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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong cuộc sống loài người, tài nguyên thiên nhiên và môi trường là 

nền tảng cơ bản nhất để con người có thể sinh tồn. Ngay từ khi mới ra đời, 

con người với thế giới tự nhiên đã trở thành một khối thống nhất không thể 

tách rời. Chúng ta thấy, trong lịch sử tiến hoá và phát triển của mình, con 

người chưa bao giờ và không thể “bước ra khỏi” môi trường tự nhiên xung 

quanh mình. Bởi vì, thực chất con người cũng là một sinh vật của tự nhiên 

mà lại là một loài sinh vật có ý thức cao. Cho nên, mối quan hệ giữa con 

người và tự nhiên mãi mãi vẫn sẽ là mối quan hệ sống còn và mối quan hệ đó 

càng quan trọng hơn, thân thiết hơn ở các vùng dân tộc thiểu số các nước trên 

thế giới cũng như Việt Nam. 

Thực tế hiển nhiên đó đã khiến loài người nói chung và các dân tộc 

thiểu số phải có cách ứng xử với tự nhiên một cách hợp lý. Thế ứng xử khôn 

khéo nhất, thông minh nhất ở đây là tạo ra sự hài hoà giữa con người và thế 

giới tự nhiên. Để giữ được sự hài hoà đó một cách bền vững, con người đã 

sáng tạo ra những nguyên tắc, cách ứng xử được gọi là “Luật tục”, được áp 

dụng trong cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số nhằm bảo vệ môi trường 

thiên nhiên và bảo tồn sự hài hoài giữa con người và thế giới tự nhiên.  

 Đặc biệt, trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện 

nay, để quản lý xã hội bằng pháp luật, Nhà nu ớc cần hoàn thiện hệ thống 

pháp luật đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và ta  ng cu  ờng khả na ng điều chỉnh bằng 
pháp luật trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trong đó hệ thống pháp luật 

bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường cũng cần được hoàn thiện. Hiến 

pháp năm 2012 quy định “Nhà nu  ớc đu ợc t  chức và hoạt động theo Hiến 
pháp pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiẹ  n 
nguyên tắc tập trung dân chủ” (Điều 8, Hiến pháp năm 2012). Như vậy, trong 

Nhà nước pháp quyền, vấn đề xây dựng và hoàn thiẹ  n hệ thống pháp luật là 

mọ  t chức na ng co  bản của Nhà nu  ớc, vừa là nhiệm vụ có t nh chiến lu  ợc lâu 
dài vừa là nhiệm vụ tru  ớc mắt. Nghị quyết số 48-NQ T , ngày 24 5 2005 về 

Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 

2010, định hướng đến năm 2020, khi đề cập đến các giải pháp xây dựng pháp 

luật có nêu: “cần nghiên cứu khả na  ng khai thác, sử dụng án lệ, tập quán (kể 

cả tập quán, thông lẹ  quốc tế) và qui tắc của các hiệp hội nghề nghiệp, góp 

phần b  sung và hoàn thiện pháp luật”.  

 Như vậy, xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ, toàn diện, phù hợp 

với điều kiện kinh tế, ch nh trị, xã hội của đất nu  ớc trong giai đoạn hiện nay, 

ngoài việc vận dụng các thành tựu khoa học k  thuật hiện đại, k  thuật pháp 

lý tiên tiến, trong một số lĩnh vực nhất định vẫn cần có sự kế thừa, phát huy 

yếu tố t ch cực của phong tục tập quán (Luật tục) vận dụng vào công tác lập 
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pháp, công tác quản lý xã hội, quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo 

vệ môi trường. 

 Trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay, để 

quản lý xã họ i bằng pháp luạ t, Nhà nu  ớc cần hoàn thiẹ  n hệ thống pháp luạ t 
đảm bảo hiẹ u lực, hiẹ u quả và ta ng cu ờng khả na  ng điều chỉnh bằng pháp luạ  t 
trên mọi lĩnh vực của đời sống xã họ i trong đó hệ thống pháp luật bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên và môi trường cũng cần được hoàn thiện. Hiến pháp năm 

2012 quy định “Nhà nu  ớc đu  ợc t  chức và hoạt đọ  ng theo Hiến pháp pháp 
luạ t, quản lý xã họ i bằng Hiến pháp và pháp luạ t, thực hiẹ n nguyên tắc tạ  p 

trung dân chủ” (Điều 8, Hiến pháp năm 2012). Như vậy, trong Nhà nước 

pháp quyền, vấn đề xây dựng và hoàn thiẹ n hệ thống pháp luạ t là mọ  t chức 
na ng co  bản của Nhà nu  ớc, vừa là nhiẹ  m vụ có t nh chiến lu  ợc lâu dài vừa là 
nhiẹ m vụ tru  ớc mắt. Nghị quyết số 48-NQ T , ngày 24 5 2005 về Chiến 

lu ợc xây dựng và hoàn thiẹ  n hẹ  thống pháp luạ t Viẹ  t Nam đến na  m 2010, 

định hu ớng đến na m 2020, khi đề cạ p đến các giải pháp xây dựng pháp luạ t 
có nêu: “cần nghiên cứu khả na ng khai thác, sử dụng án lẹ , tạ  p quán (kể cả 
tạ p quán, thông lẹ  quốc tế) và qui tắc của các hiẹ  p họ i nghề nghiẹ  p, góp phần 
b  sung và hoàn thiẹ n pháp luạ t”.  

 Cùng với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, hệ thống pháp 

luật bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường nói riêng. Để tồn tại và phát 

triển một cách bền vững trong môi trường thiên nhiên miền núi, nhiều thế hệ 

các dân tộc thiểu số ở Việt Nam đã xây dựng và phát triển những hệ thống tri 

thức và luật tục riêng của mình trong việc sử dụng và quản lý một cách bền 

vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên này.  

 Trong thời gian gần đây, cùng với sự phát triển của đất nước, bối cảnh 

kinh tế - xã hội và văn hoá của các dân tộc thiểu số ở cả Tây Bắc và Tây 

Nguyên đã có những biến đ i lớn, song luật tục vẫn đóng góp vai trò nhất định 

trong việc điều chỉnh các mối quan hệ giữa con người và môi trường thiên 

nhiên xung quanh họ. Như nhiều dân tộc thiểu số ở miền núi ph a Bắc vẫn còn 

duy trì các thực hành tôn giáo t n ngưỡng và quy định luật tục về rừng thiêng, 

rừng cấm, rừng đầu nguồn…. Ở nhiều nhóm tộc người, một số quy định của 

luật tục vẫn còn được sử dụng để quản lý, bảo vệ và phân phối tài nguyên 

rừng, tài nguyên nước, đất đai… giữa các thành viên trong cộng đồng.  

 Hiện nay, mặc dù chúng ta đã xây dựng và phát triển một hệ thống khá 

hoàn chỉnh các điều luật về sử dụng và quản lý tài nguyên thiên nhiên, song 

các quy định của luật tục chưa được đưa vào trong hệ thống pháp luật về bảo 

vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường đã được ban hành. Việc chưa công 

nhận luật tục của các dân tộc thiểu số đã tạo ra nhiều thách thức trong việc sử 

dụng và quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở các vùng dân tộc 

thiểu số hiện nay. V  dụ, việc quốc hữu hoá tài nguyên rừng, đặc biệt là việc 
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thành lập các khu rừng đặc dụng, phòng hộ tại các khu rừng cấm, rừng thiêng 

của cộng đồng song song với việc xoá bỏ các quy định của luật tục ở những 

khu vực này đã làm cho nhiều khu rừng trở nên “vô chủ”. Tương tự như vậy, 

một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến mức độ đáng báo động 

trong xung đột xã hội về tài nguyên rừng, đặc biệt là xung đột giữa người dân 

địa phương và các cơ quan quản lý tài nguyên thiên nhiên của Nhà nước 

trong khoảng hơn thập kỷ trở lại đây ở miền Trung và Tây Nguyên hiện nay 

là do sự suy giảm về vai trò của luật tục.   

Vì vậy, để giải quyết vấn đề quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên thiên 

nhiên và bảo vệ môi trường một cách hiệu quả và bền vững, đặc biệt là ở các 

vùng dân tộc thiểu số miền núi, thì việc đánh giá một cách hệ thống hiện trạng, 

vai trò và giá trị của luật tục trong xã hội hiện nay, từ đó tìm ra cơ sở khoa học 

cho việc kết hợp các nguyên tắc, ứng xử (Luật tục) của đồng bào các dân tộc 

thiểu số miền núi với hệ thống pháp luật về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và 

môi trường của Nhà nước là một việc làm cần thiết. Từ lý do này, tôi chọn vấn 

đề “Luật tục về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở Việt Nam 

(Qua luật tục của các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc và Tây Nguyên)” để làm đề 

tài luận án tiến sĩ với mong muốn đóng góp vào trong các cuộc tranh luận gần 

đây về vai trò và giá trị của luật tục, cũng như đưa ra các gợi ý để giữ gìn và 

phát huy vai trò của luật tục trong việc quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên 

và bảo vệ môi trường ở các vùng dân tộc thiểu số Việt Nam. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

   - Nhằm làm rõ và cụ thể hơn những vấn đề lý luận và thực trạng của 

luật tục các dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung, ở vùng các dân tộc thiểu số 

Tây Bắc và Tây Nguyên nói riêng trong việc quản lý, sử dụng nguồn tài 

nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.  

   - Tìm ra các rào cản xã hội và rào cản pháp lý trong việc kết hợp hệ 

thống luật tục vào trong hệ thống luật pháp nhà nước để phát huy tốt hơn vai 

trò của luật tục trong việc quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo 

vệ môi trường trong xã hội Việt Nam đương đại. 

