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PGS.TS. NGUYÔN QUANG TUYÕN *

1. Vai trò của luật tục Bahnar trong 

quản lí, sử dụng đất đai, môi trường và bảo 

vệ rừng  

1.1. Thực trạng luật tục Bahnar về lĩnh 

vực quản lí, sử dụng đất đai 

Nghiên cứu, tìm hiểu luật tục Bahnar về 

lĩnh vực đất đai có thể rút ra một số nhận xét 

chủ yếu sau đây: 

Thứ nhất, về vấn đề sở hữu đất đai 

Đất đai có vai trò quan trọng đối với con 

người, bởi đất đai không chỉ là địa bàn, 

không gian sinh tồn, thành phần quan trọng 

hàng đầu của môi trường sống mà còn là tư 

liệu sản xuất cho ngành trồng trọt, chăn nuôi. 

Nhận thức của đồng bào Bahnar về vai trò 

của đất đai được thể hiện đậm nét trong luật 

tục Bahnar thông qua quan niệm về sở hữu 

đất đai: “Vấn đề sở hữu luôn là vấn đề có ý 

nghĩa to lớn đối với sự tồn tại và phát triển 

của bất kì tộc người nào, ở trong bất cứ chế 

độ xã hội nào. Đối với các tộc người ở nước 

ta, vấn đề sở hữu nguồn tài nguyên thiên 

nhiên liên quan trực tiếp đến hai phương 

diện chính: 1) Xác định quan hệ sở hữu đối 

với nguồn tài nguyên thiên nhiên chính là 

nhân tố cơ bản để bảo vệ các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên; 2) Xác định quan hệ sở 

hữu liên quan trực tiếp tới hình thức tổ chức 

sản xuất và phân phối nguồn của cải vật 

chất mà con người tạo ra. Luật tục của các 

bộ tộc người khẳng định quyền sở hữu công 

cộng của cộng đồng làng buôn về đất canh 

tác, đất rừng, sông suối và các tài nguyên 

thuộc về “lãnh thổ” của làng buôn ấy”.(1) 

Cũng giống như quan niệm của đồng bào 

các dân tộc thiểu số khác sinh sống ở khu 

vực Tây Nguyên, đồng bào Bahnar coi đất 

đai là tài sản chung của cộng đồng buôn 

làng. Điều này bắt nguồn từ thiết chế tổ chức 

xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây 

Nguyên nói chung và đồng bào Bahnar nói 

riêng là xã hội cộng đồng. Đây là hình thức 

tổ chức xã hội còn mang những nét sơ khai ở 

thời kì đầu của lịch sử nhân loại. Trong xã 

hội này, các thành viên gắn bó chặt chẽ với 

cộng đồng. Tính cộng đồng được đề cao và 

thể hiện trong mọi hoạt động từ sản xuất, 

sinh hoạt đến thụ hưởng thành quả lao động. 

Mọi của cải làm ra được coi là tài sản chung 

của cộng đồng. Đất đai cũng được xác định 

thuộc sở hữu chung, vì vậy bất kì ai cũng 

phải có nghĩa vụ giữ gìn và bảo vệ đất đai. 

Bên cạnh đó, luật tục Bahnar vẫn thừa nhận 

sở hữu tư nhân đối với đất đai. Nếu cá nhân 

bỏ công sức và của cải của mình để khai thác 

thì đất đai đó thuộc sở hữu của họ: "Đất đai 

là thuộc sở hữu chung. Ai có sức khoẻ, tự bỏ 

ra của cải để thuê mướn, khai thác hoặc do 

ông bà, cha mẹ để lại thì đất đó là của họ".(2) 
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Như vậy, luật tục Bahnar công nhận sự tồn 

tại của hai hình thức sở hữu: Hình thức sở 

hữu cộng đồng buôn làng đối với đất đai và 

hình thức sở hữu tư nhân đối với những phần 

đất do cá nhân khai phá. 

