ t i BNc 

b* do Do ngày 25 tháng 8 n�m 1921 và ngh; đ;nh cIa 
nguyên Toàn quy�n Đông D+ơng ngày 2 tháng 12 n�m 
1921 cùng nhUng Do và ngh; đ;nh sVa đci b* lu't fy s} 
thi hành trong toàn cõi BNc b* kO cY Hà N*i và HYi 
Phòng. 

ĐiCu th> 9: B* "Hoàng Vi�t Hình Lu't" ban b$ t i 
Trung b* do Do ngày 3 tháng 7 n�m 1933 và ngh; đ;nh 
cIa nguyên Toàn quy�n Đông D+ơng ngày 4 tháng 7 
n�m 1933 c8ng nhUng Do và ngh; đ;nh sVa đci B* lu't 
fy s} thi hành trong toàn cõi Trung b* kO cY Đà N�ng. 

ĐiCu th> 10: B* hình lu't pháp tu ch^nh do sNc 
l�nh ngày 31 tháng 12 n�m 1912 cùng nhUng sNc l�nh 
sVa đci sNc l�nh fy vvn thi hành < Nam b*. 

CH¢¤NG TH¥ V – T¬ TNG TH� TC 
ĐiCu th> 11: Tr+�c các tòa án < Nam b* và ba 

thành ph$ Hà N*i, HYi Phòng và Đà N�ng s} áp dong 
thI toc fn đ;nh trong ngh; đ;nh ngày 16 tháng 3 n�m 
1910 cIa nguyên Toàn quy�n Đông D+ơng và nhUng 
ngh; đ;nh sVa đci ngh; đ;nh fy. B* lu't dân sT t$ tong 
thI toc Pháp (Code de Procédure civile française) 
không thi hành nUa. 

CH¢¤NG TH¥ VI – KHO¯N CHUNG 
ĐiCu th> 12: NhUng đi�u khoYn trong các lu't l� 

c8 đ+\c t m giU l i do sNc lu't này, ch^ thi hành khi 
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nào không trái v�i n�n đ*c l'p cIa n+�c Vi�t Nam và 
chính thO dân chI c*ng hòa. 

ĐiCu th> 13: Các đi�u lu't ban b$ s} đ�ng vào 
Công báo và thi hành: 

� các th; xã, hai ngày sau khi tòa th; chính nh'n 
đ+\c s$ Công báo có đ�ng nhUng đi�u lu't fy; 

� các t^nh, ba ngày sau khi nhà ch7c trách t^nh l� 
nh'n đ+\c s$ Công báo nói trên. 

ĐiCu th> 14: Trong nhUng tr+2ng h\p kh�n cfp, 
nhUng đi�u lu't có thO thi hành ngay tr+�c khi đ�ng 
vào Công báo. 

Gup nhUng tr+2ng h\p fy, Chính phI s} dùng 
cách nào nhanh chóng nhft (đi�n tín, hoY bài, v.v...) đO 
gVi sNc-v�n đPn các �y ban BNc, Trung và Nam b*. 

Sau khi tiPp đ+\c sNc-v�n, các �y ban nói trên phYi 
l'p t7c chuyOn cho các �y ban đ;a ph+ơng (t^nh và 
thành ph$) đO thi hành ngay sau khi đã niêm yPt cho 
nhân dân đ�u biPt. 

ĐiCu th> 15: SNc l�nh này s} công b$ và thi hành 
theo thI toc kh�n cfp đã đ;nh < đi�u th7 14. 

ĐiCu th> 16: B* tr+<ng B* T+ pháp và B* tr+<ng 
B* N*i vo chiOu sNc l�nh thi hành. 

Hà N'i, ngày 10 tháng 10 n7m 1945 
B' tr�1ng B' T� pháp 
V	 Tr�ng Khánh 
(Đã tiFp ký và đóng dHu) 

Ch+ t,ch Chính ph+ lâm thBi 
H. Chí Minh (đã ký) 
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S\c l>nh s� 46 ngày 10-10-1945: v= “t` chFc đoàn tha 
lu*t s.” 

SWC LXNH 
ClA CHl TwCH CHÍNH PHl LÂM THzI S� 46 

NGÀY 10 THÁNG 10 N�M 1945 
CHY T[CH CHÍNH PHY LÂM TH_I 
VIXT NAM DÂN CHY CdNG HÒA  

Chi�u theo l,i đ� ngh. c/a B& tr 1ng B& T  pháp; 
Sau khi B& tr 1ng B& T  pháp đã h;i ý ki�n c/a ông 

Chánh nh<t, ông Ch 1ng lý Tòa Th Gng thHm và các lu�t s  
Hà N&i; 

Sau khi H&i đAng Chính ph/ đã th;a lu�n ngày mAng 4 
tháng 10 d ơng l.ch n�m 1945;  

RA SiC LlNH: 

ĐiCu th> 1: Các tc ch7c các đoàn thO lu't s+ trong 
n+�c Vi�t Nam dân chI c*ng hòa vvn t m giU nh+ c8. 

SNc l�nh ngày 25 tháng 5 n�m 1930 quy đ;nh sT tc 
ch7c fy vvn t m thi hành v�i các đi�u sVa đci sau này. 

ĐiCu th> 2: Các lu't s+ có quy�n bào chUa < tr+�c 
tft cY các tòa án hàng t^nh tr< lên và tr+�c các tòa án 
quân sT. 

ĐiCu th> 3: Đi�u th7 5 sNc l�nh ngày 25 tháng 5 
n�m 1930 nay bãi bW và thay beng đi�u sau đây: 
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"Mu$n đ+\c li�t danh vào bYng lu't s+ t i Tòa 
Th+\ng th�m Hà N*i hay Sài Gòn phYi có đI nhUng 
đi�u ki�n sau này: 

1- Có qu$c t;ch Vi�t Nam, bft lu'n nam nU; 
2- Có beng cV nhân lu't; 
3- Đã làm lu't s+ t'p sT trong ba n�m (kO td ngày 
tuyên th�) < m*t V�n phòng lu't s+ thTc tho trong 
n+�c Vi�t Nam. 
NhUng ng+2i đã làm lu't s+ t'p sT < Pháp có thO 
xin tính th2i h n t'p sT < Pháp nh+ng ch^ đ+\c trd 
nhi�u nhft là 12 tháng. 
4- Có h nh kiOm t$t; 
5- Đ+\c beng ch7ng reng đã hPt h n t'p sT và đI 
t+ cách làm lu't s+ thTc tho. 
Beng ch7ng fy s} do H*i đ1ng k� lu't lu't s+ cfp 

cho sau khi đã xét tài n�ng và đ7c h nh cIa v; lu't s+ 
t'p sT fy. 

NPu xét ra reng lu't s+ t'p sT ch+a đI t+ cách, H*i 
đ1ng k� lu't sau khi hWi v; lu't s+ t'p sT có thO gia h n 
t'p sT thêm m*t n�m. H*i đ1ng k� lu't ch^ có quy�n gia 
h n thêm t'p sT fy hai l6n là cùng (m5i l6n m*t n�m). 

HPt h n hai n�m fy, H*i đ1ng k� lu't phYi cfp 
beng ch7ng hay td ch$i h�n. 

NPu td ch$i thì bYn quyPt ngh; cIa H*i đ1ng phYi 
nói rõ nguyên c�. 

H*i đ1ng phYi gVi bYn sao bYn quyPt ngh; cIa 
mình cho ông Ch+<ng lý Tòa Th+\ng th�m và cho v; 
lu't s+ t'p sT. 
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Trong h n m*t tháng kO td ngày nh'n đ+\c bYn 
sao fy, ông Ch+<ng lý và v; lu't s+ t'p sT có quy�n 
kháng cáo lên Tòa Th+\ng th�m theo Đi�u th7 13 SNc 
l�nh ngày 25 tháng 5 n�m 1930 sVa đci do SNc l�nh 
ngày 24 tháng 7 n�m 1931. 

ĐiCu th> 4: Đoàn thO lu't s+ thu*c Tòa Th+\ng 
th�m Sài Gòn hay Tòa Th+\ng th�m Hà N*i s} b6u 
m*t H*i đ1ng Lu't s+ nPu trong thu*c h t có m+2i 
V�n phòng tr< lên. 

NPu không đI s$ m+2i V�n phòng thì các lu't s+ 
thTc tho s} h9p l i thành "Ban lu't s+ thTc tho" đO t m 
giU nhi�m vo cIa m*t H*i đ1ng lu't s+. Ban fy s} tT 
b6u lfy ChI t;ch và tc ch7c lfy công vi�c. 

ĐiCu th> 5: NhUng lu't s+ đã t'p sT đ+\c m+2i 
tám tháng thì H*i đ1ng lu't s+ có thO cho phép t m 
quYn lý m*t V�n phòng. 

ĐiCu th> 6: NhUng đi�u l� nào trái v�i sNc l�nh 
này đ�u bãi bW. 

ĐiCu th> 7: B* tr+<ng B* T+ pháp chiOu sNc l�nh 
thi hành. 

Hà N'i, ngày 10 tháng 10 n7m 1945 

B' tr�1ng B' T� pháp 

V	 Tr�ng Khánh 

(Đã tiFp ký và đóng dHu) 

Ch+ t,ch Chính ph+ lâm thBi 

H. Chí Minh (đã ký) 
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S\c l>nh s� 53 ngày 20-10-1945: v= “qu�c t9ch Vi>t 
Nam” 

SWC LXNH 
CYA CHY T[CH CHÍNH PHY LÂM TH_I 
Sf 53 NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 1945 

CHl TwCH CHÍNH PHl VI|T NAM DÂN CHl C}NG HÒA 
Sau khi H&i đAng Chính ph/ đã th;a thu�n, 

SiC LlNH: 

ĐiCu th> nh[t: Td nay đPn khi ban b$ B* dân lu't 
duy nhft cIa n+�c Vi�t Nam dân chI c*ng hòa, qu$c 
t;ch Vi�t Nam s} quy đ;nh theo nh+ sNc l�nh này. 