   - Trên cơ sở nhu cầu bảo tồn và phát huy vai trò của luật tục, đề xuất 

các giải pháp và khuyến nghị cho việc kết hợp có hiệu quả giữa luật tục và 

luật pháp nhà nước trong việc quản lý sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên 

và bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 - T ng hợp các nghiên cứu về luật tục, trên cơ sở đó phân t ch, đánh giá 

các hướng, hiện trạng nghiên cứu trong các nghiên cứu về luật tục về quản lý 

nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường ở các dân tộc thiểu số 

Việt Nam. 
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- Khái quát những vấn đề lý luận về luật tục của các dân tộc thiểu số 

Việt Nam, tìm hiểu về nguồn gốc, nội dung, đặc điểm và vai trò của luật hệ 

thống luật tục trong quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ 

môi trường.  

- Phân t ch thực trạng của luật tục bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi 

trường ở các dân tộc thiểu số Tây Bắc và Tây Nguyên hiện nay, thực tiễn vận 

dụng luật tục trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Trên cơ 

sở các phân t ch, đánh giá, khuyến nghị, đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát 

huy vai trò, giá trị của luật tục cũng như việc kết hợp giữa luật tục và pháp 

luật Nhà nước trong việc bảo vệ, quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên 

nhiên và môi trường ở vùng các tộc người thiểu số Việt Nam. 

3. Phạm vi đối tượng nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu   

Luật tục của các dân tộc thiểu số Tây Bắc và Tây Nguyên Việt Nam 

trong việc quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 

Mối quan hệ giữa luật tục và luật pháp trong việc bảo vệ tài nguyên thiên 

nhiên và môi trường. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về nội dung: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về luật tục bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên và môi trường của một số dân tộc thiểu số ở Tây Bắc và 

Tây Nguyên.  

Về không gian và thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu về Luật tục 

đã được văn bản hoá của một số dân tộc thiểu số ở Tây Bắc và Tây Nguyên 

trước đây và hiện nay trong việc quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên 

nhiên và môi trường. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Trong luận án này, chúng tôi vận dụng phương pháp luận của triết học 

Mác - Lê nin về chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, 

tư tưởng Hồ Ch  Minh, các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây 

dựng nhà nước pháp quyền nói chung và ch nh sách dân tộc nói riêng. Đặc 

biệt là các quan điểm về dân tộc, đoàn kết dân tộc, quản lý nhà nước và tự 

quản cộng đồng, về thực hiện dân chủ cơ sở, quan hệ giữa pháp luật, luật tục, 

phong tục tập quán. 

  Trên cơ sở đó, chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành, 

bao gồm phương pháp phân t ch tài liệu và nghiên cứu thực địa để thu thập 

và phân tích thông tin, đây là hai phương pháp ch nh xử lý các vấn đề trong 

luận án. Ngoài ra một số phương pháp khác cũng được sử dụng như phương 

pháp so sánh lịch sử, lô g c, phương pháp so sánh, thống kê và t ng hợp. 

5. Đóng góp mới về khoa học của luận án 

 Là một công trình nghiên cứu t ng hợp, có hệ thống về mặt lý luận và 

thực tiễn về Luật tục bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường của các dân 



 5 

tộc thiểu số Tây Bắc và Tây Nguyên. Đặc biệt, luận án làm rõ được mối quan 

hệ giữa Luật tục với Luật pháp hiện hành về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và 

môi trường, bảo tồn và phát huy vai trò của Luật tục trong việc bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên và môi trường ở Tây Bắc và Tây Nguyên. 

 Những quan điểm, một số giải pháp đề xuất trong Luận án này hy vọng 

gợi mở đối với việc xây dựng các văn bản dưới luật nhằm nâng cao t nh hiệu 

quả trong công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở Tây Bắc và 

Tây Nguyên hiện nay.  

 Trên cơ sở phân t ch thực trạng của luật tục bảo vệ tài nguyên thiên 

nhiên và môi trường của một số dân tộc thiểu số Tây Bắc và Tây Nguyên, 

bước đầu đưa ra những quan điểm, đề xuất một số giải pháp khả thi nhằm nâng 

cao hiệu quả trong công tác bảo tồn, khai thác và vận dụng Luật tục trong việc 

bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở Tây Bắc và Tây Nguyên.  

 Luận án góp phần khẳng định giá trị tri thức bản địa, t nh thực tiễn và 

khoa học của Luật tục đối với các lĩnh vực trong cuộc sống nói chung, với 

việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường của các dân tộc thiểu số 

nước ta hiện nay.  

 Kết quả nghiên cứu sẽ là tài liệu tham khảo cho công tác đào tạo, 

nghiên cứu các lĩnh vực khoa học có liên quan; đồng thời, đối với cán bộ 

quản lý, thực hiện công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi 

trường cấp cơ sở ở các vùng đồng bảo dân tộc thiểu số sinh sống, thì kết quả 

nghiên cứu của Luận án này góp phần tư vấn cho công tác t  chức và thực 

hiện nhiệm vụ quan trọng trên. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 

6.1. Ý nghĩa lý luận  
Kết quả nghiên cứu đạt được của Luận án góp phần làm rõ một số vấn 

đề lý luận, cung cấp các luận cứ khoa học về Luật tục bảo vệ tài nguyên thiên 

nhiên và môi trường của các dân tộc thiểu số Tây Bắc, Tây Nguyên Việt Nam; 

giải quyết mối quan hệ giữa Luật pháp hiện hành với sự kế thừa, vận dụng các 

giá trị t ch cực của Luật tục đối với công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên 

nhiên và môi trường thông qua việc xây dựng các văn bản dưới luật.  

Mặt khác, đối với việc bảo tồn giá trị tri thức truyền thống bản địa, nhất 

là giá trị tri thức c  của các dân tộc thiểu số trong bức tranh chung bản sắc 

văn hóa dân tộc Việt Nam thì kết quả nghiên cứu này cũng là một đóng góp 

hữu  ch về phương diện lý luận. 

 Luận án góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận về lịch sử nhà 

nước và pháp luật thông qua nghiên cứu luật tục. Kết quả nghiên cứu của 

luận án góp phần xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc nâng cao hiệu 

quả quản lý nhà nước, quản lý cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam nói 

chung cũng như việc quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên nói 

riêng, nhất là ở các vùng dân tộc thiểu số. 
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6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Luận án góp phần cung cấp, b  sung và hệ thống tài liệu cho công tác 

nghiên cứu các vấn đề về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường cũng 

như về tri thức truyền thống bản địa của các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, 

Tây Nguyên Việt Nam. Đồng thời, những quan điểm, giải pháp được đưa ra 

trong Luận án là cơ sở để các nhà quản lý tham khảo xây dựng và ban hành 

chính sách, pháp luật về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở các 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số.   

Kết quả nghiên cứu của Luận án này làm tài liệu tham khảo cho công 

tác giảng dạy, tập huấn …về quản lý, sử dụng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 

và môi trường hiện nay. 

Kết quả nghiên cứu của Luận án góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa, tri 

thức truyền thống của các dân tộc thiểu số Việt Nam. 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án được chia thành 4 chương: 

Chương 1: T ng quan tình hình nghiên cứu  

Chương 2: Những vấn đề lý luận về Luật tục về bảo vệ tài nguyên thiên 

nhiên và môi trường  

 Chương 3:  Nội dung về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường 

trong luật tục của các dân tộc thiểu số Tây Bắc và Tây Nguyên 

Chương 4. Quan điểm và giải pháp phát huy vai trò của luật tục trong 

việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường  ở Việt Nam hiện nay 

 

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

1.1. Tình hình nghiên cứu đề tài 

1.1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 

Tình hình nghiên cứu luật tục trên thế giới đã được nhiều nhà khoa học 

quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu, nhất là trong thế kỷ 20. Luật tục đã được 

quan tâm trước nhất từ các nhà văn hoá dân gian, các nhà luật học, dân tộc 

học,…. Việc nghiên cứu luật tục ngày càng được triển khai mạnh mẽ hơn, 

nhất là ở các nước châu Phi và châu Á vào nửa cuối thế kỷ 20. Đây là những 

vùng có nhiều thuận lợi, phù hợp cho việc nghiên cứu về luật tục, vì hệ thống 

các luật tục còn được giữ gìn khá đầy đủ.  

Như vậy, trên cơ sở tình hình nghiên cứu luật tục trên thế giới đã  t 

nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu luật tục ở trong nước trong 

thời gian qua. 

1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước  

1.1.2.1. Tình hình nghiên cứu về luật tục các dân tộc thiểu số ở Việt Nam  

Cũng như trên thế giới, luật tục của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam đã 

được nhiều nhà sử học, luật học, dân tộc học, văn hóa dân gian quan tâm, sưu 
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tầm và nghiên cứu từ lâu và ngày càng được quan tâm kể từ sau ngày đất 

nước thống nhất trên cơ sở kế thừa các công trình nghiên cứu về luật tục 

trước đây, ở Việt Nam nhiều công trình nghiên cứu về luật tục của các tộc 

người thiểu số ở các tỉnh miền núi Tây Bắc và Tây Nguyên lần lượt được 

công bố.  

1.1.2.2. Tình hình nghiên cứu luật tục bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của các 

dân tộc thiểu ở Việt Nam. 

