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“§¹i Thanh luËt lÖ” lµ bé luËt thµnh 
v¨n cña triÒu ®¹i phong kiÕn cuèi cïng ë 

Trung Quèc – nhµ Thanh. Ra ®êi sau 
mét qu¸ tr×nh lËp ph¸p kÐo dµi gÇn mét 

tr¨m n¨m (1644 – 1741), “§¹i Thanh 
luËt lÖ” ®· hÊp thô ®−îc toµn bé nh÷ng 
tinh hoa lËp ph¸p h¬n hai ngh×n n¨m 

cña phong kiÕn Trung Quèc vµ tæng kÕt 

nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u trong viÖc 
vËn dông ph¸p luËt ®Ó ®iÒu chØnh nh÷ng 

quan hÖ kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi vµ 

quan hÖ víi vïng d©n téc thiÓu sè… 
trong nh÷ng n¨m ®Çu ®êi Thanh. Do vËy, 

nã ®−îc nhiÒu nhµ luËt häc Trung Quèc 

®¸nh gi¸ lµ mét bé luËt mang dÊu Ên ®Æc 
s¾c cña thêi ®¹i vµ lµ thµnh tùu rùc rì 

trong kho tµng ph¸p luËt phong kiÕn 

Trung Hoa. 

Bµi viÕt nµy mong muèn b−íc ®Çu giíi 
thiÖu qu¸ tr×nh ra ®êi, cÊu tróc vµ nh÷ng 
nÐt ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña bé “§¹i Thanh 
luËt lÖ”. 

1. Qu¸ tr×nh ra ®êi 

“§¹i Thanh luËt lÖ” ra ®êi lµ kÕt qu¶ 
cña mét qu¸ tr×nh lËp ph¸p l©u dµi (1644 

– 1741), tr¶i c¸c triÒu vua ThuËn TrÞ, 

Khang Hy, Ung ChÝnh vµ Cµn Long. 

Th¸ng 10-1644, sau khi ®¸nh b¹i ®¹o 

qu©n cña Lý Tù Thµnh, buéc Lý Tù 

Thµnh ph¶i rót lui khái B¾c Kinh, 

Hoµng ®Õ ThuËn TrÞ ®· tõ Th¹nh Kinh 

dêi vÒ B¾c Kinh, tæ chøc nghi lÔ tÕ trêi 

®Êt, lªn ng«i Hoµng ®Õ lÇn thø hai. Sù 

kiÖn nµy ®¸nh dÊu b−íc ngoÆt míi trong 

lÞch sö ph¸t triÓn cña triÒu ®¹i Thanh – 

thêi kú thèng trÞ toµn ®Êt n−íc Trung 

Hoa. 

Trong mÊy n¨m ®Çu thêi ThuËn TrÞ 

do cßn ph¶i gi¶i quyÕt nhiÒu khã kh¨n, 

nhµ n−íc ch−a thÓ ban hµnh mét bé luËt 

thµnh v¨n cña riªng triÒu ®¹i nªn vua 

vÉn h¹ lÖnh cho “dïng luËt nhµ Minh”(1): 
“Trong thiªn h¹ vÉn dïng luËt nhµ Minh, 
nÕu cã ng−êi dèi tr¸, lµm bõa dï ë møc 
®é nÆng hay nhÑ, ®Òu chiÕu theo téi nÆng 
mµ xö”(2). 

Th¸ng 5-1646, bé luËt thµnh v¨n ®Çu 

tiªn cña nhµ Thanh “§¹i Thanh luËt tËp 
gi¶i phô lÖ” ®−îc ban hµnh, gåm 458 ®iÒu 
luËt chÝnh vµ nhiÒu ®iÒu lÖ kÌm theo. Sù 
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ra ®êi cña “§¹i Thanh luËt tËp gi¶i phô 
lÖ” ®¸nh dÊu giai ®o¹n “chuÈn y luËt nhµ 
Minh” kÕt thóc. Nh−ng thùc tÕ, “§¹i 
Thanh luËt tËp gi¶i phô lÖ” sao chÐp hÇu 
nh− nguyªn vÑn “§¹i Minh luËt tËp gi¶i 
phô lÖ”. Sö gia næi tiÕng thêi Thanh lµ 
§µm Thiªn trong t¸c phÈm “B¾c du lôc” 
®· ®¸nh gi¸ rÊt thÊp bé luËt nµy, cho 

r»ng: “LuËt Thanh ch¼ng qua chØ lµ ®æi 
tªn luËt cña nhµ Minh mµ th«i”(3). Mét 
häc gi¶ NhËt B¶n còng bæ sung thªm: 

““§¹i Thanh luËt tËp gi¶i phô lÖ” ngoµi 
458 ®iÒu luËt chÝnh thøc ra cßn cã 449 
®iÒu lÖ phô kÌm phÝa sau c¸c ®iÒu luËt. 
Trong sè ®ã cã 380 ®iÒu lÖ gièng hoµn 
toµn víi mét bé phËn cña b¶n kh¾c “§¹i 
Minh luËt tËp gi¶i phô lÖ” n¨m V¹n LÞch 
thø 38 (1610) (chÝnh lµ nh÷ng quy ®Þnh 
trong “VÊn h×nh ®iÒu lÖ” phô kÌm vµo 
sau c¸c ®iÒu luËt (trong “§¹i Minh luËt – 
TG chó)), nh÷ng ®iÒu lÖ cßn l¹i còng ®Òu 
®−îc ban bè cuèi thêi Minh, kh«ng cã 
mét ®iÒu lÖ nµo lµ cña nhµ Thanh c¶”(4). 
Vua ThuËn TrÞ trong lêi më ®Çu bé luËt 

còng thõa nhËn: “§¹i Thanh luËt tËp 
gi¶i phô lÖ” lµ kÕt qu¶ cña viÖc “kh¶o s¸t 
mét c¸ch kü l−ìng luËt nhµ Minh, tham 
kh¶o t×nh h×nh ®Êt n−íc, t¨ng gi¶m sè 
l−îng ®iÒu luËt” mµ thµnh. Chç s¸ng t¹o 
vµ ph¸t triÓn kh«ng ®¸ng kÓ, nhiÒu quy 

®Þnh kh¸c xa víi hiÖn thùc x· héi ®Çu 

thêi Thanh. Do vËy, “§¹i Thanh luËt tËp 
gi¶i phô lÖ” sau khi ban hµnh ®· kh«ng 
®−îc chÊp hµnh nghiªm chØnh. Thùc 

tr¹ng nµy ®−îc ph¶n ¸nh trong b¶n tÊu 

cña bé H×nh tr×nh lªn vua ThuËn TrÞ 

n¨m 1651: LuËt lÖ ngµy nay ®· ban hµnh 

l©u nh−ng kh«ng thÊy ®−îc tu©n thñ, 
chÊp hµnh. 

Yªu cÇu ®Æt ra lµ dï sím, dï muén 

còng cÇn ph¶i x©y dùng mét bé luËt phï 

hîp h¬n víi nh÷ng ®ßi hái trong qu¸ 

tr×nh cai trÞ ®Êt n−íc cña nhµ Thanh. 