ĐiCu th> 2: NhUng ng+2i thu*c m*t trong các 
h ng kO sau đây đ�u là công dân Vi�t Nam: 

1- Cha là công dân Vi�t Nam; 
2- Cha không rõ là ai hay không thu*c qu$c t;ch 
nào mà m� là công dân Vi�t Nam; 
3- Đp < trên l_nh thc n+�c Vi�t Nam mà cha m� 
không rõ là ai hay không thu*c m*t qu$c t;ch nào. 
ĐiCu th> 3: NhUng dân t*c thiOu s$ < n+�c Vi�t 

Nam nh+ Thc, Mán, M+2ng, Nùng, Kha, Lolo, v.v... có 
tro s< nhft đ;nh trên l_nh thc n+�c Vi�t Nam, đ�u là 
công dân Vi�t Nam. 
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ĐiCu th> 4: KO td ngày ban hành sNc l�nh này, 
nhUng ng+2i Vi�t Nam đã vào dân Pháp, s} coi là công 
dân Vi�t Nam. 

NhUng ng+2i fy phYi đPn khai bW qu$c t;ch Pháp < 
phòng H* t;ch Tòa Th; chính cIa m*t trong nhUng 
thành ph$ sau này: Hà N*i, HYi Phòng, Vinh, HuP, Nha 
Trang, Sài Gòn, Biên Hòa hay < m*t trong nhUng nơi 
mà �y ban BNc b*, Trung b* hay Nam b* s} đ;nh sau. 

Cha houc m� s} khai thay cho các con v; thành niên. 
NhUng ng+2i nào không ra khai s} mft quy�n b6u 

cV và 7ng cV. 
ĐiCu th> 5: Đàn bà ngo i qu$c lfy ch1ng Vi�t 

Nam, mu$n tr< nên công dân Vi�t Nam thì lúc làm giá 
thú phYi khai ý mu$n nh+ thP. 

NhUng đàn bà ngo i qu$c lfy ch1ng Vi�t Nam 
tr+�c ngày ban hành sNc l�nh này, mu$n tr< nên công 
dân Vi�t Nam thì phYi đ� đơn xin t i phòng H* t;ch 
nơi h9 đã khai giá thú hay nơi h9 đang < bây gi2, trong 
m*t th2i h n là ba tháng sau khi ban hành sNc l�nh 
này. 

ĐiCu th> 6: Đàn bà Vi�t Nam lfy ch1ng ngo i qu$c 
thì theo qu$c t;ch cIa ng+2i ch1ng, trd khi lúc khai giá 
thú, ng+2i đàn bà fy khai xin giU qu$c t;ch Vi�t Nam. 

V� tr+2ng h\p nhUng ng+2i đàn bà Vi�t Nam lfy 
ch1ng ngo i qu$c tr+�c khi ban hành sNc l�nh này, nPu 
mu$n tr< nên công dân Vi�t Nam, phYi đPn khai < 
phòng H* t;ch nơi mà h9 đã khai giá thú khi tr+�c, hay 
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nơi h9 đang <, trong m*t th2i h n là ba tháng kO td 
ngày ban hành sNc l�nh này. 

ĐiCu th> 7: NhUng công dân Vi�t Nam thu*c m*t 
trong các h ng kO sau đây s} mft qu$c t;ch Vi�t Nam: 

1- Nh'p m*t qu$c t;ch ngo i qu$c; 
2- GiU m*t ch7c vo gì < ngo i qu$c mà không ch;u 
thôi, tuy đã đ+\c Chính phI cYnh cáo; 
3- Làm m*t vi�c gì ph m đPn n�n đ*c l'p và chính 
thO dân chI c*ng hòa cIa n+�c Vi�t Nam. 
Vi�c t+�c qu$c t;ch Vi�t Nam cIa nhUng ng+2i nói 

trên, do Chính phI đ;nh đo t beng sNc l�nh. 
ĐiCu th> 8: Các lu't l� trái v�i sNc l�nh này đ�u bãi 

bW. 
ĐiCu th> 9: B* tr+<ng B* N*i vo và B* tr+<ng B* 

T+ pháp chiOu sNc l�nh thi hành. 

Hà N'i, ngày 20 tháng 10 n7m 1945 
B' tr�1ng B' T� pháp 

V	 Tr�ng Khánh 

(Đã tiFp ký và đóng dHu) 

 

Ch+ t,ch Chính ph+ lâm thBi 

H. Chí Minh (đã ký) 
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S\c l>nh s� 13 ngày 24-01-1946 v= “t` chFc tòa án và 
ng%ch them phán” 

Ngày 24 tháng giêng n/m 1946 
Tl chPc các tòa án và các ng,ch thmm phán. 

Ch/ tGch chính ph/ lâm th0i Viot Nam dân ch/ c�ng hòa 
Chi*u theo l,i đ� ngh. c/a B& tr 1ng B& T  pháp; 
Sau khi H&i đAng Chính ph/ đã th;a thu�n. 

Ra sqc lonh 
ĐiCu th> nh[t: Cách tc ch7c các tòa án và các 

ng ch th�m phán trong n+�c Vi�t Nam dân chI c*ng 
hòa fn đ;nh nh+ sau này: 

CHmnNG THo NHpT: Tq CHoC CÁC TÒA ÁN 
TIuT THo NHpT: BAN Tm PHÁP XÃ 

ĐiCu th> 2: � m5i xã, ban th+2ng vo cIa �y ban 
hành chính cfp xã, g1m có ChI t;ch, Phó ChI t;ch và 
th+ ký (theo Đi�u s$ 75 sNc l�nh s$ 63 ngày 22-11-1945 
tc ch7c chính quy�n nhân dân) s} kiêm cY vi�c t+ 
pháp. 

CY ba Iy viên trong ban t+ pháp fy đ�u có quy�n 
quyPt ngh;. Th+ ký giU công vi�c loc sT: l+u giU công 
v�n, làm các gify t2, biên bYn. 

Khi m*t trong ba Iy viên vNng mut, ChI t;ch s} lfy 
m*t nhân viên khác < �y ban hành chính vào thay. 
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M5i tu6n l�, ban t+ pháp phYi h9p ít nhft là m*t 
l6n, h9p công khai < tro s< cIa �y ban. 

ĐiCu th> 3: Ban t+ pháp xã có quy�n: 
1- Hòa giYi tft cY các vi�c dân sT và th+ơng sT. 
NPu hòa giYi đ+\c, ban t+ pháp có thO l'p biên bYn 

hòa giYi có các Iy viên và nhUng ng+2i đ+ơng sT ký. 
2- Ph t các vi�c vi cYnh, nh+ng ch^ có quy�n ph t 

ti�n td n�m hào đPn sáu đ1ng b c. 
Các ti�n ph t s} do thI qu� nh'n và phát biên lai. 

Ti�n ph t s} bW vào qu� làng tiêu dùng. 
NPu ng+2i ph m t*i không ch;u n*p ph t, thì ban 

t+ pháp l'p biên bYn đ� lên tòa án sơ cfp xét xV. 
3- Thi hành nhUng m�nh l�nh cIa các th�m phán 

cfp trên. 
ĐiCu th> 4: Ban t+ pháp xã không có quy�n t;ch 

thu tài sYn cIa ai. C8ng không có quy�n bNt b�, giam 
giU ai trd khi có trát nã cIa m*t th�m phán, hay khi 
thfy ng+2i ph m t*i quY tang. 

ĐiCu th> 5: Khi bNt ng+2i trong hai tr+2ng h\p kO 
trên, ban T+ pháp phYi l'p biên bYn hWi cung, và giYi b; 
can lên ngay Tòa án trên, trong h n 24 gi2 là cùng. 

ĐiCu th> 6: NPu c6n, ban t+ pháp có thO khám xét 
nhà các t+ nhân, đO thu giU tang v't, song phYi l'p 
biên bYn minh b ch và không đ+\c xâm ph m đPn các 
đ1 v't khác. Các tang v't thu giU phYi bao gói c�n th'n 
và niêm phong r1i đ� ngay lên tòa án trên. 
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TIuT THo NHÌ: TÒA ÁN Sn CpP (y CÁC QU{N) 
ĐiCu th> 7: � m5i qu'n (phI, huy�n, châu) có m*t 

Tòa án sơ cfp, quYn h t là đ;a h t qu'n. 
NPu c6n, m*t ngh; đ;nh cIa B* tr+<ng B* T+ pháp 

có thO thay đci quYn h t đ+\c. 
ĐiCu th> 8: Tun theo sT quan tr9ng, các Tòa án sơ 

cfp s} chia ra làm b$n h ng do ngh; đ;nh cIa B* 
tr+<ng B* T+ pháp. 

ĐiCu th> 9: Tòa án sơ cfp g1m có: m*t Th�m phán, 
m*t Loc sT và m*t hay nhi�u Th+ ký giúp vi�c. 

ĐiCu th> 10: M5i tu6n l�, ít ra phYi có hai phiên tòa 
công khai: m*t phiên h* và m*t phiên hình. T i phiên 
tòa, Th�m phán xét xV m*t mình, loc sT giU bút ký, l'p 
biên bYn án td. 

Th�m phán sơ cfp có thO ngày nào c8ng xV ki�n, 
dù là ngày chI nh't hay là ngày l� c8ng đ+\c. L i có 
thO, nPu c6n đPn, m< phiên tòa ngoài tro s< ngoài tòa 
án, < các nơi xa cách Tòa. 

ĐiCu th> 11: � các thành ph$ và th; xã, B* tr+<ng 
B* T+ pháp có thO đut Tòa án sơ cfp tc ch7c theo các 
nguyên tNc nói trên. 