Trên cơ sở nghiên cứu về Luật tục nói chung, luật tục bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên cũng được các nhà luật học, văn hoá dân gian, dân tộc học trong 

và ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Nhiều tác giả đã đề cập đến cả vấn đề 

môi trường nói chung, về từng thành phần của môi trường như tài nguyên 

đất, nước, khoáng sản, động thực vật, tài nguyên rừng, vấn đề bảo vệ môi 

trường của từng tộc người, từng vùng…  nhưng chưa có một công trình nào 

mang t nh t ng hợp, phân t ch về các quy định của luật tục đối với việc bảo 

vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường của các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc 

và Tây Nguyên.  Vì vậy, trên cơ sở kết quả nghiên cứu của các công trình 

nghiên cứu trong và ngoài nước về luật tục nói chung, cũng như luật tục bảo 

vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường nói riêng, tác giả đã tập hợp, kế thừa, 

tiếp tục phát triển, nghiên cứu những vấn đề tồn tại, đang được đặt ra.   

1.2. Những kết quả nghiên cứu mà luận án sẽ tiếp thu  

1.2.1. Về mặt lý luận 

- Các công trình nghiên cứu đã đề cập và phân t ch vấn đề lý luận về 

luật tục nói chung cũng như luật tục về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của các 

dân tộc thiểu số ở Việt Nam nói riêng. Vấn đề sự xuất hiện của luật tục trên 

thế giới và Việt Nam, cách tiếp cận luật tục, nguồn gốc và bản chất của luật 

tục nhìn từ nhiều góc độ khoa học khác nhau. Nhiều công trình đã đi sâu 

phân t ch những mặt t ch cực cũng như mặt tiêu cực của luật tục đối với sự 

phát triển của xã hội hiện nay. 

- Khái niệm về luật tục đã được các nhà nghiên cứu trong và ngoài 

nước đề cập đến trong từng giai đoạn lịch sử khác nhau, từng nước, thậm ch  

theo từng cá nhân như Luật tục, Luật dân gian, luật bản địa, luật sơ khởi, luật 

không thành văn, luật truyền thống... Tuy nhiên, khái niệm luật tục vẫn được 

sử dụng nhiều hơn cả. 

- Các công trình đề cập đến những vấn đề chung về luật tục, nhân loại 

học luật pháp và luật tục trong hệ thống pháp luật của nhà nước, mối quan hệ 

giữa luật tục và luật pháp nhà nước nhất là trong việc quản lý, khai thác và 

bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Đặc biệt vấn đề tiếp thu, kế 

thừa và phát huy các giá trị của luật tục được nhiều công trình đề cập đến.  

- Ngoài ra còn nhiều công trình nghiên cứu tập trung phân t ch về tình 

trạng đa dạng, đa nguyên pháp luật ở vùng các tộc người bản địa. Các công 
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trình nghiên cứu cho thấy, sự đa dạng pháp luật trong bối cảnh của các quốc 

gia đa tộc người, không chỉ là biểu hiện của sự sáng tạo và linh hoạt trong 

việc áp dụng pháp luật của nhiều quốc gia mà quan trọng hơn, trong bối cảnh 

đa tộc người, thì đa dạng pháp luật sẽ tạo ra việc quản lý xã hội và tài nguyên 

hiệu quả và công bằng. 

Các công trình nghiên cứu trên sẽ là nguồn tư liệu quan trọng để triển 

khai đề tài về phần lý luận của luật tục các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. 

1.2.2. Về thực trạng của luật tục bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường 

Nhiều công trình cũng đề cập đến luật tục và vấn đề sở hữu tài nguyên 

thiên nhiên. Sở hữu tài nguyên thiên nhiên luôn là vấn đề có ý nghĩa to lớn 

với sự tồn tại và phát triển của bất kỳ tộc người nào, ở bất kỳ chế độ xã hội 

nào. Nhiều công trình còn nhấn mạnh việc luật tục của các dân tộc thiểu số 

khẳng định quyền sở hữu công cộng của cộng đồng buôn làng về đất canh 

tác, đất rừng, sông suối và các tài nguyên thuộc về lãnh th  của làng buôn. 

1.3. Những vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu 

- Cần có sự thống nhất chung về khái niệm luật tục, khẳng định sự tồn 

tại, vị tr , vai trò của luật tục trong quản lý cộng đồng cũng như quản lý, khai 

thác và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Khai thác tối đa t nh 

hiệu quả của luật tục trong việc quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên thiên 

nhiên và môi trường ở các vùng dân tộc thiểu số hiện nay. 

- Việc văn bản hóa luật tục là một việc làm hết sức cần thiết, nhằm giữ 

lại một hình thức luật truyền miệng hoặc để nghiên cứu. Nhưng, nếu không 

biết vận dụng phù hợp thì việc này có nguy cơ làm khô cứng, xa rời xã hội 

mà nó nảy sinh, tồn tại và sẽ trở nên bất biến trong khi xã hội không ngừng 

biến đ i. Vì vậy, cần phải có sự nghiên cứu, phân t ch và ph  biến tuyên 

truyền hợp lý để các bộ luật tục được văn bản hóa này tồn tại có hiệu quả. 

- Về sự đa dạng luật lệ, mà ở đây là sự kết hợp giữa luật tục và luật 

pháp trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cũng là một vấn đề 

cần được tiếp tục nghiên cứu và giải pháp thực hiện hiệu quả. Vấn đề này 

được thực hiện như thế nào? Sự kết hợp hài hoà giữa Nhà nước và nhân dân.  

- Vấn đề kế thừa và phát huy giá trị của luật tục, việc kết hợp giữa luật 

pháp và luật tục nói chung cũng như đối với việc quản lý, bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên cần được tiến hành như thế nào? Theo nguyên tắc nào trong phạm 

vi luật tục được thực thi và mang lại hiệu quả, các hình thức nào được đảm 

bảo cho sự kết hợp ấy phát huy tác dụng? đây là vấn đề thực tiễn đặt ra đòi 

hỏi phải tìm hiểu, nghiên cứu. 

Tóm lại, các công trình nghiên cứu về luật tục ở trên thế giới nói chung 

và Việt Nam nêu ở trên đã đề cập đến nhiều kh a cạnh của luật tục từ cách 

tiếp cận, lịch sử xuất hiện, chức năng, vị tr  vai trò của luật tục đối với sự tồn 
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tại và phát triển của các tộc người. Cho dù nghiên cứu ở nhiều bối cảnh cũng 

như các tộc người khác nhau, các nghiên cứu đã đề cập trên đều khẳng định 

trực tiếp hoặc gián tiếp về tầm quan trọng và giá trị của luật tục trong việc 

quản lý xã hội và tài nguyên thiên nhiên hiệu quả cho dù các nhà nước có 

công nhận luật tục của các tộc người hay không.  

Ở góc độ lý thuyết, các công trình này đã chỉ ra rằng, luật tục là một bộ 

phận cấu thành quan trọng của hệ thống xã hội và văn hoá tộc người. Luật 

tục, do đó, luôn biến đ i để th ch ứng theo những hoàn cảnh kinh tế - xã hội 

và văn hoá nhất định. Luật tục, ch nh vì vậy, không “lạc hậu”, “lỗi thời” mà 

đóng vai trò rất hiệu quả trong việc quản lý cộng đồng nói chung cũng như 

quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường nói riêng. 

Những quan điểm nhìn nhận và đánh giá của các công trình nghiên cứu được 

phân t ch trong phần t ng quan tư liệu sẽ là tiền đề lý luận và thực tiễn quan 

trọng cho luận án. 

1.4. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu  

1.4.1. Câu hỏi nghiên cứu 

 Luận án được triển khai để trả lời các câu hỏi nghiên cứu cơ bản sau: 

  1) Luật tục nói chung cũng như luật tục về bảo vệ tài nguyên thiên 

nhiên và môi trường được hình thành và tồn tại trong những điều kiện kinh tế 

- xã hội nào? Trong bối cảnh xã hội Việt Nam đương đại, liệu luật tục còn tồn 

tại và tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong  đời sống các tộc người thiểu 

số ở Tây Bắc và Tây Nguyên, nhất là trong việc quản lý, khai thác, sử dụng 

và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường?  

  2) Hệ thống luật tục vận hành như thế nào trong việc phân phối và quản 

lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở vùng các tộc người thiểu số? Các hệ 

thống luật tục này đóng vài trò như thế nào trong việc giải quyết các vấn đề 

tranh chấp mâu thuẫn trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên giữa các thành 

viên trong cộng đồng và giữa các cộng đồng? Sự vận hành của luật tục trong 

xã hội đương đại có ảnh hưởng đến việc thực hiện pháp luật của Nhà nước 

trong cộng đồng tộc người như thế nào? 

  3) Có thể khai thác, vận dụng những kh a cạnh nào của luật tục trong 

quá trình xây dựng Luật và những văn bản dưới luật bảo vệ tài nguyên thiên 

nhiên môi trường ở vùng các tộc người thiểu số Việt Nam? 

 4) Từ quan điểm, nhu cầu của người dân và cán bộ địa phương, 

những kh a cạnh, chiều k ch nào của luật tục có sự tương th ch, không tương 

th ch với hệ thống pháp luật bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường của 

nhà nước? Có cần tiếp tục bảo tồn, phát huy những ảnh hưởng t ch cực trong 

việc chấp hành và ý thức tự giác quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên 

nhiên và môi trường ở các cộng đồng dân tộc thiểu số?  
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1.4.2. Giả thuyết nghiên cứu 

Trong luận án này, chúng tôi kế thừa và vận dụng một số quan điểm 

tiếp cận và đánh giá về luật tục sau đây của các học giả được trình bày và 

phân t ch ở phần t ng thuật tư liệu làm cơ sở lý thuyết để nhìn nhận và đánh 

giá bản chất, vai trò và giá trị của luật tục các tộc người thiểu số ở Tây 

Nguyên và Tây Bắc trong việc bảo vệ, quản lý và sử dụng tài nguyên thiên 

nhiên và môi trường.  