Tr¸ch nhiÖm nµy ®Æt lªn ng−êi kÕ vÞ vua 

ThuËn TrÞ - Hoµng ®Õ Khang Hy. 

Sau khi lªn nèi ng«i, n¨m 1679, vua 

Khang Hy lÖnh cho H×nh bé c¨n cø vµo 

thùc tiÔn x· héi, kh¶o xÐt tÊt c¶ nh÷ng 

®iÒu lÖ cò, míi, biªn so¹n “HiÖn hµnh t¾c 

lÖ”. “HiÖn hµnh t¾c lÖ” cña nhµ Thanh 

còng gièng nh− “VÊn h×nh ®iÒu lÖ” cña 

nhµ Minh cã vai trß bæ sung cho c¸c ®iÒu 

luËt trong “§¹i Thanh luËt tËp gi¶i phô 

lÖ”, ®−îc ¸p dông thi hµnh song song víi 

“§¹i Thanh luËt tËp gi¶i phô lÖ”. 

N¨m 1689, vua Khang Hy l¹i tiÕn 

hµnh ®ît tu chØnh luËt t−¬ng ®èi lín theo 

h−íng kÕt hîp “HiÖn hµnh t¾c lÖ” víi 

“§¹i Thanh luËt tËp gi¶i phô lÖ”. C¨n cø 

vµo néi dung ®iÒu lÖ trong “HiÖn hµnh 

t¾c lÖ” mµ s¾p xÕp vµo cho phï hîp víi 

tªn c¸c ®iÒu luËt cña “§¹i Thanh luËt 

tËp gi¶i phô lÖ”. Tuy nhiªn, khi c«ng viÖc 

hoµn thµnh, Khang Hy chØ l−u l¹i ®Ó 

xem xÐt, ®èi chiÕu mµ kh«ng chÝnh thøc 

ban hµnh réng r·i trong thiªn h¹. 

Ung ChÝnh nèi ng«i, kÕ thõa nh÷ng 

thµnh tùu lËp ph¸p cña cha, n¨m 1725, 

vua cho ban hµnh “§¹i Thanh luËt tËp 
gi¶i”. “§¹i Thanh luËt tËp gi¶i” vÒ c¬ b¶n 
vÉn b¶o l−u l¹i nh÷ng ®iÒu luËt, ®iÒu lÖ 

cña “§¹i Thanh luËt tËp gi¶i phô lÖ”. V× 
vËy, nã vÉn kh«ng tho¸t khái ¶nh h−ëng 
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cña luËt nhµ Minh. §iÓm míi trong “§¹i 
Thanh luËt tËp gi¶i” lµ bæ sung thªm 
phÇn gi¶i thÝch phÝa sau c¸c ®iÒu luËt. 

Trong phÇn tiÓu chó (ch÷ nhá) ë mçi ®iÒu 

luËt còng cã sù ®iÒu chØnh nhÊt ®Þnh 

theo h−íng bæ sung thªm mét sè ch÷, tuy 

kh«ng nhiÒu nh−ng lµm cho néi dung c¸c 

®iÒu luËt thªm râ rµng. “§¹i Thanh luËt 
tËp gi¶i” c¨n cø vµo nhu cÇu thèng trÞ 
cña nhµ Thanh còng l−îc bá mét sè ®iÒu 

lÖ cña luËt Minh, thªm vµo nhiÒu ®iÒu lÖ 

míi. 

Cµn Long lªn nèi ng«i tiÕp tôc c«ng 

viÖc tu chØnh, söa ch÷a vµ hoµn thiÖn bé 

luËt cña triÒu ®¹i. Sau nhiÒu lÇn söa ®æi 

bé luËt (theo h−íng kh¶o xÐt l¹i c¸c ®iÒu 

luËt; chØnh söa, hiÖu ®Ýnh cÈn thËn 

nh÷ng ®iÒu lÖ, t¨ng gi¶m sao cho ®iÒu 

hßa, thèng nhÊt  víi tªn c¸c ®iÒu luËt; 

thªm bít, t¨ng gi¶m nh÷ng chó thÝch 

nhá trong c¸c ®iÒu luËt…), n¨m 1741, 

vua Cµn Long ban hµnh mét bé luËt míi 

víi tªn gäi “§¹i Thanh luËt lÖ”, kÕt thóc 

qu¸ tr×nh lËp ph¸p l©u dµi cña nhµ 

Thanh. “§¹i Thanh luËt lÖ” lµ kÕt tinh 

nh÷ng thµnh tùu lËp ph¸p tiªu biÓu cña 

phong kiÕn Trung Quèc h¬n hai ngh×n 

n¨m, tæng kÕt ®−îc nh÷ng kinh nghiÖm 

hµnh ph¸p trong gÇn mét tr¨m n¨m ®Çu 

triÒu ®¹i nªn ë møc ®é nhÊt ®Þnh, nã ®¸p 

øng ®−îc nhu cÇu thèng trÞ ®Êt n−íc cña 

nhµ Thanh. Do ®ã, tõ sau n¨m 1741, mçi 

thêi kú ®Òu cã bæ sung c¸c ®iÒu lÖ nh−ng 

“§¹i Thanh luËt lÖ” vÉn ®−îc ¸p dông thi 

hµnh cho ®Õn cuèi triÒu ®¹i. 

Tãm l¹i, tr¶i qua mét qu¸ tr×nh l©u 

dµi, tõng b−íc (tõ ThuËn TrÞ n¨m thø ba 

(1646), Ung ChÝnh n¨m thø ba (1725) ®Õn 

Cµn Long n¨m thø n¨m (1741), lÇn l−ît 

ban hµnh §¹i Thanh luËt tËp gi¶i phô lÖ, 
§¹i Thanh luËt tËp gi¶i vµ cuèi cïng lµ 

§¹i Thanh luËt lÖ), luËt ph¸p nhµ Thanh 

tõ viÖc ®¬n gi¶n sö dông vµ sao chÐp luËt 

nhµ Minh, ®Õn c¨n cø vµo nh÷ng yªu cÇu 

cña viÖc thèng trÞ khi ®Þnh ®« ë B¾c Kinh, 

®· kh«ng ngõng hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn 

nh÷ng ®iÒu luËt, ®iÒu lÖ cña luËt Minh. Sù 

ra ®êi cña “§¹i Thanh luËt lÖ” lµ kÕt qu¶ 
tõ nh÷ng nç lùc kh«ng ngõng cña c¸c 

Hoµng ®Õ nhµ Thanh trong qu¸ tr×nh cñng 

cè vµ t¨ng c−êng sù thèng trÞ cña mét d©n 

téc thiÓu sè ®èi víi mét ®Êt n−íc Trung 

Hoa réng lín.  