Thứ hai, về cách thức xác định ranh giới 

sử dụng đất 

 Người Bahnar quan niệm về việc xác 

định ranh giới sử dụng đất như sau: Đất đai 

trước đây do cha mẹ khai thác, sử dụng thì 

họ đắp bờ hoặc đặt dấu hiệu như chôn cọc, 

trồng các loại cây to, sống lâu năm, có người 

làm chứng tại thời điểm đó; hoặc cho dù họ 

chưa sử dụng, khai thác hết phần đất đó 

(phần đắp bờ) thì họ vẫn xem đó là ranh giới 

đất của mình. Việc tranh chấp đất đai của 

người Bahnar ít khi xảy ra vì: 

Một là nếu một người đi lấn, chiếm rẫy 

của người khác đã khai thác hoặc sử dụng 

trước đây, nay vì điều kiện mà người khai 

thác, sử dụng trước đây bỏ hoang hoặc sử 

dụng một nửa thì bên lấn, chiếm tự thoả 

thuận với người sử dụng đất trước đây về 

ranh giới sử dụng đất giữa hai bên. 

Hai là nếu người khai thác, sử dụng đất 

trước đây đưa ra được cơ sở, chứng cứ hợp 

lệ và có người làm chứng về việc họ đã sử 

dụng phần đất này thì bên lấn, chiếm phải trả 

lại đất. Việc giải quyết tranh chấp về quyền 

sử dụng đất trong trường hợp này rất đơn 

giản vì người Bahnar căn cứ vào dấu hiệu 

dấu đất có chủ quản lí để xác định xem phần 

đất tranh chấp này thuộc về ai. 

Thứ ba, về việc phân chia đất ở, đất canh 

tác trong nội bộ dân làng 

Theo luật tục Bahnar, việc phân chia đất 

ở, đất canh tác giữa những người dân trong 

buôn làng hoặc giữa họ với người của buôn 

làng khác hay trường hợp người dân muốn 

làm nhà trên đất ở, làm ruộng trên đất canh 

tác đều phải có ý kiến của già làng. Già làng 

là người có quyền đưa ra phán xử về việc 

phân chia đất ở, đất canh tác trong trường 

hợp này. Điều này cho thấy vai trò của già 

làng rất quan trọng. Bằng uy tín, kinh nghiệm 

sống, già làng được tất cả thành viên trong 

cộng đồng kính trọng. Việc phán xử của già 

làng diễn ra công khai, minh bạch trước toàn 

thể nhân dân buôn làng và dựa trên các quy 

phạm đạo đức, phong tục, tập quán của cộng 

đồng. Do đó, các phán xét, giải quyết bất 

đồng do già làng đưa ra được tất cả thành 

viên trong cộng đồng phục tùng. 

Thứ tư, về vấn đề giải quyết tranh chấp 

đất đai 

Tranh chấp đất đai phát sinh giữa các hộ 

dân trong buôn làng hoặc giữa hộ dân của 

buôn làng với hộ dân thuộc các buôn làng 

khác thì các bên tranh chấp mời già làng đứng 

ra giải quyết. Căn cứ để giải quyết tranh chấp 

đất đai là việc xác nhận nguồn gốc đất. Người 

xác nhận nguồn gốc đất trong trường hợp này 

thông thường là người cao tuổi trong buôn 

làng, am hiểu và biết các sự việc liên quan 

đến đất đai như chứng kiến, làm chứng về 

việc sử dụng đất... Dựa trên sự xác nhận 

nguồn gốc đất tranh chấp của người cao tuổi 

trong buôn làng, già làng mới quyết định 

xem phần đất này thuộc về ai. Trong trường 

hợp các bên tranh chấp không chấp nhận 

cách thức giải quyết của già làng thì họ phải 

đưa ra các thách thức đối với nhau như thi 

lặn nước, đổ chì(3)... Bên nào giành được 

chiến thắng thì được hưởng toàn bộ phần đất 

tranh chấp. Tuy nhiên trên thực tế, ít xảy ra 

trường hợp các bên tranh chấp đưa ra thách 
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thức đối với nhau mà các bên thường chấp 

nhận cách giải quyết của già làng khi có 

người làm chứng xác nhận về nguồn gốc đất. 