Trong luận án này, chúng tôi kế thừa và vận dụng một số quan điểm 

tiếp cận và đánh giá về luật tục sau đây của các học giả được trình bày và 

phân t ch ở phần t ng thuật tư liệu làm cơ sở lý thuyết để nhìn nhận và đánh 

giá bản chất, vai trò và giá trị của luật tục các tộc người thiểu số ở Tây 

Nguyên và Tây Bắc trong việc bảo vệ, quản lý và sử dụng tài nguyên thiên 

nhiên và môi trường.  

1) Trước hết, thừa kế các quan điểm nghiên cứu của các nhà nghiên cứu 

văn hóa và nhân học (Ngô Đức Thịnh, Phan Đăng Nhật, v.v.), nhìn nhận luật 

tục là một thành tố của văn hoá gắn liền với các nhóm tộc người nhất định. 

Thêm vào đó, luật tục, giống như các thành tố văn hóa khác, do đó, không “bất 

biến”, “lỗi thời”, mà có sự thay đ i liên tục (có thể nhanh hay chậm) để th ch 

ứng với sự biến đ i của hoàn cảnh kinh tế, môi trường tự nhiên và văn hóa - xã 

hội của tộc người. Do vậy, luật tục còn tồn tại (cho dù là ở hình thức truyền 

khẩu, truyền miệng hay được văn bản hóa) và có vai trò quan trọng trong điều 

chỉnh và quản lý các mối quan hệ xã hội trong đời sống các dân tộc thiểu số 

hiện nay cho dù nó có được chấp nhận bởi nhà nước hay không.  

2) Vận dụng quan điểm của John Ambler trong việc nhìn nhận và đánh 

giá vai trò của luật tục trong vấn đề quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi 

trường. Trong lĩnh vực này, luật tục có t nh công bằng theo chuẩn mực về 

đạo đức, hệ giá trị, công lý, vv.. của cộng đồng chủ nhân (có thể không “công 

bằng” theo các chuẩn mực của các nhóm người khác). Sự thay đ i các 

nguyên tắc đạo đức trong ch nh cộng đồng, sự can thiệp của nhà nước, sự suy 

thoái và cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên của cộng đồng, v.v... có thể 

làm cho cái đã được coi là “công bằng” trở thành “không công bằng”.  

Một trong những thuộc t nh quan trọng của luật tục là đảm bảo sự cân 

bằng giữa công lý và hài hoà,  n định xã hội. Thêm vào đó, luật tục cũng coi 

trọng mục đ ch và hoàn cảnh xã hội của hành vi vi phạm trước khi phán xử 

(luật gia thường cho luật tục mang t nh tuỳ tiện) và dùng yếu tố thần linh và 

đạo đức xã hội để răn đe. 

3) Luật tục là sản phẩm của toàn thể cộng đồng, được thực hiện một 

cách tự giác, theo thói quen, nhưng vẫn có t nh cưỡng chế và bắt buộc đối với 

những ai không tuân theo. Luật tục, nói cách khác, là những quy định của 

quần chúng trong cộng đồng đặt ra để điều hoà mối quan hệ của tập thể cộng 



 11 

đồng, quản lý tài nguyên thiên nhiên một cách tự nguyện và dân chủ, không 

phải là luật lệ do một tầng lớp người đặt ra và thực thi để bảo vệ quyền lợi 

của giai cấp nào đó. Trong qúa trình xây dựng pháp luật cần nghiên cứu, tìm 

hiểu các phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số miền núi, để t nh hiệu 

quả của pháp luật nhà nước ngày càng cao hơn. 

4) Hiện nay ở các vùng dân tộc thiểu số, trong một số lĩnh vực nhất 

định, luật tục vẫn có giá trị và vẫn được nhiều dân tộc áp dụng trong cuộc 

sống hàng ngày nhất là trong lĩnh vực bảo vệ rừng, sông suối, đất đai…Vì 

vậy, luật tục vẫn sẽ tiếp tục tồn tại và ảnh hưởng đến đời sống của đồng bào 

các dân tộc thiểu số cũng như trong việc thực hiện pháp luật trong cộng đồng 

các dân tộc. Từ đó, cần tìm ra các biện pháp duy trì, phát huy những yếu tố 

t ch cực của luật tục nhất là trong việc quản lý, khai thác và sử dụng tài 

nguyên thiên nhiên và gạt bỏ những yếu tố lạc hậu, không phù hợp với pháp 

luật của Nhà nước. 

Tiểu kết chương 1 

 Như vậy, qua phần đánh giá t ng quan tình hình nghiên cứu trong và 

ngoài nước liên quan đến đề tài, có thể thấy: 

1. Trên thế giới cũng như trong nước, đã có nhiều tác giả với nhiều 

công trình nghiên cứu các nội dung liên quan đến luật tục nói chung và luật 

tục bảo vệ tài nguyên thiên nhiên nói riêng. Một số công trình đã nghiên cứu 

vận dụng luật tục về quản lý tài nguyên nhiên theo từng địa bàn hoặc một tộc 

người nào đó.  

2. Từ nhiều góc độ khảo cứu, đa phần các công trình chỉ mới giới hạn ở 

việc tìm hiểu, phân t ch, đánh giá những giá trị của luật tục về lịch sử, văn 

hóa, xã hội của các tộc người; đề xuất các giải pháp nhằm lưu giữ và bảo tồn 

là chính.  

3. Việc nghiên cứu, đề xuất các định hướng, giải pháp vận dụng những 

giá trị tri thức t ch cực của Luật tục các dân tộc thiểu số Việt Nam với  việc 

bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường chưa được các nhà khoa 

học nghiên cứu một cách hệ thống. Từ các công trình nghiên cứu trên đã gợi 

mở nhiều vấn đề cho nghiên cứu sinh tiếp tục kế thừa, vận dụng để thực hiện 

Luận án.  

 

Chương 2. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LUẬT TỤC BẢO VỆ  

TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA  

CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM 

2.1. Khái niệm về luật tục bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường 

2.1.1. Khái niệm về luật tục  

Khái niệm về Luật tục nói chung được hiểu theo nhiều cách khác nhau 

theo các đối tượng nghiên cứu của các nhà khoa học. khái niệm của các nhà 

Luật học, các nhà văn hoá dân gian, các nhà dân tộc học…. 



 12 

Trên cơ sở các khái niệm Luật tục của các nhà khoa học thuộc các lĩnh 

vực khách nhau, chúng ta có thể t ng hợp lại và đưa ra một khái niệm về luật 

tuc: Luật tục là một hệ thống các quy tắc xử sự mang t nh dân gian, quy định 

về mối quan hệ ứng xử của con người đối với môi trường tự nhiên và con 

người với con người trong cộng đồng, thể hiện ý ch  của toàn thể cộng đồng, 

được thực hiện một cách tự giác, theo thói quen, nhưng vẫn có t nh cưỡng 

chế và bắt buộc đối với những ai không tuân theo. Luật tục là những quy định 

của quần chúng trong cộng đồng tộc người đặt ra để điều hoà mối quan hệ 

của tập thể cộng đồng một cách tự nguyện và dân chủ, không phải là luật lệ 

do một tầng lớp người đặt ra và thực thi để bảo vệ quyền lợi của giai cấp 

thống trị. 

2.1.2. Khái niệm tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường 

Tài nguyên thiên nhiên là "nguồn của cải thiên nhiên chưa khai thác 

hoặc đang tiến hành khai thác" [91, 853]. Nguồn tài nguyên đó bao gồm 

nhiều loại của cải tiềm ẩn trong thiên nhiên của các cộng đồng. Thực ra, do 

đặc điểm và hoàn cảnh của từng nơi mà nguồn của cải đó không hoàn toàn 

giống nhau, nơi nhiều, nơi  t, nơi phong phú, nơi đơn điệu.... Nhưng dù sao, 

đây cũng là nguồn của cải "chìm" đã, đang và sẽ nuôi dưỡng con người và là 

điều  kiện cho các cộng đồng phát triển. Nguồn tài nguyên thiên nhiên bao 

gồm nhiều loại như đất đai, rừng núi, sông suối, khoáng sản, động thực vật.... 

 Môi trường, theo Luật Bảo vệ Môi trường của Việt Nam, "Môi trường 

bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với 

nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, 

phát triển của con người và thiên nhiên." (Điều 1 - Luật Bảo vệ Môi trường 

của Việt Nam) [44]. Môi trường theo nghĩa rộng là tất cả các nhân tố tự nhiên 

và xã hội cần thiết cho sự sinh sống, sản xuất của con người, như tài nguyên 

thiên nhiên, không kh , đất, nước, ánh sáng, cảnh quan, quan hệ xã hội... 

 Còn Bảo vệ môi trường là những hoạt động giữ cho môi trường trong 

lành, sạch đẹp, cải thiện môi trường, đảm bảo cân bằng sinh thái, ngăn chặn, 

khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra cho môi 

trường, khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Luật 

Bảo vệ Môi trường của Việt Nam ghi rõ trong Điều 6: "Bảo vệ môi trường là 

sự nghiệp của toàn dân. Tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm bảo vệ môi 

trường, thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường, có quyền và có trách nhiệm 

phát hiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường". 

2.2. Nguồn gốc, nội dung và đặc điểm của Luật tục 

2.2.1. Bối cảnh lịch sử - xã hội ra đời và tồn tại luật tục các dân tộc thiểu 

số ở Việt Nam               

2.2.2. Cơ sở hình thành nội dung bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trong luật 

tục của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam 
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Con người từ lúc xuất hiện đã sống dựa vào tự nhiên, dựa vào rừng núi 

để săn bắt và hái lượm, dựa vào sông suối để kiếm nguồn thuỷ sản, để lấy 

nước uống và suốt một thời kỳ dài hàng nhiều thế kỷ đó con người và tự 

nhiên sống hoà hợp với nhau. Đó là thời kỳ nguyên thuỷ. 