TIuT THo BA: TÒA ÁN Đl NH| CpP 
(y CÁC T}NH) 

M~C A - CÁCH Tq CHoC 
ĐiCu th> 12: � m5i t^nh và < các thành ph$ Hà 

N*i, HYi Phòng, và Sài Gòn - Ch\ L�n, có m*t tòa án 
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đ� nh; cfp. QuYn h t cIa Tòa này theo gi�i h n cIa đ;a 
h t t^nh hay thành ph$. NPu c6n, m*t ngh; đ;nh cIa 
B* tr+<ng B* T+ pháp có thO thay đci quYn h t đ+\c. 

ĐiCu th> 13: Tun theo sT quan tr9ng, các Tòa án đ� 
nh; cfp s} chia ra làm b$n h ng do ngh; đ;nh cIa B* 
tr+<ng B* T+ pháp. 

ĐiCu th> 14: Ngoài các thành ph$ kO trên, B* 
tr+<ng B* T+ pháp có thO đut thêm Tòa án đ� nh; cfp 
< các thành ph$ khác. 

ĐiCu th> 15: Tòa án đ� nh; cfp g1m có: 
M*t Chánh án, m*t Bi�n ký, m*t DT th�m. 
M*t Chánh Loc sT và nhUng Th+ ký giúp vi�c. 
Tun nơi nhi�u vi�c hay ít vi�c, có thO t�ng thêm s$ 

Th�m phán và Loc sT, hay đO m*t Th�m phán kiêm 
nhi�u ch7c vo. 

ĐiCu th> 16: M5i tu6n l�, ít ra c8ng phYi có hai 
phiên h9p công khai: m*t phiên h* và m*t phiên hình. 

T i phiên tòa, Chánh án ng1i xV, Bi�n lý ng1i ghP 
công t$ viên, Chánh loc sT hay Loc sT ng1i ghP Loc sT. 

M~C B - X� VIlC TI�U HÌNH 
ĐiCu th> 17: V� dân sT và th+ơng sT, Chánh án xV 

m*t mình. NhUng khi xV các vi�c tiOu hình, phYi có 
thêm hai viên Pho th�m nhân dân góp ý kiPn. 

ĐiCu th> 18: Cách th7c l'p danh sách các Pho 
th�m: 
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Danh sách các Pho th�m nhân dân, do �y ban 
hành chính t^nh hay thành ph$ l'p vào h1i đ6u n�m, 
g1m tft cY các h*i viên chính th7c và dT khuyPt cIa 
H*i đ1ng nhân dân t^nh hay thành ph$, trd các Iy 
viên hành chính và các h*i viên nào làm th�m phán 
hay lu't s+; và nPu c6n, s} thêm td 10 đPn 30 Pho th�m 
nUa do �y ban hành chính ch9n trong nhUng ng+2i < 
t^nh hay thành ph$ mà có đI đi�u ki�n đO đ+\c 7ng cV 
vào H*i đ1ng nhân dân. 

Danh sách s$ Pho th�m thêm này phYi t+ sang ông 
Bi�n lý đO hWi ý kiPn r1i đ� lên H*i đ1ng nhân dân t^nh 
hay thành ph$ duy�t y. 

ĐiCu th> 19: Hai Pho th�m dT phiên tòa s} ch9n 
theo cách rút th�m. 

ĐiCu th> 20: Không thO cùng làm Pho th�m trong 
m*t Tòa án: 

1- Các ng+2i thân thu*c hay thích thu*c v�i nhau 
cho đPn b'c th7 ba. 

2- Các ng+2i thân thu*c hay thích thu*c v�i các 
Th�m phán houc v�i các ng+2i đ+ơng sT cho đPn b'c 
th7 ba. 

ĐiCu th> 21: Không ai có thO làm Pho th�m trong 
m*t vi�c mà mình là ng+2i đ+ơng sT, houc đã đi�u tra, 
houc đã làm ch7ng hay làm giám đ;nh. 

ĐiCu th> 22: Hôm phiên tòa, hai Pho th�m đã 
ch9n bNt bu*c phYi đPn dT. Ng+2i nào vNng mut, nPu 
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không có duyên c� chính đáng, s} b; ph t l6n đ6u td 20 
đ1ng đPn 50 đ1ng; l6n th7 nhì thì td 50 đ1ng đPn 100 
đ1ng; l6n th7 ba td 100 đ1ng đPn 200 đ1ng; ngoài ra l i 
có thO mft ch7c Pho th�m. 

Án ph t s} do ông Chánh án tuyên công khai. 
ĐiCu th> 23: Các Pho th�m có thO xin h1i t; v�i ông 

Chánh án, nPu có lý do chính đáng. Ông Chánh án có 
toàn quy�n quyPt đ;nh vi�c có nên cho h1i t; hay 
không. 

ĐiCu th> 24: Các Pho th�m nhân dân có bcn ph'n 
là lfy trí sáng su$t và l+ơng tâm ngay th�ng ra xét m9i 
vi�c r1i phát biOu ý kiPn m*t cách công beng không v; 
nO, vì s\ m*t thP lTc nào, vì riêng hay t+ thù, mà bênh 
vTc hay làm h i ai. 

Các Pho th�m nhân dân phYi giU kín các đi�u bàn 
b c trong lúc ngh; án. NPu tiPt l* bí m't fy ra s} b; Tòa 
Th+\ng th�m ph t td sáu tháng đPn hai n�m tù. 

ĐiCu th> 25: Khi các Pho th�m nh'm ch7c, t i 
phiên tòa đ6u, ông Chánh án s} đ9c đi�u th7 22 nói 
trên, r1i m2i các Pho th�m tuyên th� reng: 

"Tôi th� tr+�c Công lý và nhân dân reng tôi s} suy 
xét c�n th'n nhUng án đem ra xV, không h� �n h$i l*, 
v; nO, vì s\ hãi, vì t+ l\i hay thù oán riêng mà bênh vTc 
hay làm h i m*t b; can nào. Tôi s} c7 công beng mà xét 
đ;nh m9i vi�c. 

"Tôi th� s} không bao gi2 tiPt l* ra ngoài nhUng 
đi�u bàn b c trong lúc ngh; án". 

Ph> l>c 

249 

ĐiCu th> 26: Các Pho th�m không đ+\c xem h1 sơ 
tr+�c khi phiên tòa. Nh+ng trong phiên tòa có quy�n 
yêu c6u ông Chánh án hWi thêm các b; can và cho biPt 
gify t2 < h1 sơ. 

ĐiCu th> 27: Ông Chánh án phYi hWi ý kiPn các 
Pho th�m v� t*i tr ng các ph m nhân và v� hình ph t, 
r1i tT mình quyPt đ;nh. 

Nh+ng v� thI toc, t m tha và các vfn đ� khác liên 
can đPn h* hay th+ơng m i, ông Chánh án không phYi 
hWi ý kiPn các Pho th�m. 

M~C C - X� VIlC Đ�I HÌNH 
ĐiCu th> 28: Khi xV các vi�c đ i hình, Tòa đ� nh; 

cfp g1m có n�m v; cùng ng1i xV và đ�u có quy�n 
quyPt ngh;: 

1- Chánh án Tòa đ� nh; cfp ghP Chánh án. 
2- Hai Th�m phán làm Pho th�m chuyên môn, 

ch9n trong các Th�m phán đ� nh; cfp hay sơ cfp trong 
quYn h t, do ông Chánh nhft Tòa Th+\ng th�m ch^ 
đ;nh m5i n�m m*t l6n. 

Tuy nhiên trong n�m, ông Chánh nhft có thO 
quyPt đ;nh thay đci hai v; Pho th�m chuyên môn. 

3- Hai Pho th�m nhân dân rút th�m < danh sách 
đ;nh trong đi�u th7 18. 

Ông Bi�n lý ng1i ghP công t$ viên và Chánh Loc 
sT ng1i ghP loc sT. 

ĐiCu th> 29: Các phiên xV đ i hình không đ+\c 
trùng v�i các phiên tiOu hình. 
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ĐiCu th> 30: Các đi�u th7 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 
nói trên đ�u áp dong v�i các Pho th�m nhân dân xV 
vi�c đ i hình. 

ĐiCu th> 31: Sau khi nghe các b; can, các ng+2i 
ch7ng, cáo tr ng cIa ông Bi�n lý, và sau cùng nghe l2i 
cãi cIa các b; can, ông Chánh án, hai Th�m phán và hai 
Pho th�m nhân dân lui vào phòng ngh; xV đO cùng xét 
xV v� tft cY các vfn đ� thu*c v� t*i tr ng, hình ph t, 
tr+2ng h\p t�ng t*i và tr+2ng h\p giYm t*i. 

Ngh; án xong, Tòa l i h9p và ông Chánh án tuyên 
đ9c công khai bYn án. 

ĐiCu th> 32: NhUng vfn đ� bàn trong phòng ngh; 
xV giYi quyPt theo đa s$. M*t ng+2i không biOu quyPt 
s} coi nh+ là có ý kiPn l\i cho b; can. 

ĐiCu th> 33: V� các vfn đ� liên can đPn thI toc, 
t m tha, đòi b1i th+2ng, vi�c h* và th+ơng m i, ông 
Chánh án và hai Th�m phán chuyên môn quyPt đ;nh 
lfy, các Pho th�m nhân dân không tham dT. 

ĐiCu th> 34: Tòa đ i hình xV sơ th�m. Ông Bi�n lý, 
b; can và nguyên đơn có quy�n ch$ng án lên Tòa 
Th+\ng th�m. 