1.2. Thực trạng luật tục Bahnar về quản 

lí, sử dụng hợp lí tài nguyên rừng và bảo vệ 

môi trường 

Theo những công trình nghiên cứu về 

luật tục của một số nhà dân tộc học như 

GS. Phan Đăng Nhật, GS.TS. Ngô Đức Thịnh… 

và tìm hiểu các quy định về bảo vệ và sử 

dụng hợp lí tài nguyên rừng, bảo vệ môi 

trường của luật tục Bahnar cho thấy bảo vệ, 

sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là 

vấn đề có nội hàm rộng lớn, do vậy luật tục 

nói chung và luật tục Bahnar nói riêng đã 

dành một số điều luật quy định về bảo vệ 

môi trường và sử dụng hợp lí các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên. 

Trước hết, luật tục khẳng định chủ sở 

hữu cộng đồng đối với tài nguyên (rừng, đất 

rừng…) và xác định cộng đồng là người có 

trách nhiệm bảo vệ, sử dụng hợp lí tài nguyên 

thiên nhiên. Chính từ việc xác định trách nhiệm 

cho cả cộng đồng trong việc bảo vệ và sử 

dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên mà trong 

thời gian dài, rừng đã được đồng bào giữ gìn, 

bảo vệ có hiệu quả. Bài học trong những thập 

kỉ vừa qua cho thấy chúng ta đã phủ nhận 

quyền sở hữu cộng đồng buôn làng truyền 

thống đối với rừng và đất rừng, coi mọi tài 

nguyên là của Nhà nước, tài nguyên rừng và 

đất đai không có chủ thực sự, quan niệm này 

đã làm cho tài nguyên bị xâm hại và tàn phá.(4) 

Trong luật tục đều có những điều luật cụ 

thể liên quan tới việc bảo vệ rừng và đất đai 

khỏi bị tàn phá, giữ gìn môi trường sống của 

con người được trong sạch. Đối với cư dân 

sống ở rừng, canh tác nương rẫy thì nạn cháy 

rừng và cháy buôn luôn là tai họa thường 

xuyên đe dọa. Do vậy, luật tục quy định mọi 

người có trách nhiệm bảo vệ, phòng chống 

cháy rừng. Hơn nữa, cháy rừng không chỉ 

gây thiệt hại cho con người về mặt kinh tế 

mà còn xúc phạm tới thần linh núi rừng. Vì 

vậy, luật tục quy định cụ thể trách nhiệm của 

người dân: 

- Khi đốt nương rẫy phải lựa theo chiều 

gió mà đốt, tránh cháy lây lan. 

- Khi có cháy rừng, cháy buôn làng, mọi 

người phải thông báo cho nhau và có tránh 

nhiệm cùng nhau dập lửa… 

Theo tập quán, đồng bào các dân tộc thiểu 

số nói chung và đồng bào Bahnar nói riêng 

thường nuôi gia súc theo kiểu chăn thả rông. 

Do gia súc chăn thả rông thường phá hoại 

cây cối và lây truyền dịch bệnh, vì vậy luật 

tục quy định khi súc vật bị dịch bệnh phải 

cách li và báo cho già làng biết. 

Ở các địa bàn vùng cao, đồng bào Bahnar 

thường sử dụng nguồn nước sông, suối hoặc 

nguồn nước ngầm phục vụ cho sinh hoạt. Do 

vậy, đồng bào luôn có ý thức trong việc bảo 

vệ các nguồn nước này. Mọi hành vi gây ô 

nhiễm nguồn nước sinh hoạt của cộng đồng 

đều bị nghiêm cấm, ví dụ: cấm việc làm nhà 

ở đầu nguồn nước, cấm tắm giặt hoặc thả gia 

súc ở nguồn nước đầu nguồn - nơi cung cấp 

nước sinh hoạt của cả cộng đồng. 

Ở khía cạnh khác, đồng bào cũng nhận 

thức được vấn đề khai thác các nguồn thuỷ 

sản ở sông, suối phải đi đôi với việc bảo vệ 

để đảm bảo cho việc đánh bắt lâu dài. Luật 

tục quy định nghiêm cấm việc đánh bắt cạn 

kiệt như: không được đánh bắt vào mùa tôm, 

cá đẻ trứng; nghiêm cấm việc sử dụng lá cây 

độc để đánh bắt… 
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1.3. Một số đánh giá về vai trò của luật 

tục Bahnar trong quản lí, sử dụng đất đai, 

môi trường và bảo vệ rừng  

1.3.1. Ưu điểm 

Các quy định về đất đai, môi trường và 

bảo vệ rừng trong luật tục Bahnar có những 

ưu điểm chủ yếu sau đây: 