2. KÕt cÊu cña bé luËt 

Cô thÓ mµ nãi, nÕu so s¸nh “§¹i 
Thanh luËt tËp gi¶i phô lÖ” ®Çu thêi 
Thanh víi bé luËt nhµ Minh, th× vÒ kÕt 

cÊu vµ néi dung kh«ng cã thay ®æi g× lín 

so víi “§¹i Minh luËt tËp gi¶i phô lÖ” ban 
hµnh cuèi thêi Minh. §iÓm kh¸c biÖt lín 

nhÊt lµ luËt Thanh Ýt h¬n 2 ®iÒu luËt so 

víi luËt Minh (luËt Minh cã 460 ®iÒu, 

“§¹i Thanh luËt tËp gi¶i phô lÖ” cã 458 
®iÒu). 

“§¹i Thanh luËt tËp gi¶i” ban hµnh 
d−íi thêi Ung ChÝnh bá bít ®i 7 ®iÒu luËt 

cña luËt Minh vµ thªm vµo 4 ®iÒu luËt 

míi. NhiÒu ®iÒu lÖ trong luËt Minh còng 

®−îc l−îc bá nh−ng cÊu tróc th× vÉn gi÷ 

nguyªn nh− “§¹i Minh luËt tËp gi¶i phô 
lÖ” nhµ Minh. 

“§¹i Thanh luËt lÖ” - bé luËt ®−îc coi 
lµ hoµn thiÖn cña triÒu Thanh, vÒ mÆt 
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h×nh thøc kÕt cÊu còng gièng víi luËt 

Minh, chia thµnh 7 phÇn: Danh lÖ luËt, 

L¹i luËt, Hé luËt, LÔ luËt, Binh luËt, 

H×nh luËt, C«ng luËt, chÐp thµnh 39 

quyÓn. C¸c ®iÒu luËt chÝnh gåm 436 ®iÒu, 

®iÒu lÖ cã 1765 ®iÒu(5). §iÒu ®Æc biÖt 

trong cÊu tróc cña “§¹i Thanh luËt lÖ” lµ 
h×nh thøc kÕt hîp gi÷a luËt vµ lÖ(6). 

Nh÷ng ®iÒu luËt ®−îc gäi tªn râ rµng, 

sau ®ã cã c¸c ®iÒu lÖ ®−îc bæ sung phÝa 

sau c¸c ®iÒu luËt, quy ®Þnh râ rµng h¬n 

c¸c ®èi t−îng ph¹m téi vµ møc ®é nÆng 

nhÑ cña h×nh ph¹t. 

LÊy ®iÒu luËt thø 51 “TÝn bµi” trong 
“§¹i Thanh luËt lÖ” lµm vÝ dô minh häa. 

Néi dung ®iÒu luËt quy ®Þnh: “Phµm 
phñ, ch©u, huyÖn ®Æt ra tÝn bµi lµ ®Ó (b¾t 
ph¹m nh©n vµ ®«n ®èc c«ng vô). Theo 
®−êng ®Êt gÇn hay xa ®Þnh ra thêi h¹n 
hµnh tr×nh phÝ b¸o. KÎ nµo vi ph¹m (chØ 
ng−êi ®−îc sai ph¸i vi ph¹m h¹n ®Þnh 
trong tÝn bµi) 1 ngµy bÞ ®¸nh 10 roi. Mçi 
1 ngµy bÞ t¨ng thªm mét møc téi, chØ 
®¸nh ®Õn 40 roi. NÕu quan ë phñ, ch©u, 
huyÖn, gÆp c«ng viÖc ®èc thóc ph¶i xö lý, 
kh«ng thi hµnh theo luËt th× ph¶i ph¸t 
khiÓn tÝn bµi, tù m×nh xuèng së thuéc 
ngåi ®«n ®èc th× bÞ ®¸nh 100 tr−îng (së 
thuéc lµ chØ ch©u, huyÖn, h−¬ng, th«n). 
Cßn c¸c lo¹i tr«ng nom cÇu cèng, bê bÕn, 
dÞch truyÒn kh¸m xÐt tai n¹n th−¬ng tÝch, 
kiÓm tra thi hµi, b¾t giÆc, so¹n th¶o c«ng 
v¨n th× kh«ng ë trong h¹n ®Þnh nµy ”. 

Trong ®iÒu luËt nµy cßn cã 2 ®iÒu lÖ 

kÌm theo. 

“1. C¸c quan viªn tõ phñ, huyÖn trë 
lªn, phµm c«ng v¨n quan hÖ ®Õn ph¶n 

nghÞch, qu©n nhu, dÞch tr¹m, lµ nh÷ng 
viÖc träng ®¹i, th× cø chiÕu theo lÖ ph¸i 
ng−êi ®i. Ngoµi ra, nh÷ng viÖc nhá nhÆt 
th× chØ tiÕn hµnh ®«n ®èc. (NÕu lµm tr¸i 
lÖ), sai ng−êi ®i c«ng dÞch, th× quan ë 
trÊn doanh xÐt hái ®Ých danh. NÕu kh«ng 
xÐt hái, sù viÖc ph¸t gi¸c th× ®Òu bÞ ®−a 
ra xÐt xö. §èi víi trÊn doanh, ®èi víi viÖc 
b×nh th−êng mµ sai ph¸i c«ng viÖc lµm 
h¹i ®Õn d©n, th× còng bÞ trao cho bé xÐt 
xö. 

2. C¸c ¸n lín, nhá ë ch©u huyÖn, 
phµm cã…nªn tïy lóc nÕu nh− gÆp lóc 
phong Ên mµ Ên vÉn ch−a kÕt xong, th× 
h·y t¹m thêi phong táa nhiÒu ®îi khi 
khai Ên th× sÏ sai ®i b¾t cÊp nhiÒu kh¸c. 
NÕu lµm tr¸i th× c¸c quan ch©u, huyÖn sÏ 
bÞ ®em xÐt xö theo møc ®é kh¸c nhau”(7). 

C¸c ®iÒu luËt kh¸c trong bé luËt còng 

®−îc kÕt cÊu nh− vËy. Mét ®iÒu luËt cã 

thÓ cã nhiÒu ®iÒu lÖ ®i kÌm nh−ng còng 

cã nh÷ng ®iÒu luËt kh«ng cã ®iÒu lÖ nµo 

®i kÌm. Do luËt lµ “th−êng ph¸p cña 
mu«n ®êi” cßn lÖ chØ lµ nh÷ng ý chØ c¨n 
cø vµo thùc tiÔn hoµn c¶nh nªn c¸ch cÊu 
tróc nh− vËy võa ®¶m b¶o ®−îc tÝnh æn 

®Þnh cña ph¸p luËt, l¹i võa thÓ hiÖn sù 

linh ho¹t, thøc thêi cña luËt ph¸p, thuËn 

tiÖn cho c¶ ng−êi thi hµnh vµ ng−êi chÊp 

hµnh luËt. 