TIuT THo Tm - TÒA THm�NG TH�M 
M~C A - CÁC Tq CHoC 
ĐiCu th> 35: � m5i kn có m*t Tòa Th+\ng th�m. 
Tòa Th+\ng th�m BNc kn đut < Hà N*i. 
Tòa Th+\ng th�m Trung kn đut < Thu'n Hoá (HuP). 
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Tòa Th+\ng th�m Nam kn đut < Sài Gòn. 
ĐiCu th> 36: M5i Tòa Th+\ng th�m g1m có: 
M*t Chánh nhft. 
Các Chánh án phòng. 
Các H*i th�m. 
M*t Ch+<ng lý. 
M*t hay nhi�u Phó Ch+<ng lý. 
NhUng Tham lý. 
M*t Chánh Loc sT. 
Các Loc sT. 
NhUng Tham tá và Th+ ký. 
B* tr+<ng B* T+ pháp s} fn đ;nh cách tc ch7c các 

Tòa Th+\ng th�m và s$ các Chánh án, H*i th�m, Phó 
Ch+<ng lý, Tham lý và Loc sT < m5i Tòa. 

ĐiCu th> 37: T i phiên tòa, ng1i xV s} có Chánh 
nhft hay m*t Chánh án phòng chI t9a, và hai H*i 
th�m. Ch+<ng lý, Phó Ch+<ng lý hay Tham lý, ng1i 
ghP công t$ viên. Chánh Loc sT hay Loc sT ng1i ghP 
Loc sT. 

M~C B - X� CÁC VIlC HÌNH 
ĐiCu th> 38: Khi phúc l i các án tiOu hình và đ i 

hình, ngoài ông Chánh án và hai H*i th�m, phYi có 
thêm hai Pho th�m nhân dân có quy�n quyPt ngh;, và 
ch9n beng cách rút th�m trong danh sách nói < đi�u s$ 
39 sau này. 
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ĐiCu th> 39: Danh sách các Pho th�m nhân dân t i 
Tòa Th+\ng th�m có td 50 đPn 100 ng+2i ch9n trong 
nhân dân Kn, và s} do �y ban hành chính Kn l'p vào 
h*i đ6u n�m sau khi hWi ý kiPn ông Ch+<ng lý. 

ĐiCu th> 40: Các đi�u th7 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 
nói trên đ�u áp dong v�i các Pho th�m nhân dân < Tòa 
Th+\ng th�m. 

ĐiCu th> 41: Sau khi nghe các b; can, các ng+2i 
ch7ng, cáo tr ng cIa ông Ch+<ng lý, và sau cùng, 
nghe l2i cãi cIa các b; can, ông Chánh án, hai H*i th�m 
và hai Pho th�m nhân dân lui vào phòng ngh; xV đO 
cùng quyPt ngh; v� tft cY các vfn đ� thu*c v� t*i tr ng, 
hình ph t, tr+2ng h\p t�ng t*i và tr+2ng h\p giYm t*i. 

Ngh; án xong, Tòa l i h9p và ông Chánh án tuyên 
đ9c công khai bYn án. 

ĐiCu th> 42: Đi�u th7 32 c8ng áp dong < Tòa 
Th+\ng th�m. 

ĐiCu th> 43: V� các vfn đ� liên can đPn thI toc, 
t m tha, đòi b1i th+2ng, vi�c h* và th+ơng m i, ông 
Chánh án và hai H*i th�m quyPt ngh; lfy, các Pho 
th�m nhân dân không tham dT. 

ĐiCu th> 44: Trong vi�c đ i hình, nPu tr+�c Tòa 
Th+\ng th�m m*t b; can không có ai bênh vTc, ông 
Chánh án s} cV m*t Lu't sT đO bào chUa cho hNn. 
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TIuT THo N�M - ĐI�U KHO�N CHUNG 
ĐiCu th> 45: Các Tòa án tc ch7c trong sNc l�nh này 

s} do ngh; đ;nh cIa B* tr+<ng B* T+ pháp thiPt l'p 
d6n d6n < các nơi, tun đi�u ki�n thu'n ti�n. 

ĐiCu th> 46: Các Lu't s+ có quy�n bi�n h* tr+�c 
tft cY các Tòa án trd nhUng Tòa sơ cfp. 

ĐiCu th> 47: Tòa án T+ pháp s} đ*c l'p đ$i v�i các 
cơ quan hành chính. 

Các v; Th�m phán s} ch^ tr9ng pháp lu't và công 
lý. Các cơ quan khác không đ+\c can thi�p vào vi�c T+ 
pháp. 

CHmnNG THo HAI - 
Tq CHoC CÁC NG�CH TH�M PHÁN 

TIuT THo NHpT: NG�CH TH�M PHÁN 
M~C A - CÁC NG�CH TH�M PHÁN 
ĐiCu th> 48: S} đut hai ng ch Th�m phán: ng ch 

Sơ cfp và ng ch Đ� nh; cfp. 
Th�m phán Sơ cfp làm vi�c < tòa Sơ cfp. Th�m 

phán Đ� nh; cfp làm vi�c < các tòa Đ� nh; cfp và tòa 
Th+\ng th�m. 

ĐiCu th> 49: Các Th�m phán Đ� nh; cfp chia ra 
làm hai ch7c v;: các Th�m phán xV án do ông Chánh 
nhft tòa Th+\ng th�m đ7ng đ6u, và các Th�m phán 
cIa Công t$ viên (Th�m phán bu*c t*i) do ông 
Ch+<ng lý đ7ng đ6u. 
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ĐiCu th> 50: M5i Th�m phán xV án quyPt đ;nh 
theo pháp lu't và l+ơng tâm cIa mình. Không quy�n 
lTc nào đ+\c can thi�p trTc tiPp hay gián tiPp vào công 
vi�c xV án. 

ĐiCu th> 51: Trong quYn h t m*t tòa Th+\ng th�m 
thì tft cY các Th�m phán bu*c t*i h9p thành m*t đoàn 
thO đ*c l'p đ$i v�i các Th�m phán xV án, và duy nhft, 
đut d+�i quy�n ông Ch+<ng lý. 

Ông Ch+<ng lý hoàn toàn giU quy�n truy t$ và 
hành đ*ng; các Th�m phán trong Công t$ vi�n coi nh+ 
đ+\c Iy quy�n hành đ*ng cIa ông Ch+<ng lý. M*t 
Th�m phán bu*c t*i sau khi đ� bYn kPt lu'n viPt theo 
l�nh trên có thO kPt lu'n mi�ng theo ý riêng cIa mình. 

B* tr+<ng B* T+ pháp có thO ra l�nh cho ông 
Ch+<ng lý phYi hành đ*ng hay không đ+\c hành 
đ*ng, nh+ng không có quy�n thP vào ông Ch+<ng lý 
mà hành đ*ng. 

M~C B - CÁC PH�M TR{T TRONG NG�CH 
TH�M PHÁN 

ĐiCu th> 52: Các ph�m tr't trong các ng ch Th�m 
phán fn đ;nh theo bYng sau này: 

I- Ng ch Th�m phán Đ� nh; cfp 

H�ng Th"m phán xL án Th"m phán bu'c t'i 

NhHt Chánh nhHt Tòa Th�!ng th"m Ch�1ng lý Tòa Th�!ng th"m 
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Hai B�c nhHt 
Chánh án phòng Tòa Th�!ng 
th"m 
B�c nhì 
Chánh án Tòa Đ� nh, cHp Hà 
N'i, H4i Phòng, Sài Gòn. 

B�c nhHt 
Phó Ch�1ng lý Tòa Th�!ng 
th"m 
B�c nhì 
Bi�n lý Tòa Đ� nh, cHp Hà 
N'i, H4i Phòng, Sài Gòn. 

Ba H'i th"m Tòa Th�!ng th"m. Th"m lý Tòa Th�!ng th"m. 

B>n Chánh án Tòa Đ� nh, cHp h�ng 
nhHt. 
DZ th"m và Th"m phán các Tòa 
Đ� nh, cHp Hà N'i, H4i Phòng, 
Sài Gòn. 

Bi�n lý Tòa Đ� nh, cHp 
h�ng nhHt. 
Phó Bi�n lý các Tòa Đ� nh, 
cHp Hà N'i, H4i Phòng, Sài 
Gòn. 

N7m Chánh án Tòa Đ� nh, cHp h�ng 
nhì. 
DZ th"m và Th"m phán Tòa Đ� 
nh, cHp h�ng nhHt. 

Bi�n lý Tòa đ� nh, cHp h�ng 
nhì. 
Phó Bi�n lý Tòa Đ� nh, cHp 
h�ng nhHt. 

Sáu Chánh án Tòa Đ� nh, cHp h�ng 
ba và h�ng t�. 
DZ th"m Tòa Đ� nh, cHp h�ng 
nhì. 

Bi�n lý Tòa Đ� nh, cHp 
h�ng ba và h�ng t�. 

B4y Th"m phán dZ khuyFt. 
DZ th"m Tòa Đ� nh, cHp h�ng 
ba và h�ng t�. 
Th"m phán t�p sZ. 

Tham lý Tòa Đ� nh, cHp. 
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II- Ng ch Th�m phán Sơ cfp 

H�ng ChRc vi�c 

H�ng ngo�i 
NhHt 

Nhì 

Ba 

T� 
N7m 

Chánh Tòa sơ cHp các thành ph> to 
Chánh Tòa sơ cHp h�ng nhHt. 

Chánh Tòa sơ cHp h�ng nhì. 

Chánh Tòa sơ cHp h�ng ba. 

Chánh Tòa sơ cHp h�ng t�. 
Th"m phán t�p sZ. 

TIuT THo NHÌ: TUY�N B� CÁC TH�M PHÁN 
M~C A - CÁCH TUY�N Bq V� SAU NÀY 
ĐiCu th> 53: Vào ng ch Th�m phán, phYi đI ba 

đi�u ki�n chung: 
1- Có qu$c t;ch Vi�t Nam, không phân bi�t đàn 

ông, đàn bà. 
2- H nh kiOm t$t. 
3- Ch+a can án bao gi2. 
ĐiCu th> 54: Vào ng ch Th�m phán Sơ cfp (h ng 

n�m) phYi ít nhft 21 tuci, có beng tú tài, và trúng tuyOn 
m*t kn thi. 