Trong quá trình chung sống lâu dài với tự nhiên, dần dần nhận thức của 

con người về tự nhiên, môi trường được t ch lu  và ngày càng mở rộng, và 

hình thành thế ứng xử th ch hợp của con người đối với thiên nhiên. 

Môi trường tự nhiên có vai trò quan trọng đối với đời sống sinh hoạt 

của các dân tộc thiểu số, gần như trong tất cả các lĩnh vực ăn, mặc, ở, sinh 

hoạt đều dựa vào thiên nhiên, gắn bó mật thiết với thiên nhiên và thấy được 

sự tác động trở lại của thiên nhiên đến đời sống sinh hoạt của họ. Từ đó, việc 

hình thành những kinh nghiệm và cách thức bảo vệ, khai thác môi trường tài 

nguyên thiên nhiên từ rất lâu đời ở các dân tộc thiểu số miền núi nước ta là 

điều hiển nhiên. 

2.2.3. Nội dung cơ bản của Luật tục các dân tộc thiểu số ở Việt Nam 

2.2.3.1. Nội dung cơ bản của luật tục nói chung 

Luật tục dù tồn tại ở hình thức nào, nội dung cơ bản tập trung giải 

quyết hai vấn đề ch nh của xã hội loài người là mối quan hệ giữa con người 

với tự nhiên và giữa con người với con người. Trong đó, nội dung thứ nhất 

liên quan đến những quy định về sở hữu tự nhiên (đất đai, rừng núi, sông 

suối...), bảo vệ và khai thác, phát huy thế mạnh của tự nhiên. Nội dung thứ 

hai là mối quan hệ giữa con người với con người như về vấn đề hôn nhân gia 

đình, quan hệ cộng đồng, quy định về tài sản, về những sai phạm... Nói 

chung, nội dung của Luật tục đã phản ánh được tất cả các lĩnh vực thực tế đời 

sống xã hội của các cộng đồng tộc người đó.  

2.2.3.2. Nội dung của luật tục về quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên và môi trường  

 Trên cơ sở lý luận và thực tiễn như trên, luật tục các dân tộc thiểu số 

Việt Nam, ngoài các nội dung cơ bản trên thì vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp 

lý tài nguyên thiên nhiên cũng được quy định rất cụ thể. Như chúng ta biết, 

bản thân các bộ Luật tục là một kho tàng phong phú tri thức về tài nguyên 

thiên nhiên. Đó là các tri thức về đất đai, rừng núi, sông suối, động thực vật... 

những tri thức đó được chắt lọc, đúc rút thành kinh nghiệm và sự hiểu biết 

hàng nghìn đời của các dân tộc thiểu số.  

2.2.4. Đặc điểm cơ bản của luật tục các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Trên cơ sở phân t ch khái niệm của luật tục, chúng ta có thể thấy luật 

tục có những đặc điểm cơ bản như sau: 

- Luật tục chưa phải là “luật” và tất nhiên nó cũng không phải hoàn 

toàn là “tục” mà là hình thức trung gian giữa Luật và Tục, hay nói cách khác 

nó là hình thức phát triển cao của phong tục, tập quán và là hình thức sơ khai, 

hình thức tiền pháp luật.  
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 Luật tục không phải là một sản phẩm riêng một tầng lớp trong xã hội, 

nó phản ánh ý ch  chung của mọi thành viên trong công đồng qua nhiều thế 

hệ. Luật tục đưa ra những quy phạm trên cơ sở quan niệm đạo đức xã hội, 

phản ánh nguyện vọng và chuẩn mực ứng xử chung nhằm giáo huấn về một 

lối sống thuần phong m  tục theo quan niệm của cộng đồng mình. Tinh thần 

của Luật tục là đưa ra những quy phạm để giải quyết có lý có tình những mâu 

thuẫn, để răn đe, giáo dục.  

Với những đặc điểm đặc trưng như vậy, Luật tục có một vị tr  và vai trò 

rất quan trọng trong đời sống cộng đồng các tộc người, đặc biệt là các tộc 

người thiểu số miền núi. 

2.3. Vai trò của Luật tục trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi 

trường và xây dựng pháp luật 

2.3.1. Vai trò của Luật tục trong đời sống và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 

của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam 

 Luật tục, với ý nghĩa là tri thức dân gian về quản lý cộng đồng tộc, có 

vai trò rất lớn trong xã hội cộng đồng tộc người đó, nhất là ở xã hội tiền giai 

cấp. Luật tục có thể là thành văn hay bất thành văn, có thể được gọi theo 

nhiều tên gọi khác nhau nhưng đều có những quy định liên quan tới nhiều 

mặt của đời sống cộng đồng tộc người và bắt buộc các thành viên phải tuân 

theo. Những quy định ấy, căn bản là bảo đảm lợi  ch chung của cộng đồng, 

được cộng đồng thông qua và tự giác thực hiện. Ai làm trái sẽ bị xử phạt 

hoặc bị cộng đồng lên án, tẩy chay. 

Một trong những vai trò không thể thiếu của luật tục là những quy định 

về việc quản lý, bảo vệ, khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi 

trường. Luật tục quy định rất cụ thể về vấn đề sở hữu, quản lý và bảo vệ 

nguồn tài nguyên thiên nhiên; t  chức sản xuất tốt và phân phối hợp lý các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên, khẳng định quyền sở hữu công cộng (tập thể) 

của cộng đồng làng bản về đất canh tác, đất rừng, sông suối và các tài nguyên 

thuộc về lãnh th  của làng bản mình, của cộng đồng mình. Trong các Luật 

tục đều ghi rõ cột mốc làm ranh giới phân chia đất đai giữa bản này với bản 

khác và các mường (đối với người Thái). 

2.3.2. Vai trò của luật tục trong việc quản lý nhà nước và xây dựng pháp luật 

Với vai trò quan trọng của Luật tục trong đời sống cộng đồng các dân 

tộc thiểu số như vậy, Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm chú ý đến vần đề 

này. Điều 14 của Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

năm 1995 có ghi nhận việc áp dụng phong tục tập quán trong trường hợp 

pháp luật không quy định và các bên không có thoả thuận. Tại Điều 3 Bộ luật 

dân sự năm 2005 có quy định: “Áp dụng tập quán, quy định tương tự của 

pháp luật. Trong trường hợp pháp luật không quy định và các bên không có 

thoả thuận thì có thể áp dụng tập quán; nếu không có tập quán thì áp dụng 
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quy định tương tự của pháp luật. Tập quán và quy định tương tự của pháp 

luật không được trái với những nguyên tắc quy định trong Bộ luật này”. 

  Ngoài ra, vấn đề Quy chế dân chủ cơ sở ở các địa phương cũng đã và 

đang được thực hiện; nhiều văn bản pháp luật, ch nh sách ưu tiên cho việc 

trồng rừng và bảo vệ rừng, sở hữu và quản lý đất đai được ban hành; nhiều 

cuộc hội thảo trong nước cũng như quốc tế về việc xây dựng lại hương ước, 

Luật tục cũng như việc kết hợp với pháp luật Nhà nước như thế nào cho phù 

hợp với sự phát triển chung của xã hội được t  chức. 

2.4. Mối quan hệ giữa luật tục và pháp luật trong việc bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên và môi trường ở Việt Nam  

2.4.1. Khái quát về hệ thống pháp luật bảo vệ tài nguyên và môi trường 

Việt Nam   

2.4.2. Mối quan hệ giữa Luật tục và pháp luật trong việc bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên và môi trường ở các dân tộc thiểu số Việt Nam 

2.4.2.1. Mối quan hệ tương đồng và khác biệt giữa luật tục và luật pháp 

Trong giai đoạn hiện nay, hệ thống pháp luật của nước ta nói chung 

cũng như hệ thống pháp luật bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường 

không ngừng được tăng cường và hoàn thiện, thực hiện ngày càng tốt hơn vai 

trò điều chỉnh các giá trị trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi 

trường. Nhưng cũng ch nh trong giai đoạn này, ở các buôn, bản, làng dân tộc 

thiểu số, việc áp dụng Luật tục để điều chỉnh các quan hệ cộng đồng trong đó 

có vấn đề bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường vẫn là ph  biến. 

Việc phát triển song song trong thực tế hai hệ thống pháp luật của Nhà nước 

về  bảo vệ tài nguyên môi trường và những quy định của Luật tục đồng bào 

các dân tộc thiểu số về bảo vệ môi trường đã đặt ra một vấn đề hết sức bức xúc 

và có t nh thời sự là xác định vị tr  của các hệ thống này, đồng thời làm rõ mối 

quan hệ giữa chúng trong việc điều chỉnh các quan hệ về tài nguyên thiên 

nhiên, môi trường sinh thái như là một vấn đề cấp bách, cần thiết trong việc 

bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái ở nước ta hiện nay. 

Như vậy, giữa Luật tục và luật pháp nói chung cũng như Luật tục và 

luật pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, tuy có khác nhau về 

thang bậc, trình độ phát triển, phạm vi và hiệu lực điều chỉnh các mối quan 

hệ xã hội nhưng lại cùng thực hiện vai trò duy trì và  n định trật tự xã hội, 

điều chỉnh và điều hoà các mối quan hệ xã hội cũng như việc bảo vệ các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái. 