3. Nh÷ng nÐt ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña 

“§¹i Thanh luËt lÖ” 

§¹i Thanh luËt lÖ nh×n tõ h×nh thøc 
kÕt cÊu, tinh thÇn lËp ph¸p vµ néi dung 

lµ sù tiÕp thu nh÷ng kinh nghiÖm lËp 

ph¸p cña c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn Trung 
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Quèc tr−íc ®ã, ®Æc biÖt lµ nhµ Minh. Tuy 

vËy, nh÷ng ®iÒu luËt, nhÊt lµ ®iÒu lÖ cña 

nã còng lµ sù kh¶o s¸t rÊt kü l−ìng t×nh 

h×nh thùc tÕ, ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña 

thêi ®¹i ®Æt ra, ®ñ søc ®iÒu chØnh nh÷ng 

quan hÖ x· héi ph¸t sinh trong suèt thêi 

kú thèng trÞ cña nhµ Thanh. Do ®ã, “§¹i 
Thanh luËt lÖ” mang nÐt ®Æc tr−ng cña 
thêi ®¹i m×nh. Vµ ®−¬ng nhiªn, nÐt ®Æc 

tr−ng mang tÝnh thêi ®¹i cña bé luËt nhµ 

Thanh chñ yÕu th«ng qua sè l−îng vµ néi 

dung cña c¸c ®iÒu lÖ. Cã thÓ kh¸i qu¸t ë 

mÊy ®iÓm sau ®©y: 

3.1. “§¹i Thanh luËt lÖ” t¨ng c−êng 

m¹nh mÏ viÖc b¶o vÖ Hoµng quyÒn vµ 

chÕ ®é gia tr−ëng phô quyÒn. 

Trong lÞch sö, c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn 

muèn duy tr× sù thèng trÞ cña m×nh ®Òu 

ph¶i tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p nh»m b¶o 

vÖ h¹t nh©n cña chÕ ®é phong kiÕn lµ 

Hoµng quyÒn vµ chÕ ®é gia tr−ëng phô 

quyÒn. Nhµ Thanh lµ mét v−¬ng triÒu 

phong kiÕn nªn ®iÒu ®ã còng kh«ng ph¶i 

lµ ngo¹i lÖ. 

Tuy nhiªn, nhµ Thanh tån t¹i trong 

bèi c¶nh hoµn toµn kh¸c so víi c¸c triÒu 

®¹i phong kiÕn ë Trung Quèc tr−íc ®ã. 

ThÕ kû XVII, khi nh÷ng quý téc M·n 

Thanh hõng hùc kh«i phôc vµ cñng cè 

v−¬ng quyÒn cña triÒu ®¹i th× trªn thÕ 

giíi chÕ ®é phong kiÕn ®· b−íc vµo giai 

®o¹n suy yÕu. ë ph−¬ng T©y, c¸c quèc 

gia ®ang å ¹t tiÕn hµnh c¸ch m¹ng t− 

s¶n, lËt ®æ chÕ ®é phong kiÕn, thiÕt lËp 

mét chÕ ®é x· héi míi – chÕ ®é t− b¶n 

chñ nghÜa. ë Trung Quèc, nhµ Thanh 

vÉn kiªn tr× b¶o l−u chÕ ®é phong kiÕn 

®· trë nªn l¹c hËu, cè g¾ng b¶o vÖ h¹t 

nh©n cña chÕ ®é phong kiÕn – Hoµng 

quyÒn vµ chÕ ®é gia tr−ëng lµ ®i ng−îc 

l¹i víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i. V× 

vËy, trong qu¸ tr×nh duy tr× sù thèng trÞ 

cña v−¬ng triÒu, luËt ph¸p nhµ Thanh 

®· dïng nh÷ng h×nh ph¹t nÆng h¬n so 

víi luËt nhµ Minh ®Ó b¶o vÖ Hoµng 

quyÒn, nh− më réng ®èi t−îng ph¹m téi, 

gia t¨ng h×nh ph¹t, më réng ®èi t−îng 

liªn ®íi. LÊy c¸c ®iÒu luËt vµ ®iÒu lÖ cña 

téi m−u ph¶n lµm vÝ dô. 

Téi m−u ph¶n trong luËt Minh vµ luËt 
Thanh ®Òu cã c¸c ®iÒu luËt “M−u ph¶n 
®¹i nghÞch”, “M−u ph¶n”, “T¹o yªu th− 
yªu ng«n”. LuËt Minh kh«ng cã ®iÒu lÖ 
nµo ®i kÌm c¸c ®iÒu luËt nh−ng luËt 

Thanh cã ®Õn 13 ®iÒu lÖ phô kÌm 3 ®iÒu 

luËt nµy. Theo ®ã, ®èi t−îng ph¹m téi 

m−u ph¶n ®−îc më réng h¬n: Tµ gi¸o, 
truyÒn ®å hoÆc tô tËp ®«ng ng−êi, nh÷ng 
ng−êi kh«ng cïng huyÕt thèng mµ kÕt 
nghÜa huynh ®Ö còng ®Òu cã thÓ luËt 
thµnh téi ph¶n nghÞch(8). 

§iÒu luËt “M−u ph¶n ®¹i nghÞch” 

trong luËt Minh quy ®Þnh: “Phµm ph¹m 

téi m−u ph¶n kÓ tÊt c¶ nh÷ng kÎ cïng 

m−u, kh«ng ph©n biÖt thñ ph¹m hay 
tßng ph¹m ®Òu bÞ téi xö tö l¨ng tr×” [9]. 

LuËt Thanh kh«ng nh÷ng kh«ng ph©n 

biÖt ng−êi ®øng ®Çu vµ tßng ph¹m mµ 

cßn thªm phÇn tiÓu chó víi néi dung dï 

(®· hay ch−a hµnh ®éng) ®Òu bÞ xö téi 

l¨ng tr×(10). §èi t−îng liªn ®íi trong luËt 

Thanh còng ®−îc më réng h¬n: “Phµm 

bän bÊt m·n, hßa m¸u ¨n thÒ liªn kÕt víi 
bän thæ hµo, bän c«n ®å chî bóa, binh 
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lÝnh nha dÞch, kÎ x−íng xuÊt ng−êi 

h−ëng øng, lµm h¹i l−¬ng d©n”(11) ®Òu 

xÕp vµo téi m−u ph¶n. 

ViÖc b¶o vÖ chÕ ®é gia tr−ëng phô 

quyÒn, luËt Thanh còng chÆt chÏ vµ 

nghiªm kh¾c h¬n luËt Minh.  

Ch¼ng h¹n, ®iÒu lÖ cña ®iÒu luËt “BiÖt 

tÞch dÞ tµi” (T¸ch hé ®Ó chia cña) ngoµi 

quy ®Þnh: “Phµm «ng bµ cha mÑ cßn sèng 

th× con ch¸u kh«ng ®−îc chia cña ë 

riªng” nh− luËt Minh, luËt Thanh cßn 

thªm tiÓu chó víi néi dung “ë ®©y nãi 

chia cña ë riªng, nghÜa lµ cßn ch−a lËp 

hé tÞch riªng. HÔ ph¹m luËt sÏ bÞ xö téi 

tr−îng cao nhÊt”(12). Hay nh− phÇn luËt 

h«n nh©n, trong 16 ®iÒu luËt quy ®Þnh vÒ 

h«n nh©n, luËt Minh chØ cã 4 ®iÒu lÖ ®i 

kÌm, sè l−îng ®iÒu lÖ cña luËt Thanh 

t¨ng lªn ®Õn 23 ®iÒu. Trong sè ®ã cã 

nh÷ng ®iÒu luËt ®· t−íc ®i quyÒn tù do 

h«n nh©n cña thanh niªn nam n÷, h«n 

nh©n hoµn toµn ph¶i nghe theo lêi cha 

mÑ. NÕu “«ng bµ, cha mÑ ®Òu kh«ng cßn 

th× ph¶i do bËc t«n th©n lµm chñ h«n”(13). 