Các ng+2i có beng Lu't khoa tú tài (t7c là có hai 
ph6n cV nhân) có thO bc th�ng vào h ng ba không phYi 
thi. NPu có Lu't khoa CV nhân, thì có thO bc th�ng vào 
h ng nhft. 
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ĐiCu th> 55: Vào ng ch Th�m phán Đ� nh; cfp 
(h ng b�y), phYi ít nhft 24 tuci, có beng Lu't khoa cV 
nhân, và trúng tuyOn m*t kn thi. 

NhUng Th�m phán Sơ cfp h ng nhft, tuy không 
có beng CV nhân lu't, c8ng có thO dT kn thi đO lên 
ng ch Th�m phán Đ� nh; cfp; song ch^ tuyOn nhUng 
ng+2i fy vào m*t ph6n n�m s$ khuyPt. 

ĐiCu th> 56: M*t H*i đ1ng do B* tr+<ng B* T+ 
pháp cV s} xét h nh kiOm và n�ng lTc các ng+2i xin 
làm Th�m phán. 

Danh sách các ng+2i đ+\c 7ng thi hay đ+\c bc 
dong th�ng s} do B* tr+<ng B* T+ pháp fn đ;nh theo 
l2i đ� ngh; cIa H*i đ1ng. 

ĐiCu th> 57: Các Th�m phán đ� nh; cfp s} do m*t 
sNc l�nh cIa v; ChI t;ch n+�c Vi�t Nam bc nhi�m, còn 
các Th�m phán Sơ cfp s} do ngh; đ;nh B* tr+<ng B* 
T+ pháp bc nhi�m. 

M~C B - CÁCH TUY�N Bq T�M TH�I 
ĐiCu th> 58: T m th2i, cách tuyOn bc các Th�m 

phán đ;nh nh+ sau này: 
ĐiCu th> 59: Có thO bc dong làm Th�m phán Sơ 

cfp, nh+ng phYi đI đi�u ki�n chung nói trong đi�u th7 
53 trên đây, và phYi ít nhft 21 tuci: 

1- Các ng+2i t$t nghi�p n�m th7 nhft tr+2ng Lu't, 
khoa Đ i h9c (m*t ph6n CV nhân lu't). 

2- Các Tham tá loc sT. 
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3- Các Tham tá thông ngôn ng ch t+ pháp. 
4- Các quan l i c8 đã tdng làm Th�m phán. 
5- Các Loc sT Tòa Nam án Đ� nh; cfp c8. 
6- Các Viên ch7c ng ch trung đ�ng có beng Cao 

đ�ng tiOu h9c mà đã làm chuyên môn v� T+ pháp 
đ+\c 5 n�m. 

7- Các ng+2i có beng tú tài. 
8- Các Viên ch7c ng ch cao đ�ng không chuyên 

môn v� t+ pháp. 
NPu c6n s} m< m*t kn thi, hay nhUng l�p hufn 

luy�n chuyên môn đO bc khuyPt h9c vfn cIa các Th�m 
phán ng ch này. 

ĐiCu th> 60: Ngoài các h ng ng+2i kO trong đi�u 
th7 59 trên này, các Th�m phán sơ cfp s} tuyOn trong 
nhUng ng+2i đã qua m*t tr+2ng "T+ pháp" do ngh; 
đ;nh B* tr+<ng B* T+ pháp tc ch7c. 

ĐiCu th> 61: Có thO bc dong làm Th�m phán Đ� 
nh; cfp, nh+ng phYi ít nhft 21 tuci, và có đI đi�u ki�n 
chung nói trong đi�u th7 53 trên đây: 

1- Các ng+2i có beng Lu't khoa cV nhân. 
2- Các ng+2i t$t nghi�p tr+2ng Pháp chính (Ecole 

de Droit et d‘administration); tr+2ng Cao đ�ng c8 
(Ecole des Hautes Etudes Indochinoises); hay có beng 
Lu't h9c Đông D+ơng (Certificat d‘Etudes Juridiques 
Indochinoises), mà đã làm vi�c Nhà n+�c ít nhft là 5 
n�m. 
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3- Các Tham tá loc sT đã làm vi�c đ+\c 5 n�m. 
4- Các quan l i c8 có beng tú tài mà đã tdng làm 

Th�m phán trong 5 n�m. 
5- Các tham tá thông ngôn và các Loc sT tòa Nam 

án Đ� nh; cfp đã làm vi�c đ+\c 10 n�m. 
ĐiCu th> 62: M*t H*i đ1ng, g1m có các h*i viên do 

B* tr+<ng B* T+ pháp cV sau khi hWi ý kiPn H*i đ1ng 
Chính phI, s} xét các đơn xin vào ng ch Th�m phán, 
và l'p danh sách các ng+2i đáng đ+\c bc. 

Danh sách fy s} mang ra H*i đ1ng Chính phI 
duy�t y. 

ĐiCu th> 63: M*t H*i đ1ng xét v� ph+ơng di�n 
chuyên môn, do B* tr+<ng B* T+ pháp cV sau khi hWi 
ý kiPn H*i đ1ng Chính phI, s} fn đ;nh ph�m tr't và 
nơi làm vi�c cIa các Th�m phán đ+\c bc dong. 

B* tr+<ng B* T+ pháp s} theo quyPt ngh; cIa H*i 
đ1ng mà ra ngh; đ;nh bc nhi�m. 

ĐiCu th> 64: Các ng+2i đ+\c tuyOn bc có thO phYi 
qua m*t th2i kn t'p sT. 

M*t ngh; đ;nh cIa B* tr+<ng B* T+ pháp s} tc 
ch7c vi�c t'p sT fy. 

M~C C - BpT N�NG KIÊM NHIlM 
ĐiCu th> 65: Các ng+2i thân thu*c, thích thu*c cho 

đPn b'c chú cháu, bác cháu, hay c'u cháu, không thO 
cùng làm Th�m phán trong m*t tòa, trd phi v; ChI t;ch 
n+�c Vi�t Nam cho phép mi�n trd riêng. 
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Dù có mi�n trd, các ng+2i fy c8ng không thO làm 
cùng m*t phòng trong Tòa Th+\ng th�m. 

ĐiCu th> 66: M*t Th�m phán không thO xét xV m*t 
vi�c mà ng+2i thay mut hay Lu't s+ cIa ng+2i đ+ơng 
sT là thân thu*c hay thích thu*c cIa mình cho đPn b'c 
th7 ba. 

ĐiCu th> 67: Ch7c vo Th�m phán không thO kiêm 
nhi�m đ+\c v�i m*t ngh� nghi�p hay nhi�m vo công 
t+ nào khác, trd ch7c giáo s+ tr+2ng Đ i h9c hay 
tr+2ng Trung h9c cIa Nhà n+�c. 

ĐiCu th> 68: Các Th�m phán có thO làm h*i viên 
các H*i đ1ng nhân dân. 

Nh+ng nPu đ+\c b6u vào m*t �y ban hành chính, thì 
phYi houc td ch$i không vào, houc td ch7c Th�m phán. 

TIuT THo BA - 
Đ�C QUY�N CÁC TH�M PHÁN 

M~C A - TH�NG CHoC 
ĐiCu th> 69: Th�m phán < m*t h ng ch^ có thO 

th�ng lên h ng ngay < trên. 
Trong ng ch Đ� nh; cfp, các Th�m phán h ng ba 

có thO lên ngay b'c nhft trong h ng nhì, và trong h ng 
nhì, Th�m phán b'c nhì có thO lên b'c nhft, houc lên 
th�ng h ng nhft. 

ĐiCu th> 70: Mu$n đ+\c th�ng lên tr't trên, các 
Th�m phán phYi ít nhft đã đ+\c hai n�m thâm niên 
trong tr't hi�n t i, và phYi đ+\c ghi tên vào bYng th�ng 
th+<ng. 
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ĐiCu th> 71: Cách l'p bYng th�ng th+<ng cho các 
Th�m phán Đ� nh; cfp: 

Cu$i n�m, Chánh nhft và Ch+<ng lý tòa Th+\ng 
th�m, m5i v; trong ph m vi quy�n h n cIa mình, l'p 
danh sách các Th�m phán xV án và bu*c t*i trong quYn 
h t Tòa Th+\ng th�m đáng đ+\c th�ng tr't. 

Danh sách này s} đ� lên m*t H*i đ1ng th�ng 
th+<ng chung cho cY ba Kn mà cách tc ch7c s} đ;nh 
sau. 

H*i đ1ng th�ng th+<ng, h9p vào cu$i n�m, s} xét 
danh sách các Th�m phán đ+\c t+ th�ng và xem cY h1 
sơ lý l;ch các Th�m phán đI đi�u ki�n mà không đ+\c 
t+, r1i l'p bYng th�ng th+<ng theo th7 tT hơn kém. 

V; ChI t;ch n+�c Vi�t Nam s} c�n c7 vào bYng 
th�ng th+<ng fy mà ra sNc l�nh th�ng bc. 