2.4.2.2. Giá trị bổ trợ của luật tục 

Trong mối quan hệ với pháp luật, giá trị của Luật tục được thể hiện ở 

chỗ Luật tục trong những phạm vi nhất định và ở một số lĩnh vực nhất định 

có khả năng hỗ trợ rất cao cho pháp luật; Luật tục có vai trò b  sung và tác 

dụng hỗ trợ cho pháp luật trong những điều kiện, lĩnh vực nhất định. 
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Việc tách bạch vai trò b  sung và hỗ trợ của Luật tục trong mối quan hệ 

với pháp luật chỉ có t nh chất tương đối. Trong thực tế, nhất là trong vực bảo 

vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, các giá trị này của Luật tục luôn hoà 

quyện vào nhau trong mối quan hệ chặt chẽ. Nhưng cũng cần khẳng định 

rằng, vai trò và giá trị hỗ trợ, b  sung của Luật tục dù lớn đến đâu cũng 

không vượt qua vai trò chủ đạo và hiệu lực tối cao của pháp luật. Vì vậy, việc 

tiếp thu, kế thừa và phát huy giá trị của Luật tục phải đảm bảo không mâu 

thuẫn với các nguyên tắc của pháp luật, phải phù hợp với điều kiện kinh tế - 

xã hội, văn hoá chung của đất nước. 

2.5. Vận dụng luật tục trong việc bảo vệ tài nguyên và môi trường ở một 

số quốc gia trong khu vực - giá trị tham khảo cho Việt Nam 

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý t  chức xã hội ở địa phương, đã từ rất 

lâu, một số nước trong khu vực đã sử dụng hiệu quả tập quán pháp cũng như 

luật tục nhất là trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường như ở 

Inđônêxia (Luật Adat), Ở Malaysia, Lào, Trung Quốc, Thái Lan…. 

Tiểu kết chương 2 

 Chương 2 của Luận án tập trung làm rõ các nội dung chủ yếu sau: Hệ 

thống khái niệm, đặc điểm, vai trò của luật tục; Vai trò của Luật tục trong đời 

sống các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Cơ sở hình thành nội dung bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên và môi trường trong luật tục của các dân tộc thiểu số ở 

Việt Nam; Mối quan hệ giữa luật tục các dân tộc thiểu số và pháp luật trong 

điều chỉnh các quan hệ xã hội và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường 

ở Việt Nam. 

 

Chương 3. NỘI DUNG VỀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN  

VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG LUẬT TỤC CÁC DÂN TÔC THIỂU SỐ 

TÂY BẮC VÀ TÂY NGUYÊN 

3.1. Tổng quan về Tây Bắc và Tây Nguyên  

3.2. Đặc điểm của luật tục Tây Bắc và luật tục Tây Nguyên 

 Luật tục là hiện tượng tồn tại ở hầu hết các tộc người trong xã hội tiền 

công nghiệp. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào từng vùng miền, từng tộc người, luật 

tục của các dân tộc thiểu số có những đặc điểm, hình thức và nội dung cơ bản 

khác nhau như luật tục Tây Bắc và Tây Nguyên Việt Nam. 

 Luật tục Thái, đại diện cho các dân tộc thiểu số Tây Bắc là luật tục đã 

được văn bản hoá, là một trong những luật tục thành văn ở Việt Nam. Lúc 

đầu có thể dưới dạng truyền miệng, sau đó, vào những thời điểm khác nhau 

và được ghi chép lại và được lưu truyền bằng miệng và văn bản hoá.  

Luật tục Tây nguyên, đây là hình thức luật tục còn khá ph  biến ở các 

tộc người Tây Nguyên. Luật tục Tây Nguyên với hình thức dễ nhận biết nhất 

là tồn tại dưới dạng lời nói vần, nhiều câu nói vần hợp thành một điều luật và 

nhiều điều luật tục hợp thành bộ luật tục.  
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3.3. Quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi 

trường trong luật tục của các dân tộc thiểu số Tây Bắc và Tây Nguyên 

3.3.1. Một số quy định mang tính dân gian về tài nguyên thiên nhiên và 

môi trường trong luật tục 

 Luật tục của một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam như là bộ “bách khoa 

thư” về đời sống mọi mặt của tộc người, chứa đựng các tri thức dân gian vô 

cùng phong phú, đúc rút từ kinh nghiệm sống của nhiều thế hệ. Đó là những 

tri thức về môi trường tự nhiên, về làm nương rẫy, hái lượm, săn bắt, …. 

Những tri thức này đã được định hình và trở thành nguyên tắc sống, lẽ sống 

của con người trong cộng đồng và có vai trò quan trọng trong việc ứng xử, 

quản lý và bảo vệ, khai thác tài  

3.3.2. Một số quy định về sở hữu các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong 

luật tục  

 Ở các dân tộc thiểu số nước ta từ lâu đã hình thành nên những quy định 

về quan hệ sở hữu, chiếm hữu đối với của cải vật chất, trong đó có các tài 

nguyên thiên nhiên nơi họ sinh sống (như đất đai, rừng núi, sông suối…). 

Việc xác định quyền sở hữu và chiếm hữu đối với các nguồn tài nguyên này 

ch nh là cơ sở để cộng đồng có thể quản lý và sử dụng tốt hơn, có hiệu quả 

hơn đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Điều này được thể hiện rất rõ 

thông qua các quy định về quan hệ sở hữu trong các luật tục đã được văn bản 

hóa của một số dân tộc thiểu số ở Tây Bắc và Tây Nguyên. 

3.3.3. Các quy định về việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường 

trong luật tục 

3.3.3.1. Luật tục bảo vệ tài nguyên rừng 

 Việc quản lý bảo vệ và sử dụng tài nguyên rừng được quy định rất chặt 

chẽ và cụ thể trong các điều khoản của các bộ Luật tục. Ngoài ra, việc bảo vệ, 

khai thác và sử dụng tài nguyên rừng này còn được thể hiện rộng rãi trong các 

phong tục tập quán sinh hoạt hàng ngày của từng dân tộc khác nhau mà không 

được ghi chép thành văn bản. Nó được truyền miệng từ đời này đến đời khác 

và ăn sâu trong tâm thức của từng con người. Với cách thức bảo vệ rừng như 

vậy của các dân tộc thiểu số ở nước ta trước đây, trong một thời gian dài các 

dân tộc thiểu số đã bảo vệ được những cánh rừng luôn xanh tươi. Vì vậy, trong 

quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay, nếu biết vận dụng tốt các 

phong tục tập quán trên cơ sở của Luật bảo vệ và phát triển rừng của Nhà nước 

để xây dựng nên một quy chế bảo vệ và phát triển rừng ở từng cơ sở thì việc 

quản lý, bảo vệ và khái thác tài nguyên rừng sẽ có hiệu quả hơn.    

3.3.3.2. Luật tục bảo vệ tài nguyên nước 

 Tài nguyên nước cũng là một thành phần quan trọng của môi trường, 

có vai trò rất quan trọng trong đời sống của con người. Vì vậy, bảo vệ và giữ 

gìn tài nguyên nước là một nhiệm vụ của tất cả mọi người trên thế giới.  
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Vấn đề bảo vệ, gìn giữ nguồn nước được các dân tộc thiểu số nước ta 

rất quan tâm, vấn đề này đã trở thành các phong tục tập quán, các luật lệ được 

truyền miệng từ đời này qua đời khác để bảo vệ, gìn giữ nguồn nước. Ngoài 

ra, có một số dân tộc đã có những người ghi chép lại thành văn bản để lưu 

truyền và dần dần hình thành các Luật tục về bảo vệ, gìn giữ nguồn nước cho 

cộng đồng mình. Nói chung, cách thức bảo vệ, gìn giữ nguồn nước của các 

dân tộc thiểu số chủ yếu là bảo vệ rừng đầu nguồn, nơi tạo ra nguồn nước, 

cấp nước sinh hoạt cũng như trồng trọt. Hầu như các dân tộc đều có những 

quy định về bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ mạch nước ngầm, bảo vệ các 

khúc sông, suối chạy qua làng, bản của họ. Điều đặc biệt ở đây là các dân tộc 

đều rất chú ý, cấm kỵ việc làm dơ bẩn nguồn nước. Với các cách thức như 

vậy, trong một thời gian dài, các dân tộc thiểu số đã rất thành công trong việc 

bảo vệ gìn giữ nguồn nước phục vụ cuộc sống của họ. 

Hiện nay, vấn đề bảo vệ, gìn giữ nguồn nước đã được Nhà nước luật 

pháp hoá bằng việc ban hành Luật tài nguyên nước. Các vấn đề như sở hữu, 

quản lý nước, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng chống khắc 

phục hậu quả lũ lụt và các tác hại khác do nước gây ra… được pháp luật quy 

định rất cụ thể, tạo ra một hành lang pháp lý trong việc quản lý, khai thác và 

sử dụng tài nguyên nước. Đây được coi là một bước tiến mới trong việc bảo 

vệ tài nguyên nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. 

Tuy nhiên việc ban hành là như vậy, nhưng việc thực thi có hiệu quả lại là 

một vấn đề khác. Trong khi Luật tài nguyên nước vẫn còn mới, vấn đề triển 

khai còn rất chậm, nội dung chung chung, không cụ thể, mọi việc đều được 

quy về Nhà nước và hầu như các vùng dân tộc miền núi không biết đến luật 

này thì ở các dân tộc thiểu số nước ta chủ yếu thực hiện bảo vệ nguồn nước 

theo phong tục tập quán và vẫn đang có hiệu quả rất cao. Vì vậy, cùng với sự 

ra đời của Luật tài nguyên nước, nếu biết kết hợp tốt với các phong tục tập 

quán, Luật tục các dân tộc thiểu số thì hiệu quả bảo vệ, giữ gìn tài nguyên 

nước của cả nước sẽ cao hơn. 

3.3.3.3. Luật tục bảo vệ tài nguyên đất đai 

Đất đai là một tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất 

đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn 

phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh 

và quốc phòng. Vì vậy vấn đề quản lý, bảo vệ khai thác và sử dụng đất đai 

làm sao cho hợp lý, có hiệu quả là cả một vấn đề đặt ra đối với Nhà nước và 

toàn dân. 