Nh− vËy, luËt ph¸p b¶o vÖ Hoµng 

quyÒn vµ chÕ ®é gia tr−ëng phô quyÒn 

cña nhµ Thanh ®· gia t¨ng h¬n so víi c¸c 

triÒu ®¹i phong kiÕn tr−íc ®ã ë Trung 

Quèc, tr−íc nhÊt lµ trong so s¸nh víi 

luËt Minh. Sù gia t¨ng h×nh ph¹t trong 

luËt Thanh ë møc ®é nµy hay møc ®é kia 

®Òu lµ b−íc lïi trong lÞch sö lËp ph¸p cña 

phong kiÕn Trung Quèc. 

3.2. “§¹i Thanh luËt lÖ” b¶o vÖ 

quyÒn lîi chñ yÕu cña ng−êi M·n vµ 

thùc thi c¸c h×nh ph¹t nghiªm kh¾c 

hiÕm thÊy trong lÞch sö ®èi víi c¸c 

d©n téc kh¸c.  

Trong khi thi hµnh c¸c h×nh ph¹t, nÕu 

ng−êi M·n vµ ng−êi H¸n cïng ph¹m téi 

nh− nhau th× ng−êi M·n ®−îc h−ëng 

h×nh ph¹t nhÑ h¬n so víi ng−êi H¸n. 

Ngoµi ra, ng−êi M·n cßn ®−îc h−ëng c¸c 

®Æc quyÒn nh− gi¶m téi, thay ®æi h×nh 

ph¹t… Ng−êi M·n còng cã mét hÖ thèng 

t− ph¸p ®Æc biÖt thô lý nh÷ng vô ¸n 

nh»m b¶o vÖ quyÒn lîi cho hä. 

Bªn c¹nh viÖc trao ®Æc quyÒn cho 

ng−êi M·n, luËt Thanh còng rÊt nghiªm 

kh¾c ®èi víi ng−êi H¸n vµ c¸c d©n téc 

kh¸c theo h−íng: t¨ng nÆng h×nh ph¹t, 

t¨ng thªm téi danh vµ më réng liªn ®íi. 

Ch¼ng h¹n nh−, ®Ó h¹n chÕ tô tËp ®«ng 

ng−êi, trÊn ¸p nh÷ng ng−êi cã t− t−ëng 

chèng ®èi nhµ Thanh vµ ph¶n l¹i chÕ ®é 

phong kiÕn, ®iÒu luËt “M−u ph¶n ®¹i 

nghÞch”, luËt Thanh ®· bæ sung c¸c téi 

“x−íng lËp tµ gi¸o”, “biªn t¹o tµ thuyÕt”; 

®iÒu luËt “T¹o yªu th− yªu ng«n” thªm vµo 

téi “vong bè tµ ng«n”. C¸c téi “x−íng lËp tµ 

gi¸o”, “biªn t¹o tµ thuyÕt” ®Òu xö ph¹t 

b»ng víi téi ph¶n nghÞch. Nh÷ng ®iÒu luËt 

nµy khiÕn nhiÒu phÇn tö tri thøc ng−êi 

H¸n v× mét ch÷ hay mét c©u nãi mµ bÞ 

khÐp vµo téi m−u ph¶n(14). 

HoÆc nh− ®Ó b¶o vÖ trËt tù x· héi 

phong kiÕn vµ tµi s¶n cña giai cÊp thèng 

trÞ, luËt Thanh trõng trÞ nghiªm kh¾c 

®èi víi nh÷ng ng−êi ph¹m téi ¨n 

trém, ¨n c¾p. §èi víi nh÷ng khu vùc ®Æc 

biÖt, nh÷ng ®èi t−îng ®Æc biÖt th× thi 
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hµnh nh÷ng h×nh ph¹t ®Æc biÖt (møc ®é 

nÆng h¬n so víi th«ng th−êng). §iÒu 268 

vÒ “B¹ch tró th−¬ng ®o¹t” (C−íp giËt 
gi÷a ban ngµy), phÇn ®iÒu lÖ quy ®Þnh: 

“Bän trém c−íp ë tØnh Tø Xuyªn vµ c¸c 

vïng gi¸p gianh víi 3 tØnh Hµ Nam, An 

Huy, Hå B¾c, 3 phñ Kh¾c Ch©u, Nghi 
Ch©u, Tµo Ch©u cña tØnh S¬n §«ng, 3 

phñ Hoµi An, Tõ Ch©u, H¶i Ch©u cña 

tØnh Giang T«, nÕu cã bän thæ phØ, b¹ch 

chµng thñ, duÖ ®ao thñ…tô tËp ë nh÷ng 
n¬i cã löa, hoµnh hµnh c−íp bãc, kh¶o 

xÐt 5 ng−êi, kh«ng ph©n biÖt ®øng ®Çu 

hay tßng ph¹m, ®Òu ®−a vÒ lµm ruéng, cÊp 

cho quan binh ng−êi M·n ®ãng qu©n ë 
vïng Néi M«ng lµm n« lÖ. §¸nh ng−êi 

kh¸c bÞ th−¬ng, nÕu vÕt th−¬ng do ®ao 

chÐm trë lªn, bÞ xö chÐm, giam chê. VÕt 

th−¬ng kh«ng ph¶i do ®ao b»ng kim lo¹i 
g©y ra, vÕt th−¬ng b×nh phôc nhÑ th× bÞ 

treo cæ giam chê”(15). §µi Loan còng bÞ liÖt 

vµo nh÷ng vïng ph¶i chÞu h×nh ph¹t 

nÆng(16). Nh÷ng ®èi t−îng ®Æc biÖt còng 

thi hµnh nh÷ng h×nh ph¹t rÊt hµ kh¾c: 

“Phµm ng−êi Håi kÕt bÌ ®¶ng c−íp giËt 

cña c¶i tõ 3 ng−êi trë lªn kh«ng ph©n 

biÖt ng−êi ®øng ®Çu hay tßng ph¹m, ®Òu 
bÞ sung vµo qu©n ®Õn nh÷ng vïng cã khÝ 

®éc ë V©n Nam, Quý Ch©u, L−ìng 

Qu¶ng”(17). 