ĐiCu th> 72: Cách l'p bYng th�ng th+<ng cho các 
Th�m phán Sơ cfp: 

Cu$i n�m, Chánh án và Bi�n lý các Tòa Đ� nh; cfp 
l'p danh sách các Th�m phán Sơ cfp trong quYn h t 
đáng đ+\c th�ng tr't r1i đ� lên Tòa Th+\ng th�m. 
Ch+<ng lý s} td danh sách fy và các h1 sơ ra m*t H*i 
đ1ng th�ng th+<ng cIa Kn g1m có: 

- Chánh nhft Tòa Th+\ng th�m Kn, ChI t;ch 
- Ch+<ng lý Tòa th+\ng th�m Kn, H*i viên 
- M*t v; đ i di�n cho B* tr+<ng B* T+ pháp, H*i 

viên 
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- M*t H*i th�m Tòa Th+\ng th�m, H*i viên 
- Hai Chánh án Tòa Đ� nh; cfp h ng nhft, H*i viên 
- M*t Bi�n lý Tòa Đ� nh; cfp h ng nhft, H*i viên 
H*i đ1ng th�ng th+<ng s} xét danh sách các Th�m 

phán đ+\c t+ th�ng, cùng h1 sơ các Th�m phán đI 
đi�u ki�n nh+ng không đ+\c t+, l'p bYng th�ng 
th+<ng theo th7 tT hơn kém. 

B* tr+<ng B* T+ pháp s} theo th7 tT bYng fy mà 
ra ngh; đ;nh th�ng bc. 

ĐiCu th> 73: Phàm Th�m phán nào đã đ+\c ghi tên 
vào bYng mà ch+a đ+\c th�ng ngay thì đPn n�m sau, l i 
có quy�n đ+\c tT nhiên ghi tên vào bYng n�m fy. 

ĐiCu th> 74: H*i đ1ng th�ng th+<ng có thO xoá 
tên đã ghi vào bYng, khi có duyên c� chính đáng. 

M~C B - Đ�C QUY�N TÀI PHÁN 
ĐiCu th> 75: Không ai có thO bNt b�, giam c6m m*t 

Th�m phán bft c7 vì l} gì, nPu không đ+\c B* tr+<ng 
B* T+ pháp thWa thu'n tr+�c. 

ĐiCu th> 76: NPu m*t Th�m phán can tr9ng t*i hay 
khinh t*i thì Ch+<ng lý Tòa Th+\ng th�m tT mình, hay 
giao cho m*t Th�m phán trong Công t$ vi�n, đi đi�u 
tra, r1i đ� trình h1 sơ lên B* tr+<ng B* T+ pháp đO v; 
này quyPt đ;nh có nên hay không nên truy t$. 

NPu nên truy t$, thì Ch+<ng lý thda l�nh B* 
tr+<ng, đ+a th�ng viên ch7c can t*i ra tr+�c Tòa 
Th+\ng th�m. Tòa này s} xV chung th�m. 
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ĐiCu th> 77: Phàm các đơn ki�n hay cáo giác các 
Th�m phán, can tr9ng t*i hay khinh t*i, mà do các cơ 
quan hành chính hay t+ pháp nh'n đ+\c, thì s} gVi 
th�ng lên Ch+<ng lý Tòa Th+\ng th�m. 

ĐiCu th> 78: NPu ng+2i ph m t*i là Chánh nhft 
hay Ch+<ng lý thì B* tr+<ng B* T+ pháp xét có nên 
truy t$ hay không. NPu phYi truy t$ thì vi�c s} do m*t 
Th�m phán cIa Công t$ vi�n Tòa Th+\ng th�m thda 
l�nh B* tr+<ng B* T+ pháp đ+a ra xV chung th�m t i 
Tòa Th+\ng th�m h9p tft cY các phòng. 

M~C C - LmnNG BqNG 
ĐiCu th> 79: L+ơng bcng các Th�m phán s} do 

m*t ngh; đ;nh cIa B* tr+<ng B* T+ pháp fn đ;nh sau 
khi thWa hi�p v�i B* tr+<ng B* Tài chính. 

TIuT THo Tm: NGH�A V~ CÁC TH�M PHÁN 
M~C A - NGH�A V~ V� CHoC NGHIlP 
ĐiCu th> 80: Các Th�m phán không thO lfy c� gì, 

ngoài tr+2ng h\p cáo t; và h1i t;, mà td ch$i không xét 
xV m*t vi�c nào. 

ĐiCu th> 81: Các Th�m phán không đ+\c tT đut ra 
lu't l� mà xV đoán. 

ĐiCu th> 82: Các Th�m phán không thO bào chUa 
các vi�c beng mi�ng hay beng gify nPu không phYi 
vi�c cIa mình, vi�c cIa v\ con, hay cIa thân thu*c, 
thích thu*c v� trTc h� cIa mình, hay cIa m*t đ7a trp v; 
thành niên mà mình làm giám h*. 
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ĐiCu th> 83: Các Th�m phán phYi làm đ6y đI bcn 
ph'n, dT đ�u các phiên tòa, xét xV th't nhanh chóng 
và th't công minh. 

Thanh liêm là m*t đ7c tính thiêng liêng cIa các 
Th�m phán Vi�t Nam ngày nay. 

ĐiCu th> 84: Trong đ2i t+ c8ng nh+ đ2i công, các 
Th�m phán phYi c+ xV đúng mTc và biPt tT tr9ng đO 
giU thanh danh và ph�m cách m*t v; quan tòa. 

ĐiCu th> 85: Các Th�m phán phYi tôn tr9ng Chính 
phI và trung thành v�i chính thO dân chI c*ng hòa. 

MC B - NGH±A V V² C¢ S� VÀ NGH´ PHÉP 
ĐiCu th> 86: Các Th�m phán bNt bu*c phYi < nơi 

có tro s< cIa tòa án mình làm vi�c. 
ĐiCu th> 87: Các Th�m phán tòa Sơ cfp, và các 

Th�m phán tòa Đ� nh; cfp (trd Chánh án và Bi�n lý) 
nPu ngh^ d+�i m*t tu6n l� phYi xin phép Chánh án và 
Bi�n lý Tòa Đ� nh; cfp. 

NPu ngh^ trên m*t tu6n l� và d+�i m*t tháng, thì 
phYi xin phép các ông Chánh nhft hay Ch+<ng lý Tòa 
Th+\ng th�m. 

NPu ngh^ trên m*t tháng, phYi đ+\c ông B* tr+<ng 
B* T+ pháp cho phép. 

ĐiCu th> 88: Các Chánh án và Bi�n lý các Tòa Đ� 
nh; cfp, và các Th�m phán Tòa Th+\ng th�m (trd 
Chánh nhft và Ch+<ng lý) nPu ngh^ 15 ngày tr< xu$ng 
thì phYi xin phép ông Chánh nhft hay Ch+<ng lý Tòa 
Th+\ng th�m. 
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NPu ngh^ trên 15 ngày, phYi đ+\c ông B* tr+<ng 
B* T+ pháp cho phép. 

ĐiCu th> 89: Các Chánh nhft và Ch+<ng lý Tòa 
Th+\ng th�m ngh^, phYi xin phép ông B* tr+<ng B* 
T+ pháp. 

M~C C - TUYÊN THl 
ĐiCu th> 90: Khi bNt đ6u nh'm ch7c, các Th�m 

phán phYi tuyên th�. V� sau, lúc thuyên chuyOn, 
không c6n phYi tuyên th� l i. Duy td tòa cfp d+�i lên 
tòa cfp trên, phYi tuyên th� l6n nUa. 

V; nào đ+\c bc làm Chánh nhft hay Ch+<ng lý 
Tòa Th+\ng th�m bao gi2 c8ng tuyên th� l i. 

ĐiCu th> 91: Các Th�m phán Tòa Th+\ng th�m 
tuyên th� tr+�c tòa fy h9p công khai đI các phòng do 
Chánh nhft chI t9a, Ch+<ng lý ng1i ghP Công t$ vi�n 
và Chánh Loc sT giU bút ký. 

Các Th�m phán Tòa Đ� nh; cfp tuyên th� tr+�c 
phòng h* Tòa Th+\ng th�m. 

Các Th�m phán Sơ cfp tuyên th� tr+�c Tòa Đ� nh; cfp. 
ĐiCu th> 92: Các Th�m phán Tòa Đ� nh; cfp nPu 

vì xa xôi hay ng�n tr< mà không thO đPn th� tr+�c Tòa 
Th+\ng th�m đ+\c, thì có thO viPt nh2i th� ra gify gVi 
v� Tòa Th+\ng th�m. Tòa này s} xác nh'n l2i th� fy và 
l'p biên bYn. 

ĐiCu th> 93: Các ông Chánh nhft và Ch+<ng lý 
đ6u tiên cIa n+�c Vi�t Nam s} tuyên th� tr+�c ông B* 
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tr+<ng B* T+ pháp thay mut Chính phI Vi�t Nam dân 
chI c*ng hòa. 

Hai v; này nPu < xa có thO tuyên th� beng th+ gVi 
v� ông B* tr+<ng xác nh'n. 

Các v; Th�m phán đ6u tiên khác cIa n+�c Vi�t 
Nam trong Tòa Th+\ng th�m s} tuyên th� tr+�c các 
ông Chánh nhft và Ch+<ng lý. 

ĐiCu th> 94: L2i th� cIa các Th�m phán: 
"Tôi th� s} trung thành v�i Chính phI Vi�t Nam 

dân chI c*ng hòa. Tôi th� s} mang hPt s7c và công tâm 
ra phong sT ch7c vo cIa tôi, s} giU kh�n m't nhUng 
cu*c th�m ngh;, và luôn luôn cV xV cho x7ng đáng là 
m*t v; Th�m phán c+ơng trTc và đI t+ cách". 

TIuT THo N�M: K� LU{T 
ĐiCu th> 95: Trong quYn h t Tòa Đ� nh; cfp, 

Chánh án và Bi�n lý kiOm soát các Th�m phán sơ cfp 
và cYnh cáo các viên fy khi h9 ph m l5i. 

ĐiCu th> 96: Trong quYn h t Tòa Th+\ng th�m, 
Chánh nhft đ$i v�i các Th�m phán xV án, và Ch+<ng 
lý đ$i v�i các Th�m phán bu*c t*i có quy�n kiOm soát 
và cYnh cáo. 