Một là luật tục Bahnar ghi nhận và đề 

cao vấn đề đất đai thuộc sở hữu chung của 

cộng đồng buôn làng. Mọi người đều có quyền 

bình đẳng trong việc tiếp cận sử dụng đất và 

có trách nhiệm bảo vệ đất đai: “Ở bất cứ tộc 

người nào, từ lâu đời 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 mà họ sinh sống. Xác 

định quyền sở hữu và chiếm hữu đối với các 

nguồn tài nguyên này chính là cơ sở để cộng 

đồng có thể quản lí và sử dụng tốt và có hiệu 

quả hơn đối với các nguồn tài nguyên đó”.(4) 

Hai là việc giải quyết các tranh chấp đất 

đai trong nội bộ nhân dân dựa trên nguyên 

tắc tự thương lượng, hoà giải giữa các bên. 

Trong trường hợp các bên không tự giải 

quyết được thì mới mời già làng phân xử. 

Với uy tín và vai trò của mình đối với người 

dân, cùng với cách thức giải quyết dựa trên 

việc xem xét chứng cứ, nguồn gốc đất, phán 

xử của già làng thường được các bên tranh 

chấp tôn trọng và chấp thuận. Với cơ chế 

giải quyết như vậy đã giải quyết được bất 

đồng, mâu thuẫn giữa các bên; mặt khác duy 

trì được tình đoàn kết, gắn bó và tinh thần 

nhường nhịn nhau trong nội bộ nhân dân. 

Nhận biết được cơ chế này, khi giải 

quyết tranh chấp đất đai có liên quan đến 

đồng bào Bahnar cần kết hợp giữa các quy 

định của luật đất đai với các yếu tố tích cực 

của luật tục Bahnar bằng cách dựa vào vai 

trò và uy tín của già làng, kết hợp với tổ viên 

tổ hoà giải ở cơ sở để hoà giải các bất đồng, 

mâu thuẫn về đất đai phát sinh trong nội bộ 

nhân dân. Hơn nữa cần tổ chức tập huấn kiến 

thức pháp luật đất đai và kĩ năng hoà giải 

cho già làng để họ làm tốt hơn công tác 

tuyên truyền pháp luật đất đai và hoà giải 

tranh chấp đất đai ở buôn làng. 

Ba là luật tục Bahnar khuyên răn con 

người sống hài hoà với thiên nhiên thông qua 

việc khai thác, sử dụng hợp lí các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên. Mọi hành vi đốt nương 

gây cháy rừng, cháy buôn làng; khai thác chặt 

phá rừng bừa bãi v.v. đều bị cộng đồng lên án 

và nghiêm cấm. Hiện nay, vấn đề này ngày 

càng được nhận thức sâu sắc khi môi trường 

sống bị ô nhiễm nghiêm trọng, do con người 

khai thác không hợp lí các nguồn tài nguyên 

thiên nhiên dẫn đến nguy cơ cạn kiệt. 

Bốn là luật tục Bahnar xác định rừng 

thuộc sở hữu của buôn làng (sở hữu cộng 

đồng) và mọi thành viên phải có trách nhiệm 

giữ gìn, bảo vệ rừng. Chính việc xác định 

hình thức sở hữu cộng đồng đối với rừng mà 

trong thời gian dài, rừng luôn được bảo vệ 

tốt. Từ việc phát hiện ra điểm tích cực này, 

trong luật tục nói chung và luật tục của đồng 

bào Bahnar nói riêng, các nhà làm luật Việt 

Nam đã bổ sung quy định về giao rừng cho 

cộng đồng làng buôn bảo vệ. Thực tiễn thực 

thi quy định này cho thấy rừng được đồng 

bào chăm sóc và bảo vệ chu đáo, vì vậy đã 

hạn chế được tình trạng chặt phá rừng bừa 

bãi. Một trong những giá trị nổi bật của luật 

tục các dân tộc thiểu số là những tri thức bản 

địa của nhân dân về quản lí và khai thác các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên. Luật tục phản 
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ánh các mối quan hệ con người với con 