3.3. “§¹i Thanh luËt lÖ” cè g¾ng 
duy tr× quan hÖ s¶n xuÊt phong kiÕn, 
h¹n chÕ nh÷ng mÇm mèng cña nÒn 
kinh tÕ t− b¶n chñ nghÜa 

Thêi kú Khang-Ung-Cµn(18), sù thèng 

nhÊt vµ æn ®Þnh cña Trung Quèc gióp 

nhµ Thanh cã ®iÒu kiÖn phôc håi vµ ph¸t 

triÓn nÒn kinh tÕ. NhiÒu chÝnh s¸ch, quy 

®Þnh ph¸p luËt liªn quan ®Õn lÜnh vùc 

kinh tÕ ra ®êi, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn 

m¹nh mÏ cña kinh tÕ, t¹o nªn thêi ®¹i 

hoµng kim trong lÞch sö ph¸t triÓn cña 

nhµ Thanh, mµ sö th−êng gäi “Thêi ®¹i 
thÞnh thÕ”. Tuy nhiªn, nh÷ng chÝnh s¸ch 
vµ quy ®Þnh mang tÝnh luËt ph¸p chØ 

nh»m phôc håi vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ 

phong kiÕn, cñng cè sù n¶y sinh nh÷ng 

quan hÖ phong kiÕn chø kh«ng nh»m t¹o 

®iÒu kiÖn cho sù n¶y sinh vµ ph¸t triÓn 

quan hÖ s¶n xuÊt t− b¶n chñ nghÜa. 

Nh÷ng mÇm mèng cña nÒn kinh tÕ t− 

b¶n chñ nghÜa manh nha vµ ph¸t triÓn ë 

thêi kú nµy lµ do sù ph¸t triÓn tù th©n 

cña nÒn kinh tÕ sinh ra, chø kh«ng ph¶i 

lµ kÕt qu¶ cña nh÷ng chÝnh s¸ch cã tÝnh 

chñ ®éng cña nhµ Thanh. Do ®ã, ®èi víi 

quan hÖ s¶n xuÊt t− b¶n chñ nghÜa míi 

manh nha, nhµ Thanh, mét mÆt, thi 

hµnh mäi biÖn ph¸p nh»m c¶n trë vµ hñy 

ho¹i, mÆt kh¸c thùc hiÖn nh÷ng quy 

®Þnh b¶o hé nghiªm ngÆt ®èi víi c¬ së 

kinh tÕ cña nhµ n−íc phong kiÕn.  

 Nh÷ng quy ®Þnh liªn quan ®Õn lÜnh 

vùc kinh tÕ trong “§¹i Thanh luËt lÖ” 
chñ yÕu ë phÇn Hé luËt vµ C«ng luËt. 
Nh÷ng ®iÒu luËt bµn vÒ kinh tÕ trong bé 

luËt nhµ Thanh nhiÒu h¬n so víi tÊt c¶ 

c¸c bé luËt thµnh v¨n cña c¸c triÒu ®¹i 

phong kiÕn tr−íc ®©y. §iÒu nµy thÓ hiÖn 

sù coi träng cña nhµ n−íc phong kiÕn ®èi 

víi viÖc vËn dông nh÷ng thñ ®o¹n ph¸p 

luËt ®Ó ®iÒu chØnh quan hÖ kinh tÕ tr−íc 

sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ. 
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Trong phÇn nµy, chóng t«i tËp trung 

nghiªn cøu nh÷ng ®iÒu lÖ trong luËt 

Thanh ®èi víi viÖc c¶n trë vµ hñy ho¹i 

nh÷ng mÇm mèng quan hÖ s¶n xuÊt t− 

b¶n míi manh nha ë mÊy ®iÓm sau: 

Thø nhÊt, luËt ph¸p cÊm tiÕn hµnh 
c¸c ho¹t ®éng bu«n b¸n, trao ®æi, h¹n 

chÕ sù gia t¨ng cña bé phËn c− d©n lµm 

nghÒ kinh doanh. 

ViÖc cÊm trao ®æi bu«n b¸n ®−îc nhµ 

n−íc gi÷ ®éc quyÒn ®èi víi c¸c s¶n phÈm 

cña ngµnh thñ c«ng nghiÖp. LuËt Thanh 

cã nh÷ng quy ®Þnh liªn quan ®Õn viÖc ®éc 

quyÒn nµy, nh− cÊm nh©n d©n bu«n b¸n 

mét sè mÆt hµng trong quy ®Þnh (nh−: 

diªm, s¾t, chÌ, vµng, b¹c, ®ång, thiÕc, 

quÆng, l−u huúnh…) VÝ dô nh− trong 

®iÒu luËt 144 Diªm ph¸p cã 24 ®iÒu lÖ, 
quy ®Þnh mét c¸ch tØ mØ, chÆt chÏ vµ xö 

ph¹t nghiªm kh¾c nh÷ng ng−êi lµm tr¸i. 

Ch¼ng h¹n, “Nh÷ng ng−êi tiÕn hµnh 
bu«n b¸n qua biªn giíi 3000 c©n (1 c©n = 
500g – TG chó) muèi trë lªn, tra hái xong 
th× ®−a ®Õn vïng phô cËn sung vµo 
qu©n”(19). Nh÷ng ®iÒu luËt liªn quan ®Õn 
chÌ, phÌn chua (®iÒu luËt 144, 145)… 

còng cã nh÷ng ®iÒu luËt quy ®Þnh møc 

xö ph¹t t−¬ng tù nh− vËy(20). 

Nh÷ng ®iÒu lÖ quy ®Þnh ®éc quyÒn 

bu«n b¸n cña nhµ n−íc gióp nhµ n−íc 

gia t¨ng tµi chÝnh cña quèc gia, nh−ng 

trªn thùc tÕ nã lµ nh©n tè lµm h¹n chÕ vµ 

k×m h·m ghª gím sù ph¸t triÓn vµ l−u 

th«ng hµng hãa. 

Thø hai, h¹n chÕ nghiªm ngÆt sù ph¸t 
triÓn cña thñ c«ng nghiÖp vµ ngµnh khai 

má. 

Thêi nhµ Thanh, thñ c«ng nghiÖp vµ 

ngµnh khai má ®· cã nh÷ng b−íc ph¸t 

triÓn m¹nh mÏ dùa trªn nÒn t¶ng cã tõ 

thêi Minh. Ngµnh dÖt t¬ lôa ë Giang 

Nam, mçi n¨m mét hé cã thÓ lµm ®−îc 

400 – 500 tÊm lôa. Quy m« cña ngµnh 

khai má cßn lín h¬n. Mçi má ®ång ë V©n 

Nam ph¶i ®Õm ®−îc c¶ v¹n ng−êi.  

TriÒu ®×nh nhµ Thanh ý thøc ®−îc 

r»ng thñ c«ng nghiÖp vµ khai má lµ 

nh÷ng ngµnh nghÒ ®¶m b¶o cuéc sèng 

cña tr¨m hä vµ cã t¸c dông nhÊt ®Þnh 

trong viÖc thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn, 

kh«ng thÓ chØ c¨n cø vµo môc ®Ých cña 

nh÷ng ng−êi cÇm quyÒn phong kiÕn mµ 

cÊm tuyÖt ®èi, nªn chØ cã thÓ thùc hiÖn 

nh÷ng biÖn ph¸p h¹n chÕ sù ph¸t triÓn 

cña nã. Ch¼ng h¹n nh− ë Giang Nam, 

quy ®Þnh: Muèn lµm nghÒ dÖt ph¶i cã 
giÊy chøng nhËn. §Ó ®−îc cÊp giÊy 
chøng nhËn, mçi hé ph¶i dÖt thö 100 
tÊm, mçi tÊm nép 50 l−îng, hµng dÖt 
b»ng m¸y ®−îc chÊp nhËn, nh÷ng c¸i 
kh¸c hñy bá.  