ĐiCu th> 97: B* tr+<ng B* T+ pháp có quy�n giám 
sát tft cY các Th�m phán các ng ch, khiOn trách các 
viên fy khi h9 ph m l5i, và đòi hWi đPn đO chft vfn, v� 
các hành vi cIa h9. 
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ĐiCu th> 98: Khi m*t Th�m phán sơ cfp ph m l5i 
nung thu*c v� k� lu't, Chánh án hay Bi�n lý tòa án 
t^nh s} trình v�i Ch+<ng lý Tòa Th+\ng th�m. V; này, 
sau khi nghe viên Th�m phán ph m l5i bi�n b ch, xét 
có nên truy t$ hay không. NPu c6n phYi truy t$, thì 
Ch+<ng lý làm t2 trình và t+ vi�c ra tr+�c m*t H*i 
đ1ng k� lu't g1m có: 

Chánh nhft Tòa Th+\ng th�m, ChI t;ch 
Ch+<ng lý Tòa Th+\ng th�m (hay Phó Ch+<ng lý 

thay mut), H*i viên 
M*t h*i th�m Tòa th+\ng th�m, H*i viên 
M*t Chánh án Tòa Đ� nh; cfp h ng nhft, H*i viên 
M*t Bi�n lý Tòa Đ� nh; cfp h ng nhft, H*i viên 
và hai Th�m phán ngang ch7c v�i viên Th�m phán 

b; truy t$, H*i viên. 
H*i đ1ng, kO cY ông Ch+<ng lý, s} quyPt ngh; kín, 

sau khi nghe t2 trình cIa Ch+<ng lý và h*i viên Th�m 
phán b; cáo. 

ĐiCu th> 99: Khi m*t Th�m phán Đ� nh; cfp ph m 
l5i nung, Chánh nhft hay Ch+<ng lý Tòa Th+\ng th�m, 
tun theo viên Th�m phán ph m l5i thu*c vào ng ch xV 
án hay bu*c t*i, s} xem xét có nên truy t$ hay không. 

NPu vi�c c6n phYi truy t$, các v; fy, sau khi hWi viên 
Th�m phán, làm m*t t2 trình r1i t+ vi�c ra H*i đ1ng k� 
lu't g1m có tft cY các Th�m phán xV án và bu*c t*i 
trong Tòa Th+\ng th�m, thêm m*t Chánh án và m*t 
Bi�n lý Tòa Đ� nh; cfp do ông Chánh nhft cV ra. 
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ĐiCu th> 100: Các ông: B* tr+<ng B* T+ pháp, 
Chánh nhft, và Ch+<ng lý Tòa Th+\ng th�m đ�u có 
quy�n truy t$ m*t Th�m phán ph m l5i ra tr+�c H*i 
đ1ng k� lu't. 

ĐiCu th> 101: NPu Th�m phán ph m l5i l i là 
Chánh nhft hay Ch+<ng lý Tòa Th+\ng th�m, thì B* 
tr+<ng B* T+ pháp nPu xét c6n, làm m*t t2 trình r1i t+ 
vi�c ra H*i đ1ng Chính phI xét xV. 

ĐiCu th> 102: Các H*i đ1ng k� lu't nói trên có 
thO quyPt đ;nh cách trdng ph t sau này, theo th7 tT 
nung, nh�: 

- 1) KhiOn trách không. 
- 2) KhiOn trách ghi vào lý l;ch. 
- 3) Đci vì k� lu't. 
- 4) T m huy�n ch7c và trd nVa hay cY l+ơng. 
- 5) BNt bu*c phYi v� h+u trí. 
- 6) Cách ch7c. 
ĐiCu th> 103: Hai trdng ph t trên (1 và 2) s} do 

Ch+<ng lý ra m�nh l�nh thi hành. 
Còn b$n trdng ph t d+�i (3, 4, 5, và 6) s} do B* 

tr+<ng B* T+ pháp ra ngh; đ;nh duy�t y, nPu Th�m 
phán ph m l5i thu*c vào ng ch sơ cfp, hay do v; ChI 
t;ch n+�c Vi�t Nam ra sNc l�nh duy�t y, nPu Th�m 
phán ph m l5i thu*c ng ch Đ� nh; cfp. 

ĐiCu th> 104: Tr+�c khi duy�t y, v; ChI t;ch hay 
B* tr+<ng B* T+ pháp có thO giao l i vi�c cho H*i đ1ng 
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k� lu't xét l i l6n th7 hai. QuyPt ngh; cIa H*i đ1ng l6n 
này s} không thay đci. 

TIuT THo SAU: 
T�M QUY�N, ĐqI CHoC V|, Y PH~C 

M~C A - T�M QUY�N 
ĐiCu th> 105: NPu khuyPt m*t ch7c Th�m phán 

d+�i m*t tháng, Chánh nhft hay Ch+<ng lý Tòa 
Th+\ng th�m, m5i v; trong ph m vi quy�n h n cIa 
mình, s} ra m�nh l�nh bc ng+2i đi t m quy�n. 

ĐiCu th> 106: NPu khuyPt m*t ch7c Th�m phán 
trên m*t tháng, B* tr+<ng B* T+ pháp sau khi hWi ý 
kiPn Đ i h*i đ1ng Tòa Th+\ng th�m (nPu ng+2i 
khuyPt là m*t Th�m phán đ� nh; cfp) hay hWi ý kiPn 
Chánh nhft và Ch+<ng lý (nPu ng+2i khuyPt là m*t 
Th�m phán sơ cfp) s} ra ngh; đ;nh cV ng+2i đi t m 
quy�n, ch9n trong các Th�m phán beng tr't hay kém 
tr't ng+2i khuyPt, và thu*c quYn h t Tòa Th+\ng 
th�m. 

ĐiCu th> 107: NPu khuyPt ch7c Chánh nhft hay 
Ch+<ng lý Tòa Th+\ng th�m, B* tr+<ng B* T+ pháp ra 
ngh; đ;nh bc ng+2i t m quy�n, sau khi hWi ý kiPn Đ i 
H*i đ1ng Tòa Th+\ng th�m và H*i đ1ng Chính phI. 

ĐiCu th> 108: Trong vi�c bc đi t m quy�n, m*t 
Th�m phán sơ cfp có thO t m thay m*t Th�m phán đ� 
nh; cfp. M*t Th�m phán bu*c t*i có thO t m thay m*t 
Th�m phán xV án hay trái l i. 
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M~C B - ĐqI CHoC V| 
ĐiCu th> 109: M*t Th�m phán xV án có thO xin 

sang ch7c v; Th�m phán bu*c t*i, và trái l i, m*t Th�m 
phán bu*c t*i có thO sang bên Th�m phán xV án. 

H*i đ1ng th�ng th+<ng nói < đi�u th7 71 trên đây, 
s} xét các đơn xin đci ch7c v;. Ngoài tr+2ng h\p có 
đơn xin, H*i đ1ng còn có thO quyPt ngh; vi�c đci ch7c 
v; theo l2i đ� ngh; cIa m*t h*i viên. 

B* tr+<ng B* T+ pháp c�n c7 vào quyPt ngh; cIa 
H*i đ1ng th�ng th+<ng, s} ra ngh; đ;nh cho đci ch7c v;. 

M~C C - Y PH~C 
ĐiCu th> 110: Y phoc các Th�m phán Tòa Th+\ng 

th�m và Tòa Đ� nh; cfp s}, theo qu$c tP, là áo dài đen 
tay r*ng, giYi trNng có nPp < tr+�c ngTc, giYi đen có 
lông trNng quàng trên vai bên trái. 

Các Th�m phán sơ cfp không có y phoc riêng, 
nh+ng s} đeo m*t dfu hi�u, do ngh; đ;nh B* tr+<ng 
B* T+ pháp fn đ;nh. 

TIuT THo B�Y: TqNG Ll 
ĐiCu th> 111: Các khoYn lu't l� trái v�i SNc l�nh 

này đ�u bãi bW. 
ĐiCu th> 112: Các sNc l�nh, các ngh; đ;nh cIa B* 

tr+<ng B* T+ pháp, và cIa các �y ban nhân dân, bc 
dong các Th�m phán tr+�c ngày ban hành SNc l�nh 
này, đ�u có tính cách t m th2i. 
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ĐiCu th> 113: SNc l�nh này s} do ngh; đ;nh B* 
tr+<ng B* T+ pháp thi hành tun ti�n, và áp dong d6n 
d6n trong n+�c. 

ĐiCu th> 114: B* tr+<ng B* T+ pháp ch;u Iy 
nhi�m thi hành SNc l�nh này. 

Hà N'i, ngày 24 tháng 01 n7m 1946 

B' tr�1ng B' T� pháp 

V	 Tr�ng Khánh 

(Đã tiFp ký và đóng dHu) 

Ch+ t,ch Chính ph+ lâm thBi 

H. Chí Minh (đã ký)
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S\c l>nh s� 21 ngày 14-02-1946, t` chFc tòa án quân 
sK”. 

SWC LXNH 
ClA CHl TwCH CHÍNH PHl LÂM THzI 
N��C VI|T NAM DÂN CHl C}NG HÒA 

S� 21 NGÀY 14 THÁNG 2 N�M 1946 

CHY T[CH CHÍNH PHY LÂM TH_I 
VIXT NAM DÂN CHY CdNG HÒA 

Chi*u chi SLc l!nh ngày 13-9-1945, 26-9-1945, 29-9-
1945, 28-12-1945, 15-1-1946 v� tòa án quân s�; 

Xét cSn ph�i tTng hGp các sLc l!nh k* trên và bT khuy�t 
m<y đi�u; 

Theo l,i đ� ngh. c/a B& tr 1ng B& T  pháp; 
Sau khi H&i đAng Chính ph/ đã th;a thu�n;  

RA SiC LlNH: 
Đi�u 1: Trong tình thP đuc bi�t hi�n th2i, nhUng 

tòa án quân sT thiPt l'p t i BNc b*, Trung b* và Nam b* 
tc ch7c theo quy tNc đ;nh trong sNc l�nh này. 