người nhưng thông qua tấm gương, hệ quy 

chiếu của môi trường thiên nhiên, do vậy 

chúng ta có cảm giác như thiên nhiên đã 

được “nhân hoá”, con người và tự nhiên gắn 

bó hữu cơ với nhau, con người là bộ phận 

không thể tách rời của tự nhiên. Đây là nét 

độc đáo của quan niệm vũ trụ quan, tư duy 

và lối sống của đồng bào các dân tộc thiểu 

số. Trong điều kiện hiện nay, xã hội các tộc 

người đã và đang có nhiều biến động lớn, 

các thiết chế và quan niệm xã hội mới xuất 

hiện, tuy nhiên luật tục các dân tộc thiểu số 

với tri thức bản địa về môi trường và cách 

thức quản lí, khai thác các nguồn tài nguyên 

thiên nhiên vẫn giữ nguyên giá trị tích cực. 

Vấn đề ở đây không phải chỉ lựa chọn tri 

thức hiện đại hay tri thức bản địa về khai 

thác, quản lí các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên mà kết hợp hai nguồn tri thức ấy vì 

mục tiêu bảo vệ và khai thác tốt các nguồn 

tài nguyên thiên nhiên, phục vụ cho sự phát 

triển bền vững của các dân tộc.(5) 

Năm là luật tục Bahnar xác lập trách 

nhiệm và nghĩa vụ cho mọi thành viên trong 

việc bảo vệ nguồn nước sinh hoạt, chống lại 

các hành vi gây ô nhiễm nguồn nước sông, 

suối và nguồn nước ngầm. Điều này chứng 

tỏ đồng bào ý thức được sự nguy hại do việc 

ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt gây ra cho 

sức khoẻ cộng đồng. Hơn nữa, luật tục cũng 

đảm bảo quyền của mỗi thành viên trong 

cộng đồng được khai thác hợp lí các nguồn 

tài nguyên thiên nhiên như: khai thác nguồn 

nước, đánh bắt tôm cá, săn bắt thú rừng, khai 

thác gỗ để làm nhà và các vật dụng… Luật 

tục cũng nghiêm trị những kẻ hay tước đoạt 

thành quả lao động của người khác.(6) 

1.3.2. Nhược điểm 

Bên cạnh mặt tích cực, luật tục của đồng 

bào Bahnar còn một số điểm chưa phù hợp 

với quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể: 

Một là luật tục Bahnar vẫn công nhận 

hình thức sở hữu tư nhân về đất đai đối với 

trường hợp người nào có sức khoẻ, tự bỏ ra 

của cải để thuê mướn, khai thác đất đai hoặc 

đất đai do ông bà, cha mẹ để lại thì đất đó là 

của họ. Điều này đi ngược lại với quy định 

đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước 

đại diện và thống nhất quản lí của Hiến pháp 

năm 1992 và Luật đất đai năm 2003. 

Hai là việc giải quyết tranh chấp đất đai 

thường do già làng thực hiện dựa trên chứng 

cứ nguồn gốc đất hoặc người làm chứng… 

mà chưa chú trọng đến việc căn cứ vào các 

quy định của pháp luật. Điều này cho thấy 

việc giải quyết ít nhiều mang sự cảm tính 

chủ quan của già làng và làm cho pháp luật 

chậm đi vào cuộc sống của đồng bào Bahnar. 

Hơn nữa, một số hình thức giải quyết tranh 

chấp được áp dụng mang nặng sự mê tín và 

lạc hậu như đổ chì, thi lặn dưới nước, chà 

cây lấy lửa, lấy cây kim trong nước sôi, bóp 

trứng, nhai gạo, đo sải tay, gang tay, thi úp 

mặt vào chậu nước v.v.. 

Ba là trong vấn đề vệ sinh môi trường, 

luật tục Bahnar chưa dành nhiều quy định đề 

cập việc vận động đồng bào ở đây loại bỏ 

dần một số tập tục lạc hậu trong việc ma 

chay và chôn cất người chết. Hơn nữa, vấn 

đề ngăn cấm nuôi thả rông gia súc chưa 

được luật tục quy định nhằm ngăn chặn tình 

trạng gia súc phá hoại cây rừng và phòng 

ngừa việc gia súc lây truyền bệnh dịch. 
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Bốn là tập quán canh tác đốt nương làm 

rẫy chưa bị ngăn cấm trong luật tục Bahnar. 