§èi víi ngµnh khai má, nhµ Thanh lo 

l¾ng viÖc tËp hîp mét sè l−îng ®«ng c¸c 

quÇn chóng trong c¸c má, cã thÓ m−în 

viÖc khai má mµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng 

chèng nhµ Thanh. Do ®ã, ®èi víi nh÷ng 

ng−êi lµm nghÒ khai má, nhµ n−íc rÊt 

thËn träng. C¸c quan ®Þa ph−¬ng cã 

nhiÖm vô tra xÐt kü tªn, tuæi, quª qu¸n 

cña nh÷ng chñ má, råi míi cÊp giÊy phÐp 

cho hä tiÕn hµnh ho¹t ®éng khai má. 

Nh÷ng t− nh©n tù ý lµm, nÕu bÞ ph¸t 

hiÖn th× chiÕu theo luËt nÆng trÞ téi. 

Thø ba, h¹n chÕ sù ph¸t triÓn n«ng 
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nghiÖp theo tÝnh chÊt hµng hãa, nh»m 

ng¨n c¶n sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ hµng 
hãa trong n«ng nghiÖp. 

Nhµ Thanh mÆc dï vÉn lu«n kh¼ng 
®Þnh “lÊy n«ng nghiÖp trong thiªn h¹ lµm 
gèc”, nh−ng thùc tÕ nhµ n−íc chØ coi 
träng ph¸t triÓn nghÒ trång lóa. Ngoµi 

trång lóa, nh÷ng nghÒ trång trät kh¸c vµ 
ch¨n nu«i ®Òu kh«ng ®−îc coi träng. §Æc 
biÖt, khi nh÷ng mÇm mèng bu«n b¸n, 
trao ®æi xuÊt hiÖn th× nhµ Thanh thi 
hµnh nh÷ng biÖn ph¸p cÊm ®o¸n lµm 
thui chét sù ph¸t triÓn ®ã. 

Ch¼ng h¹n ®èi víi nghÒ trång c©y 

b«ng. Khi ngµnh thñ c«ng nghiÖp dÖt 
ph¸t triÓn, ®ßi hái víi sè l−îng b«ng lín. 
NhiÒu ng−êi n«ng d©n bá trång lóa 
chuyÓn sang trång b«ng. DiÖn tÝch trång 
b«ng t¨ng lªn, diÖn trång lóa gi¶m. §øng 
tr−íc thùc tr¹ng ®ã, nhµ Thanh ra quy 
®Þnh: Nh÷ng ®ång ruéng tõ mét kho¶nh 
trë lªn chØ ®−îc trång b«ng mét nöa, mét 
nöa cßn l¹i ph¶i trång lóa. §èi víi viÖc 
trång c©y thuèc l¸, nhµ n−íc còng h¹ 
lÖnh: ViÖc trång c©y thuèc l¸, ph¸ bá 
nh÷ng vïng ®Êt hoang vu, viÖc kinh 
doanh kh«ng ®−îc g©y trë ng¹i cho lîi 
Ých cña ngµnh n«ng nghiÖp. C¸c ngµnh 
kh¸c nh− trång mÝa, c©y ¨n qu¶, chÌ… 
nhµ Thanh còng v× bá gèc lÊy ngän, bá 
c¸i chÝnh lÊy c¸i phô mµ thi hµnh c¸c 
luËt cÊm t−¬ng tù. 

Thø t−, thùc hiÖn chÝnh s¸ch “h¶i 
cÊm”, h¹n chÕ sù ph¸t triÓn mËu dÞch vµ 
giao l−u bu«n b¸n. 

Trong “§¹i Thanh luËt lÖ”, phÇn Binh 
luËt, ®iÒu 225 “T− xuÊt ngo¹i c¶nh cËp vi 
cÊm h¹ h¶i” (Mang lËu hµng hãa ra 

ngoµi câi vµ vi ph¹m lÖnh cÊm mµ ra 

biÓn) cã tíi 36 ®iÒu lÖ kÌm theo nh»m 

quy ®Þnh râ rµng h¬n cho ®iÒu luËt. §Çu 

tiªn, thùc hµnh viÖc qu¶n lý chÆt chÏ ®èi 

víi viÖc bu«n b¸n ng−êi vµ c¸c vËt phÈm: 

“Phµm ®em ngùa, tr©u, qu©n nhu, hµng 
hãa vÒ s¾t (ch−a chÕ qu©n khÝ), tiÒn ®ång, 
c¸c thø t¬, lôa, gÊm lÐn ®em ra biÓn bu«n 
b¸n víi ng−êi n−íc ngoµi, ph¹t 100 
tr−îng… NÕu ®em ng−êi vµ qu©n khÝ 
xuÊt khÈu th× bÞ téi gi¶o, giam chê xÐt 
xö”(21). §èi víi l−¬ng thùc, quÆng, vµng… 
nhµ n−íc còng kh«ng cho phÐp xuÊt 

khÈu ra n−íc ngoµi. ViÖc ®ãng tµu 

thuyÒn ®i biÓn còng ®Òu cã nh÷ng nh÷ng 

quy ®Þnh mét c¸ch rÊt tØ mØ vµ nghiªm 

minh.  

Nhµ Thanh còng ban bè kh«ng Ýt 

nh÷ng ®iÒu luËt h¹n chÕ ngo¹i th−¬ng, 

cÊm nh÷ng th−¬ng nh©n n−íc ngoµi vµ 

ng−êi Trung Quèc ®i l¹i, tiÕp xóc víi 

nhau. Nh÷ng ®iÒu nµy ®· lµm ¶nh h−ëng 

nghiªm träng tíi sù du nhËp cña nh÷ng 

t− t−ëng ph−¬ng T©y vµo Trung Quèc.  

ChÝnh s¸ch “h¶i cÊm” ®· khiÕn 
kho¶ng c¸ch x· héi gi÷a Trung Quèc vµ 

ph−¬ng T©y ngµy cµng xa. Nhµ Thanh 

®· tù lµm thui chét ®i nh÷ng mÇm mèng 

cña nÒn kinh tÕ t− b¶n chñ nghÜa míi 

manh nha ë Trung Quèc, h¹n chÕ sù giao 

l−u khoa häc kü thuËt cña Trung Quèc 

víi ph−¬ng T©y, ®−a ®Õn nh÷ng hËu qu¶ 

rÊt nghiªm träng cho sù ph¸t triÓn cña 

x· héi Trung Quèc. 