Trong khi đó, việc sử dụng đất tự nhiên hay sử dụng đất rừng nhằm duy 

trì cuộc sống của các cộng đồng trên lãnh th  Việt Nam và nhất là ở các vùng 

dân tộc thiểu số miền núi có bề dày lịch sử hàng nghìn năm. Quá trình đó đã 

tạo nên nhiều giá trị văn hoá hợp thành các truyền thống tộc người tồn tại cho 

đến ngày nay.  



 19 

Với những quy định truyền thống như vậy đã có một thời kỳ dài các 

dân tộc thiểu số miền núi nước ta đã rất thành công trong việc quản lý khai 

thác và sử dụng đất đai (chủ yếu là đất rừng) trong khi việc thực hiện các văn 

bản pháp luật của Nhà nước lại kém hiệu quả. Vậy, tại sao hiện nay chúng ta 

không vận dụng những quy định do đồng bào các dân tộc thiểu số đặt ra và 

được thi hành bao đời nay để thực hiện những ch nh sách của Đảng và Nhà 

nước đề ra đối với các dân tộc thiểu số miền núi. Trong thời gian gần đây, do 

không hiểu Luật tục (phong tục tập quán) và những quy định truyền thống 

của đồng bào về quyền sở hữu đất đai, đã dẫn đến những tranh chấp về đất 

đai giữa các đồng bào với nhau, giữa người kinh và đồng bào các dân tộc 

thiểu số, giữa các t  chức làm kinh tế…, các cơ quan nhà nước, thậm ch  cả 

các đơn vị bộ đội với các dân tộc thiểu số. 

3.3.3.4. Luật tục bảo vệ động thực vật  

Động thực vật cũng là một trong những thành phần trong môi trường. 

Do vậy, việc quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng chúng cũng là một vấn đề 

cấp thiết. Như chúng ta biết, trong thời gian gần đây, tệ nạn săn bắt, buôn bán 

thú rừng xảy ra ở khắp đất nước. Các nhà hàng đặc sản thú rừng mọc ra ngày 

một nhiều. Với tình trạng đó đã làm  cho động thực vật rừng của nước ta ngày 

càng khan hiếm và nhiều loài gần như đã bị tuyệt chủng. Vì vậy, Đảng và Nhà 

nước ta đã đề ra rất nhiều biện pháp quản lý, khai thác và những hình thức xử 

phạt nghiêm khắc các hành vi vi phạm nhằm ngăn chặn tình trạng này.  

Cũng như việc quản lý, bảo vệ các nguồn tài nguyên môi trường khác, 

động thực vật cũng được các dân tộc thiểu số miền núi nước ta quản lý, bảo 

vệ và khai thác rất hiệu quả bằng các phong tục tập quán, luật tục truyền 

thống từ rất lâu.  

 Vấn đề bảo vệ, quản lý, khai thác các loài động thực vật được các dân 

tộc thiểu số ở nước ta được thực hiện rất tốt bằng những phong tục tập quán 

truyền thống, hoặc có những dân tộc đã xây dựng nên những điều khoản 

trong các bộ Luật tục. Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, các loài động 

thực vật rất quan trọng trong đời sống của họ, là nguồn thực phẩm không thể 

thiếu được trong đời sống của họ. Do đó, ý thức về việc bảo vệ, khai thác 

nguồn thiên nhiên này đã ăn sâu vào trong tâm thức của từng người dân, nên 

có những dân tộc, những vùng chưa có Luật tục nhưng bằng các luật lệ, 

phong tục tập quán hàng ngày họ vẫn bảo vệ tốt các loài động thực vật này.  

3.4. Thực tiễn vận dụng luật tục trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 

và môi trường ở các vùng dân tộc thiểu số Việt Nam 

3.4.1. Những mặt tích cực 

Tài nguyên thiên nhiên và môi trường có một vị tr  rất quan trọng trong 

đời sống kinh tế, văn hoá - xã hội của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam như đã 

phân t ch ở phần trên. Vì vậy, trong các bộ Luật tục của các dân tộc thiểu số ở 

Việt Nam, ngoài việc quy định các vấn đề xã hội, quản lý cộng đồng thì vấn đề 
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bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái cũng được quy 

định rất cụ thể. Như chúng ta biết, bản thân các bộ Luật tục là một kho tàng 

phong phú tri thức về tài nguyên môi trường sinh thái. Đó là các tri thức về đất 

đai, rừng núi, động thực vật... những tri thức đó được chắt lọc, đúc rút thành 

kinh nghiệm và sự hiểu biết hàng nghìn đời của các dân tộc thiểu số.  

 Luật tục của một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam như là bộ “bách khoa 

thư” về đời sống mọi mặt của tộc người, chứa đựng các tri thức dân gian vô 

cùng phong phú, đúc rút từ kinh nghiệm sống, lao động của nhiều thế hệ. Đó 

là những tri thức về môi trường tự nhiên, về làm nương rẫy, hái lượm, săn 

bắt, …. Những tri thức này đã được định hình và trở thành nguyên tắc sống, 

lẽ sống của con người trong cộng đồng và có vai trò quan trọng trong việc 

ứng xử, quản lý và bảo vệ, khai thác tài nguyên, môi trường. 

3.4.2. Những mặt bất cập, hạn chế và những vấn đề đặt ra 

Đất nước ngày càng phát triển, đặc biệt từ sau khi hòa bình được lập 

lại, vùng miền núi nước ta đã phát triển rất nhanh. Nhà máy, x  nghiệp mọc 

lên khắp nơi, đô thị hình thành và dân số cũng tăng lên không ngừng. Miền 

núi không còn là những chốn “sơn cùng thủy tận”, “ma thiêng nước độc” 

nữa. Áp lực của việc gia tăng dân số đã tác động tiêu cực đến môi trường 

sinh thái, là một trong những nguyên nhân cơ bản làm suy thoái môi trường, 

diện t ch của rừng bị thu hẹp, đất đai bị thoái hóa…và dần dần luật tục không 

còn nhiều tác dụng với các vùng đông dân số nữa. 

Ch nh sách di dân của Nhà nước trong thời gian vừa qua đã làm cho 

cuộc sống của các vùng dân tộc miền núi bị xáo trộn nhiều. Như sự pha tạp 

các văn hóa của các tộc người trong cộng đồng, dân số tăng nhanh cùng với 

sự phát triển mạnh của khoa học công nghệ, thông tin…. Với những tác động 

đó, phong tục tập quán, luật tục của các dân tộc thiểu số ngày càng bị lãng 

quên, không được vận dụng nhiều trong cuộc sống,… đã ảnh hưởng không 

nhỏ đến việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở các vùng dân tộc 

thiểu số miền núi  

 Như vậy, vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào có hiệu quả việc tuyên 

truyền, giữ gìn bản sắc văn hóa các tộc người ở từng vùng. Làm thế nào việc 

kết hợp giữa các chủ trương, ch nh sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước 

với phong tục tập quán, luật tục của các tộc người trong mọi mặt của cuộc 

sống cũng như bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 

Về những bất cập trong quan hệ sở hữu, có thể nói, về cơ bản những 

quy định của luật tục truyền thống liên quan đến vấn đề sở hữu và nhiều vấn 

đề khác trong đời sống xã hội của các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc và Tây 

Nguyên hiện nay vẫn được duy trì. Tuy nhiên, trong một vài năm gần đây, 

các quy định của luật tục truyền thống đối với vấn đề sở hữu đã và đang thay 

đ i và một số nguyên tắc sở hữu được quy định trong luật tục đã gặp phải sự 
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phản ứng trong nội bộ người dân, nhất là lớp trẻ chạy theo sự phát triển của 

xã hội kinh tế thị trường. Trước kia sở hữu công cộng về rừng của một buôn, 

bản rất rộng lớn gồm: đất làm nương rẫy luôn canh, đất ở gồm cả sông suối 

và bến nước lên xuống hàng ngày, rừng thả trâu, voi, bãi vui chơi, thả diều, 

rừng khai thác…. Nhưng về sau số đất đai này đã được giao cho một số cơ 

quan, x  nghiệp, nông lâm trường… Với tình hình này việc chiếm dụng quá 

lạm, dẫn đến nhiều kẽ hở gây nên nạn ăn cắp, phá rừng vô t  chức. Ngoài ra, 

việc di dân từ nơi khác đến cũng ảnh hưởng nhiều đến quan hệ sở hữu tài 

nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường của các dân tộc thiểu số.  

Tiểu kết chương 3 

 Chương 3 của Luận án gồm các nội dung chủ yếu là: Khái quát về luật 

tục của các dân tộc thiểu số ở vùng Tây Bắc và Tây Nguyên; Nội dung luật tục 

bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường của các dân tộc thiểu số vùng Tây 

Bắc và Tây Nguyên; Thực tiễn vận dụng luật tục trong việc  bảo vệ tài nguyên 

và môi trường; Vận dụng luật tục trong việc bảo vệ tài nguyên và môi trường ở 

một số quốc gia trong khu vực - giá trị tham khảo cho Việt Nam. 

Cùng với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ tài nguyên và 

môi trường ở nước ta hiện nay thì việc giữ gìn, phát huy các phong tục tập 

quán truyền thống của các dân tộc thiểu số về bảo vệ tài nguyên môi trường 

là rất cần thiết. 

 Như đã phân t ch ở phần trên, các phong tục tập quán truyền thống 

trong các bộ Luật tục cũng có những quy định liên quan đến tất cả các thành 

phần của môi trường như về quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên rừng, đất 

đai, nguồn nước, động thực vật, quản lý dịch bệnh gia súc, nguồn thuỷ sản… 

 Nhìn một cách khái quát, các quy định của Luật tục về bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên và môi trường mặc dù tản mạn, phạm vi áp dụng hẹp và nặng về 

t nh kinh nghiệm, không khoa học, nhưng  về cơ bản thì rất hợp lý, phù hợp 

với từng địa phương, đời sống của từng tộc người cụ thể. Đặc biệt, trong Luật 

tục chứa đựng những nội dung, giá trị về t nh tự quản rất cao trong việc quản 

lý xã hội nói chung và trong việc bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái phục 

vụ cho riêng đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc và Tây Nguyên. 