Do vậy, nạn cháy rừng (đặc biệt vào mùa 

khô ở Tây Nguyên) vẫn là nguy cơ luôn đe 

dọa gây thiệt hại về cuộc sống và mùa màng 

của đồng bào các dân tộc thiểu số. 

2. Vai trò của luật tục Jrai trong quản lí, 

sử dụng đất đai, môi trường và bảo vệ rừng   

2.1. Thực trạng luật tục Jrai trong quản 

lí, sử dụng đất đai, môi trường và bảo vệ rừng 

Nghiên cứu luật tục của đồng bào Jrai 

cho thấy có nhiều điểm tương đồng với luật 

tục Bahnar khi đề cập vấn đề đất đai, môi 

trường và bảo vệ rừng. Nội dung luật tục Jrai 

về quản lí, sử dụng đất đai, môi trường và 

bảo vệ rừng tập trung phản ánh những khía 

cạnh chủ yếu sau đây: 

Thứ nhất, người Jrai quan niệm rừng núi, 

đất đai, sông, suối thuộc về sở hữu của cộng đồng  

Nghiên cứu luật tục Jrai về vấn đề sở 

hữu đất đai, GS. Phan Đăng Nhật nhận định 

rằng: “Ruộng đất là tài sản chung. Mọi người 

tôn trọng công khai phá và quyền sử dụng 

của người khác. Không có chuyện chiếm 

đoạt đất chung. Sản phẩm của từng gia đình, 

có trường hợp được chia cho mọi người 

cùng hưởng;(7) hoặc “xưa kia sở hữu cộng 

cộng về đất rừng của buôn rất rộng gồm: đất 

làm nương rẫy theo luân canh đủ để quay 

vòng trong 10 - 12 năm, nghĩa là rộng gấp 

10 đến 12 lần diện tích canh tác của một 

buôn trong năm. Đất ở gồm sông, suối và 

bến nước lên xuống hàng ngày, rừng thả 

trâu, bò, bãi vui chơi, thả diều, rừng khai 

thác…”.(8) Mọi người đều có quyền khai thác, 

sử dụng làm nương rẫy, săn bắt, thu hái lâm 

thổ sản… Quan niệm này cho thấy vai trò 

quan trọng của các nguyên tài nguyên thiên 

nhiên đối với đời sống của đồng bào Jrai. 

Đồng bào không chỉ sống gần gũi với rừng 

núi, sông, suối mà chính rừng núi, sống, suối 

là nơi cung cấp các nguồn lợi, duy trì sự tồn 

tại của các thành viên trong cộng đồng.  

Thứ hai, người Jrai nhận thức được tầm 

quan trọng của rừng 

Người Jrai cho rằng rừng chính là kho 

báu do thiên nhiên ban tặng. Ở đó, đồng bào 

tìm thấy những nguồn lợi để duy trì sự tồn 

tại và phát triển. Vì vậy, người Jrai có ý thức 

bảo vệ và khai thác rừng một cách hợp lí. 

Điều này đã được phản ánh trong luật tục 

Jrai: “Chính từ khoảnh đất này, họ không chỉ 

lấy ra chủ yếu các nguyên, vật liệu mà họ 

cần cho ăn mặc, nhà ở, sản xuất công cụ mà 

đáng kể nhất là nguồn thực phẩm bằng việc 

bắt cá, săn bắt, bán rau rừng…”.(9) 

Thứ ba, luật tục Jrai xác lập nguyên tắc 

giải quyết tranh chấp đất rừng, đất rẫy 

Nguyên tắc này dựa trên cơ sở người nào 

khai hoang, phát rẫy trước thì phần đất này 

thuộc quyền sử dụng của người đó.(10) 

Thứ tư, luật tục Jrai chú trọng đến việc 

đề phòng cháy rừng 

Do mùa khô ở Tây Nguyên thường kéo 

dài hơn nửa năm nên dễ gây ra hoả hoạn. 