*    

Trªn ®©y lµ nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ qu¸ 
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tr×nh ra ®êi, cÊu tróc, néi dung vµ nÐt 

®Æc trung cña bé “§¹i Thanh luËt lÖ”. 
ViÖc nghiªn cøu s©u s¾c h¬n vÒ néi dung 

còng nh− mèi quan hÖ cña “§¹i Thanh 
luËt lÖ’ víi c¸c bé luËt kh¸c trong lÞch sö 
chÕ ®é phong kiÕn Trung Quèc vµ ¶nh 

h−ëng cña nã tíi c¸c bé luËt cña nhµ 

n−íc phong kiÕn ViÖt Nam sÏ dµnh ®Ó 

tr×nh bµy ë nh÷ng c«ng tr×nh nghiªn cøu 

tiÕp theo. 

 

CHÚ THÍCH: 

(1) Trong thời gian tồn tại của mình, nhà 

Minh (1368 – 1644) đã ban hành hai bộ luật lớn. 

Bộ luật thứ nhất là “Đại Minh luật” ban hành vào 

năm Hồng Vũ thứ 30 (1397), gồm 30 quyển, 

tổng cộng 460 điều, chia thành 7 phần, 30 mục. 

Giữa thời Minh, để đáp ứng những đòi hỏi mới 

của việc quản lý xã hội, từ Gia Tĩnh trở về sau, 

nhà nước ban hành thêm “Vấn hình điều lệ” là 

những quy định pháp luật bổ sung thêm cho “Đại 

Minh luật”, sau được gọi là các điều lệ. Các điều 

lệ liên tục được bổ sung qua các thời kỳ. Đến 

năm Vạn Lịch thứ 13 (1585), vua cho ban hành 

“Đại Minh luật tập giải phụ lệ” trong đó vẫn giữ 

nguyên 460 điều luật của “Đại Minh luật” bổ 

sung thêm vào phía sau mỗi điều luật là các điều 

lệ trong “Vấn hình điều lệ”. Do vậy, “Đại Minh 

luật tập giải phụ lệ” khác “Đại Minh luật” ban 

hành trước đó về mặt kết cấu (sau mỗi điều luật 

có các điều lệ), hơn về mặt nội dung (phần các 

điều lệ). Tùy từng trường hợp cụ thể chúng tôi 

dùng các tên “Đại Minh luật”, “Đại Thanh luật 

tập giải phụ lệ” và luật Minh. 

(2) Dẫn theo: 高学强.论清律对明律的继承和发展[J]，长安大学学报（社会科学版），2006年，第 8 卷，第 2 期, tr.75 

(3) Dẫn theo: 高学强.论清律对明律的继承和发展[J]，Sđd, tr.75 

(4) Dẫn theo: 高学强.论清律对明律的继承和发展[J]，Sđd, tr.77 

(5) Do số lượng điều lệ liên tục được bổ sung 

qua các triều đại nhà Thanh nên việc chép số 

lượng điều lệ trong các văn bản khác nhau là 

khác nhau. Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng 

số liệu thống kê trong 田涛，郑秦.大清律例[M].天津市:天津古籍出版社，1993 – cuốn sách do 

các nhà luật học Trung Quốc đương đại biên tập 

và xuất bản, trong đó tập hợp các điều lệ trong 

suốt triều đại nhà Thanh. 

(6) Trong lịch sử lập pháp của Trung Quốc cổ 

đại, việc lựa chọn hình thức biên soạn điều luật 

đi kèm với các điều lệ không phải đến thời 

Thanh mới có.  

Trước đó, thời Lưỡng Tống, việc áp dụng 

thực hiện những sắc chỉ mang tính luật pháp 

song song với điều luật ngày càng được mở rộng. 

Điều đó vừa thể hiện sự thích ứng linh hoạt của 

nhà nước trước những đòi hỏi mới của xã hội, 

cũng vừa là một hình thức bổ sung những điều 

luật mới cho bộ luật cũ. Đây là những mầm 

mống ban đầu cho hình thức biên soạn điều luật 

kết hợp với điều lệ. 

Thời Minh, khi ban hành “Đại Minh luật” 

năm 1397 thì chỉ có 460 điều luật, không có điều 

lệ đi kèm. Sau này, trong quá trình phát triển của 

triều đại, để đáp ứng những đòi hỏi mới của tình 

hình xã hội, nhà Minh đã ban hành “Vấn hình 

điều lệ” bổ sung cho những điều luật trong “Đại 

Minh luật”, gọi là các điều lệ. Số lượng các điều 

lệ tăng lên theo thời gian. Năm 1585, Vạn Lịch 

tiến hành đợt sửa đổi luật theo hướng kết hợp 

“Đại Minh luật” và “Vấn hình điều lệ” thành một 

bộ luật thống nhất với tên gọi “Đại Minh luật tập 
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giải phụ lệ”. Kết cấu bộ luật có thay đổi chút ít. 

Sau mỗi điều luật có điều lệ đi kèm. Một điều 

luật có thể có nhiều điều lệ phụ kèm nhưng cũng 

có những điều luật không có điều lệ nào cả. 

(7) 田涛，郑秦.大清律例[M].天津市:天津古籍出版社，1993，第 166-167 页 

(8) Xem thêm: 田涛，郑秦.大清律例[M]. 

Sđd，第 254 律文，第 358-362 页 

(9) 怀效锋.大明律[M].北京:法律出版社，
1999，第 134 页 
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(13) 田涛，郑秦.大清律例[M]. Sđd，第 398条例，第 218 页 

(14) Lịch sử nhà Thanh đã xảy ra nhiều vụ án 

văn chương lớn: Vụ án Thi tập của Lưu Chính 

Tông (1660) thời Thuận Trị; Vụ án Minh sử của 

Trang Đình Long (1633), Vụ án Nam Sơn tập 

của Đới Danh Thế (1711) thời Khang Hy; Vụ án 

đề thi của Tra Tự Đình (1726), Vụ án văn tuyển 

Lữ Lưu Lương (1729) thời Ung Chính; thời Càn 

Long, số lượng các vụ án văn chương chiếm con 

số cao nhất. Trong 8 tập “Hồ sơ ngục tù văn tự 

đời Thanh” ghi chép 65 vụ án thì đã có 64 vụ án 

ở thời Càn Long. Xin xem thêm: Cát Kiếm Hùng, 

Bước thịnh suy của các triều đại phong kiến 

Trung Quốc, Tập 3: Nhà Minh Thanh (sách dịch), 

NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội, 2004, 

tr.406-410 

(15) 田涛，郑秦.大清律例[M]. Sđd，第 845条例，第 389 页 

(16) 田涛，郑秦.大清律例[M]. Sđd，第 830条例，第 384 页 

(17) 田涛，郑秦.大清律例[M]. Sđd，第 844条例，第 388 页 

(18) Khang-Ung-Càn: một giai đoạn lịch sử 

thời Thanh, được gọi tắt theo niên hiệu của ba vị 

vua Khang Hy, Ung Chính, Càn Long 

(19) 田涛，郑秦.大清律例[M]. Sđd，第 499条例，第 258 页 

(20) Xin xem thêm: 田涛，郑秦.大清律例
[M]. Sđd，第 503 条例，第 144、145 律文，第
260 页、第 265 – 266 页 
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