 

Chương 4. QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA 

LUẬT TỤC TRONG VIỆC BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

4.1. Nhu cầu bảo tồn, phát huy vai trò của luật tục trong việc bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên và môi trường  

 4.1.1. Nhu cầu phát triển bền vững 

 4.1.2. Nhu cầu bảo đảm quyền con người 

 4.1.3. Nhu cầu bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của luật tục 

trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường 
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 4.1.4. Nhu cầu xây dựng mối quan hệ hài hòa, hợp lý giữa luật tục và 

pháp luật trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường  

4.2. Quan điểm bảo tồn, phát huy giá trị của luật tục trong việc bảo vệ 

tài nguyên thiên nhiên và môi trường  

Kế thừa và phát huy các giá trị của luật tục trong công tác bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên và môi trường phải thực hiện đúng các nguyên tắc sau đây:  

 4.2.1. Nhận thức đúng những giá trị tri thức bản địa, truyền thống cả về 

phương diện t ch cực cũng như hạn chế của Luật tục về bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên và môi trường một cách khách quan và khoa học của các dân tộc 

thiểu số Việt Nam. 

 4.2.2. Nghiên cứu, vận dụng các giá trị của Luật tục về bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên và môi trường phải giữ nguyên tắc tôn trọng hiến pháp và 

pháp luật của Nhà nước. 

 4.2.3. Công tác bảo tồn, khai thác Luật tục về bảo vệ tài nguyên thiên 

nhiên và môi trường nhằm phát triển sự bền vững các vùng dân tộc thiểu 

số gắn kết với công tác phát huy quyền làm chủ của đồng bào  các dân tộc 

thiểu số. 

4.3. Đề xuất nhóm giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị của luật 

tục trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường  

4.3.1. Giải pháp về nâng cao nhận thức của việc bảo tồn và khai thác 

giá trị của Luật tục đối với việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường 

 4.3.2. Giải pháp về khai thác, vận dụng giá trị mang t nh t ch cực của 

luật tục để hoàn thiện các văn bản về quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 

và môi trường ở các vùng dân tộc thiểu số 

 4.3.3. Giải pháp về đào tạo đội ngũ cán bộ cấp cơ sở (huyện, xã, bản, 

mường), già làng, trưởng bản và những người có uy t n phục vụ công tác bảo 

tồn, khai thác và phát huy Luật tục trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 

và môi trường 

 4.3.4. Nhóm giải pháp về t  chức thực hiện 

Tiểu kết chương 4 

 Phát triển bền vững là một quá trình tăng trưởng bao gồm nhiều yếu tố 

cấu thành khác nhau như kinh tế, ch nh trị, xã hội, khoa học k  thuật, lịch sử 

và văn hoá truyền thống, trong đó có Luật tục của các dân tộc thiểu số ở 

Việt Nam.  

 Luật tục là một một trong những di sản văn hoá dân tộc, có giá trị nhiều 

mặt về lịch sử, xã hội, tri thức dân gian, văn học, nghệ thuật. Và để khai thác, 

phát huy những giá trị t ch cực của Luật tục trong việc bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên và môi trường ở nước ta thì cần phải: Nhận thức đúng những giá 

trị tri thức bản địa, truyền thống cả về phương diện t ch cực cũng như hạn chế 

của Luật tục về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường một cách khách 
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quan và khoa học của các dân tộc thiểu số Tây Bắc và Tây Nguyên Việt 

Nam. Đẩy mạnh việc nghiên cứu, vận dụng một cách khoa học các giá trị của 

Luật tục về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường  trong quá trinh hoàn 

thiện các văn bản dưới luật về bảo vệ tài nguyên thien nhiên và môi trường. 

Đồng thời chú trọng gắn kết giữa việc bảo tồn, khai thác Luật tục về bảo vệ 

tài nguyên thiên nhiên và môi trường với công tác thực hiện và phát huy 

quyền làm chủ của đồng bào các dân tộc thiểu số. 

 Luận án nêu một số nhóm giải pháp chủ yếu sau: Về nâng cao nhận 

thức vai trò, tầm quan trọng của việc bảo tồn và khai thác giá trị tri thức của 

Luật tục các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, Tây Nguyên đối với việc bảo vệ 

tài nguyên thiên nhiên, môi trường; Về khai thác, vận dụng giá trị tri thức 

mang t nh t ch cực của luật tục để hoàn thiện các văn bản về quản lý, bảo vệ 

tài nguyên thiên nhiên, môi trường ở các vùng dân tộc thiểu số; Về đào tạo 

đội ngũ cán bộ cấp cơ sở (huyện, xã, bản, mường), già làng, trưởng bản và 

những người có uy t n phục vụ công tác bảo tồn, khai thác và phát huy Luật 

tục nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.  

 

KẾT LUẬN 

 Trong đời sống các dân tộc thiểu số miền núi, từ lâu đời đã có những 

quy định của Luật tục, quy ước nhằm sử dụng, quản lý và bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên và môi trường. Những quy định đó đã thể hiện được cách ứng xử 

đa dạng của đồng bào các dân tộc với tài nguyên môi trường. Trong quá trình 

thực hiện công cuộc định canh định cư, đưa những tiến bộ khoa học k  thuật 

vào việc bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, chúng ta cần thiết phải có sự 

hiểu biết tường tận và kết hợp chặt chẽ với những kinh nghiệm ứng xử của 

đồng bào các dân tộc thiểu số với tài nguyên môi trường, có như vậy công 

cuộc định canh định cư, các chương trình trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi 

núi trọc, bảo vệ đa dạng sinh học, nguồn tài nguyên thiên nhiên mới có hiệu 

quả bền vững.  

Có thể nói rằng, Luật tục (hay tập quán pháp) là hệ thống những quy 

định của một cộng đồng dân tộc về cách ứng xử của con người với môi 

trường tự nhiên, của con người với các hình thái khác nhau của cộng đồng. 

Luật tục được hình thành từ lâu đời và trải qua những thời kỳ lịch sử của quá 

trình phát triển tộc người, đã dần dần được b  sung, hoàn chỉnh. Hệ thống 

những quy định về cách ứng xử theo phong tục tập quán đó đã lưu truyền từ 

thế hệ này sang thế hệ khác và ngày nay vẫn tồn tại một cách sống động, vẫn 

đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của cộng đồng các dân tộc.  

Hiện nay, khi thực hiện ch nh sách chủ đạo và nhất quán của Đảng và 

Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số là xây dựng trên địa bàn của 

họ một cuộc sống văn minh, hiện đại, đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh 
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thần, một cuộc sống chất lượng cao, trên cơ sở giữ gìn và phát huy những bản 

sắc văn hoá truyền thống phong phú và độc đáo của dân tộc mình không thể 

nào bỏ quên hoặc xem nhẹ, hoặc có những quan niệm phiến diện đối với Luật 

tục. Có thể nói rằng trong một điều kiện xã hội nhất định, đó là cách ứng xử 

tốt nhất mà đồng bào đã sáng tạo nên, lựa chọn và sàng lọc qua nhiều thế hệ, 

để ứng xử với tự nhiên và xã hội. Nhiều quy định đó vẫn còn ý nghĩa t ch cực 

trong đời sống hôm nay, nhất là trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và 

môi trường ở các vùng dân tộc thiểu số miền núi. 

Tuy nhiên, do được hình thành từ xa xưa, những quy định của Luật tục 

đến nay đã xuất hiện nhiều bất cập, không phù hợp hoặc từ những quan niệm, 

hoặc từ những quy định cụ thể. Vì vậy, đòi hỏi khi ứng dụng vào cuộc sống 

hiện nay cần phải có sự điều chỉnh nhất định. Có như vậy Luật tục mới không 

cản trở pháp luật mà còn b  trợ cho pháp luật, làm cho pháp luật được tôn 

trọng và thực hiện một cách triệt để. 

Việc điều chỉnh cũng phải dựa trên cuộc sống bản sắc văn hoá của mỗi 

tộc người, mỗi vùng, phải được đồng bào ở những vừng đó chấp nhận, phù 

hợp với các quy định của pháp luật hiện hành tránh sự áp đặt tuỳ tiện, máy 

móc những quy định của Luật tục hiện vẫn còn có ý nghĩa t ch cực trong đời 

sống hàng ngày nhất là trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường. Cần 

phải được vận dụng, phát huy trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, 

ph  biến ch nh sách và quản lý xã hội.       

Như vậy, với sự phong phú, đa dạng của Luật tục trong việc quản lý 

cộng đồng, điều chỉnh các quan hệ xã hội trong cộng đồng, bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên và môi trường đã thể hiện được vị tr , vai trò quan trọng của Luật 

tục trong đời sống của các dân tộc thiểu số. Dưới góc độ pháp lý, Luật tục 

cần được tìm hiểu, nghiên cứu sâu sắc, cụ thể hơn nữa để từ đó có thể vận 

dụng cũng như kết hợp với pháp luật trong việc điều chỉnh các quan hệ xã 

hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Đảng và Nhà nước cần có 

những ch nh sách, định hướng về việc phát huy vai trò của Luật tục, cần xây 

dựng một khung pháp lý thừa nhận sự tồn tại hợp pháp của Luật tục trong 

việc tham gia điều chỉnh các quan hệ xã hội cũng như vấn đề bảo vệ tài 

nguyên và môi trường ở các vùng dân tộc thiểu số của nước ta hiện nay. 