Thực tế cho thấy hoả hoạn xảy ra không chỉ 

gây thiệt hại về kinh tế cho đồng bào mà còn 

làm cho hàng chục ha rừng bị thiêu trụi tàn 

phá nghiêm trọng điều kiện sinh tồn và huỷ 

hoại môi trường, môi sinh. Do vậy, luật tục 

luôn chú trọng đến vấn đề này.(11) 

Thứ năm, luật tục Jrai phản ánh quan 

niệm tâm linh của đồng bào về thế giới, con 

người và tự nhiên 
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 Con người có mối quan hệ gắn bó chặt 

chẽ với tự nhiên và cỏ cây. Với quan niệm 

này, con người học cách sống hài hoà với tự 

nhiên, khai thác hợp lí các yếu tố của tự nhiên. 

Điều này góp phần quan trọng vào việc bảo 

vệ môi trường sinh thái. Bình luận về vấn đề 

này, J. Dournes viết: “Cần biết rằng tất cả 

thực thể của thế giới Jrai là người, súc vật, 

cây cối… và thần linh có mối liên kết chặt 

chẽ với nhau. Con người không thể làm đứt 

mối liên kết này nếu họ muốn sống trong sự 

hoà hợp, với sự trật tự của muôn vật như là: 

“Từ khi bắt đầu của vũ trụ”. Khi người thợ 

săn Jrai bắn thú rừng, anh ta phải tạ lỗi: 

“Xin chư vị tha lỗi, vì con phải có cái ăn” và 

khi anh ta giết một con hổ phải làm lễ hiến 

sinh. Khi người Jrai chặt cây, anh ta cũng 

phải tạ lỗi như trên kèm theo nghi thức khấn 

thần cây. Các mối quan hệ trên được coi là 

sợi dây bền chặt. Người nào làm đứt mối 

quan hệ hài hoà này, cuộc sống sẽ bị đe dọa. 

Mục đích chính của việc giải quyết tranh 

chấp là nhằm nối lại sợi dây hoà hợp, nhờ 

vậy trật tự thế giới được bảo vệ và mối liên 

hệ thần thánh được thắt chặt”.(12) 

2.2. Một số đánh giá về vai trò của luật 

tục Jrai trong quản lí, sử dụng đất đai, môi 

trường và bảo vệ rừng 

2.2.1. Ưu điểm 

Một là luật tục Jrai quan niệm đất đai, 

rừng núi thuộc về sở hữu chung của cộng 

đồng buôn làng. Do đó, mọi thành viên trong 

cộng đồng đều bình đẳng với nhau trong 

việc tiếp cận sử dụng đất đai đồng thời mọi 

người đều có nghĩa vụ và trách nhiệm trong 

việc giữ gìn và bảo vệ đất đai. 

Hai là luật tục Jrai đã dành một số điều 

quy định về trách nhiệm khai thác và bảo vệ 

rừng một cách hợp lí ngăn cấm việc khai 

thác mang tính chất huỷ diệt gây nguy cơ 

cạn kiệt. Quan niệm này xuất phát từ nhận 

thức được tầm quan trọng của rừng đối với 

đồng bào: Rừng không chỉ là không gian 

sinh tồn, môi trường sống tự nhiên mà còn là 

kho cung cấp thực phẩm, nguyên dược liệu 

phục vụ đời sống cho đồng bào. 

Ba là luật tục Jrai xác lập nguyên tắc xác 

định ranh giới sử dụng đất giữa những người 

sử dụng đất trong buôn làng. Theo đó, người 

nào có công khai phá, sử dụng đất đai trước 

thì đất thuộc quyền sử dụng của họ. Nguyên 

tắc này đã ngăn ngừa được tranh chấp phát 

sinh giữa những thành viên trong cộng đồng, 

góp phần xác lập và duy trì sự ổn định, đoàn 

kết ở buôn làng. 

Bốn là luật tục Jrai phản ánh ý thức, 

trách nhiệm của đồng bào trong việc giữ gìn 

môi sinh, môi trường, phòng và chống cháy 

rừng thông qua các quy định nghiêm cấm sử 

dụng lửa một cách bừa bãi. Xuất phát từ thực 

tiễn, đồng bào sinh sống trong điều kiện mùa 

khô kéo dài hơn 6 tháng trong một năm. Do 

vậy, hoả hoạn dễ xảy ra nếu đồng bào có 

những hành vi bất cẩn trong việc sử dụng lửa 

để đốt nương rẫy và phục vụ việc đun nấu. 