Đi�u 2: Tòa án quân sT xV tft cY các ng+2i nào 
ph m m*t vi�c gì, sau hay tr+�c ngày 19 tháng 8 
d+ơng l;ch n�m 1945, có ph+ơng h i đPn n�n đ*c l'p 
cIa n+�c Vi�t Nam dân chI c*ng hòa. 
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Trd nhUng vi�c nào mà ph m nhân là binh s_, dù là 
tòng ph m hay chính ph m, thì thu*c v� nhà binh tT 
xV lfy. 

Đi�u 3: Tòa án quân sT xV cY nhUng t*i ph m khác 
do sNc l�nh fn đ;nh sau. 

Đi�u 4: Tòa án quân sT s} thiPt l'p < nhUng nơi 
c6n thiPt do ngh; đ;nh cIa B* tr+<ng B* T+ pháp. Ngh; 
đ;nh fy s} fn đ;nh quYn h t cIa m5i tòa. 

Đi�u 5: Tòa án quân sT l'p thành nh+ sau: 
Ng1i xV có Chánh án và hai H*i th�m. Ông B* 

tr+<ng B* N*i vo ch^ đ;nh m*t Iy viên quân sT giU 
ch7c Chánh án và m*t Iy viên chính tr; ng1i ghP H*i 
th�m. Ông B* tr+<ng B* T+ pháp sau khi thWa hi�p v�i 
B* tr+<ng B* N*i vo ch^ đ;nh m*t th�m phán chuyên 
môn ng1i ghP h*i th�m th7 nhì. � Trung kn và Nam 
kn, quy�n ch^ đ;nh fy ông B* tr+<ng B* N*i vo có thO 
Iy cho ông ChI t;ch �y ban hành chính Kn, ông B* 
tr+<ng B* T+ pháp có thO Iy cho ông Chánh nhft Tòa 
Th+\ng th�m. 

Đ7ng bu*c t*i là m*t Công cáo Iy viên do hai ông 
B* tr+<ng B* T+ pháp và B* N*i vo làm m*t ngh; đ;nh 
ch^ đ;nh. � Trung kn và Nam kn, hai ông B* tr+<ng có 
thO Iy quy�n ch^ đ;nh fy cho hai ông Ch+<ng lý Tòa 
Th+\ng th�m và ChI t;ch �y ban hành chính. �y viên 
Chính phI ng1i ghP công cáo có thO lfy < trong quân 
đ*i, trong Ban trinh sát hay trong các th�m phán 
chuyên môn. 
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B; cáo có quy�n tT bênh vTc lfy hay nh2 lu't s+ 
houc m*t ng+2i khác bênh vTc cho. 

M*t viên loc sT ng1i chép các đi�u tranh lu'n, giU 
án td và gify má. 

Đi�u 6: Các th�m phán cIa Tòa án quân sT xét xV 
theo lu't pháp và l+ơng tâm mình. 

Các công cáo Iy viên trTc tiPp đut d+�i quy�n 
kiOm soát cIa hai ông B* tr+<ng B* N*i vo và B* T+ 
pháp và phYi tuân theo m�nh l�nh do hai ông B* 
tr+<ng này cùng ký. T i Trung kn và Nam kn, quy�n 
fy ông B* tr+<ng B* N*i vo có thO Iy cho ông ChI 
t;ch �y ban hành chính ký, ông B* tr+<ng B* T+ pháp 
có thO Iy cho ông Ch+<ng lý Tòa th+\ng th�m. 

Đi�u 7: Tòa án quân sT xV công khai và có thO h9p 
ngoài tro s<. NPu có duyên c� đuc bi�t, tòa có thO quyPt 
đ;nh xV kín đ+\c. 

Nh+ng dù vào tr+2ng h\p nào tòa án c8ng 
th�m ngh; trong phòng kín và tuyên b$ bYn án 
tr+�c công chúng. 

Đi�u 8: Tòa án quân sT có thO tuyên án 
1 - Tha bcng 
2 - T;ch thu m*t ph6n hay tft cY tài sYn 
3 - Ph t tù td m*t n�m đPn 10 n�m 
4 - Ph t khc sai td 5 n�m đPn 20 n�m 
5 - XV tV 
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Tòa án có thO vda tuyên ph t giam hay ph t tV 
hình, vda xV t;ch thu m*t ph6n hay tft cY tài sYn cIa 
t*i nhân. 

Tòa án có thO tuyên reng mình không có th�m 
quy�n. 

Đi�u 9: Tài sYn t;ch thu cIa các t*i nhân s} cho vào 
qu� cIa toàn qu$c. 

Đi�u 10: Khi ph t tù, tòa có thO cho t*i nhân đ+\c 
h+<ng án treo nPu có nhUng lý do đáng khoan h1ng. 
BYn án xV treo s} t m đình vi�c thi hành. NPu trong 5 
n�m bNt đ6u td ngày tuyên án, t*i nhân không b; tòa 
án quân sT làm t*i m*t l6n nUa v� m*t vi�c m�i, thì 
bYn án đã tuyên s} hIy đi, coi nh+ không có. NPu 
trong 5 n�m fy, t*i nhân b; kPt án m*t l6n nUa tr+�c 
m*t tòa án quân sT thì bYn án treo s} đem thi hành. 

Đi�u 11: NhUng quyPt ngh; cIa tòa án quân sT s} 
đem thi hành ngay, không có quy�n ch$ng án, trd 
tr+2ng h\p sau này: 

NPu bYn án tuyên xV tV, thì t*i nhân có quy�n đ� 
đơn lên ChI t;ch Chính phI xin ân giYm. BYn án s} 
hoãn thi hành ch2 quyPt ngh; cIa ông ChI t;ch Chính 
phI. 

M5i khi tòa án quân sT kPt án xV tV, ông Chánh án 
bNt bu*c phYi báo cho t*i nhân biPt reng có quy�n xin 
ChI t;ch Chính phI ân giYm và hWi hNn có mu$n đ� 
đơn xin không. 
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Câu trY l2i cIa t*i nhân phYi ghi vào bYn án; nPu 
không bYn án thành vô giá tr;. 

Đi�u 12: SNc l�nh ngày 24-12-1945 cIa ChI t;ch 
Chính phI Iy quy�n ân giYm cho Ban th+2ng vo cIa 
�y ban nhân dân Nam b* vvn còn hi�u lTc. 

Đi�u 13: Các chi tiPt v� thI toc thi hành t i các tòa 
án quân sT s} do ngh; đ;nh ông B* tr+<ng T+ pháp fn 
đ;nh. 

Đi�u 14: SNc l�nh này s} áp dong ngay 48 gi2 sau 
khi ký. 

Đi�u 15: Nay hIy bW các SNc l�nh v� tòa án quân sT 
ngày 13-9-1945, 26-9-1945, 29-9-1945, 28-12-1945, 15-1-
1946. 

Đi�u 16: Các B* tr+<ng B* N*i vo và B* tr+<ng B* 
T+ pháp chiOu SNc l�nh thi hành. 

Hà N'i, ngày 14 tháng 02 n7m 1946 
B' tr�1ng B' T� pháp 

V	 Tr�ng Khánh 

(Đã tiFp ký và đóng dHu) 

Ch+ t,ch Chính ph+ lâm thBi 

H. Chí Minh (đã ký)
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S\c l>nh s� 60 ngày 16-11-1945, “Sfa đ`i đi=u 2 c�a 
s\c l>nh ngày 10-10-1945 v= t%m thu gi[ các lu*t hi>n 
hành W B\c, Nam b&" 

SWC LXNH 
CYA CHY T[CH CHÍNH PHY LÂM TH_I 
Sf 60 NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 1945 

CHl TwCH CHÍNH PHl VI|T NAM DÂN CHl C}NG HÒA 
Chi*u l,i yêu cSu c/a Uy ban nhân dân Trung b&, 
Theo l,i đ� ngh. c/a B& tr 1ng B& T  pháp, 
Sau khi H&i đAng Chính ph/ đã th�o lu�n ngày 16-11-

1945, 

RA SWC LXNH: 
ĐiCu th> nh[t: Đi�u th7 II sNc l�nh ngày 10 tháng 

10 n�m 1945 nay đci nh+ sau: 
Tr+�c các tòa án < Nam b* và hai thành ph$ Hà 

N*i, HYi Phòng, s} áp dong thI toc fn đ;nh trong 
ngh; đ;nh ngày 16 tháng 3 n�m 1910 cIa nguyên 
Toàn quy�n Đông D+ơng và nhUng ngh; đ;nh sVa 
đci ngh; đ;nh fy. Tr+�c Tòa án Đà N�ng s} áp dong 
thI toc fn đ;nh trong hai b* Hình sT t$ tong thI toc 
và dân sT, th+ơng sT t$ tong thI toc Trung b*, do 
Do ngày 12 tháng 6 n�m 1942 và Ngh; đ;nh cIa 
nguyên Toàn quy�n Đông D+ơng ngày 27-8-1943 
ban b$. 
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ĐiCu th> hai: B* tr+<ng B* T+ pháp chiOu sNc l�nh 
thi hành. 

Hà N'i, ngày 16 tháng 11 n7m 1945

B' tr�1ng B' T� pháp 

V	 Tr�ng Khánh 

(Đã tiFp ký và đóng dHu) 

Ch+ t,ch Chính ph+ lâm thBi 

H. Chí Minh (đã ký)
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7. S\c l>nh s� 34-SL ngày 20-9-1945, “Thành l*p m&t 
�y ban dK th<o và đ> trình qu�c h&i m&t b<n hi(n pháp 
cho Vi>t Nam dân ch� c&ng hòa” 
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