Từ thực tiễn, hoả hoạn xảy ra đã gây thiệt 

hại không chỉ về mặt kinh tế mà còn tàn phá 

nghiêm trọng môi trường, môi sinh, vì vậy 

các quy định về phòng và chống cháy rừng 

trong luật tục Jrai là rất cần thiết. 

2.2.2. Nhược điểm 

Bên cạnh những ưu điểm, luật tục Jrai 

cũng bộc lộ một số hạn chế chủ yếu sau đây: 

Một là theo GS. Phan Đăng Nhật, nội dung 

các điều luật tục có nhiều vấn đề không thích 

hợp với tình hình mới. Thời gian qua, dân cư 
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ở những nơi khác đến sinh sống định cư ở 

vùng Jrai ngày càng tăng, do sự di cư tự phát 

hoặc di dân theo kế hoạch của Nhà nước v.v.. 

Những cư dân này cư trú, sinh sống ở các 

nông, lâm trường, hợp tác xã hoặc sống tự 

do. Điều này đã tạo nên sự mâu thuẫn về 

phong tục, tập quán sử dụng đất, cây trồng 

và vật nuôi. Tuy nhiên, luật tục cổ truyền lại 

chưa có những quy định giải quyết các xung 

đột này nhằm bảo đảm sự ổn định chính trị, 

duy trì sự đoàn kết giữa đồng bào các dân 

tộc sinh sống ở Tây Nguyên. 

Hai là những kinh nghiệm quản lí cộng 

đồng trong lĩnh vực đất đai, môi trường và 

bảo vệ rừng của luật tục thường gắn liền với 

thế hệ những người già trong buôn làng, tuy 

có uy tín trong cộng đồng nhưng do điều 

kiện tuổi tác nên thường khó trong việc tiếp 

cận những yếu tố mới, vận dụng trong việc 

kết hợp hài hoà giữa quy định của luật tục và 

pháp luật. Còn thế hệ trẻ tuy nhanh nhạy 

trong việc tiếp thu cái mới nhưng chưa có 

kinh nghiệm trong việc ứng dụng luật tục 

vào việc quản lí cộng động. Đây cũng là mặt 

hạn chế trong việc kế thừa và phát huy luật 

tục trong quản lí cộng đồng. 

Ba là luật tục chứa đựng một số điều luật 

không phù hợp và lỗi thời; ví dụ: Việc phân 

xử tranh chấp đất đai giữa các thành viên 

cộng đồng mang tính mê tín dị đoan hoặc 

mang nặng ý chí chủ quan của già làng… 

3. Kết luận 

Trên cơ sở nghiên cứu, tìm hiểu các quy 

định của luật tục Bahnar, luật tục Jrai trong 

quản lí, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường 

và bảo vệ rừng, chúng ta có thể đưa ra một 

số gợi mở nhằm bảo tồn và phát huy những 

giá trị tích cực của luật tục, cụ thể: 

- Luật tục là sản phẩm của xã hội cổ 

truyền đã từng hình thành và tồn tại hàng 

trăm năm trước đây, mặc dù luật tục cũng tự 

biến đổi để phù hợp với xã hội mới nhưng so 

với yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông 

thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá, luật tục cũng bộc lộ những bất cập. Do 

vậy, kế thừa, phát huy luật tục phải luôn 

chọn lọc những tinh hoa tri thức quản lí cộng 

đồng của luật tục, đổi mới cho phù hợp với 

yêu cầu của xã hội hiện đại. 

- Trong điều kiện xã hội hiện nay, cần 

nghiên cứu các hình thức sở hữu cổ truyền, 

thừa nhận nó trong khuôn khổ chung của sở 

hữu nhà nước về đất đai và tài nguyên, thông 

qua các hình thức giao đất, giao rừng cho nhân 

dân. Điều đó sẽ tạo điều kiện cho việc tổ chức 

lại sản xuất một cách hợp lí, nâng cao đời 

sống của nhân dân các dân tộc; mặt khác, 

xác định chủ nhân đất đai, rừng núi là nhân 

tố quan trọng đối với việc bảo vệ và khai 

thác hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

- Hình thức sở hữu đất đai của cộng đồng 

đã xuất hiện và tồn tại hàng trăm năm ở Tây 

Nguyên. Với hình thức này, mọi thành viên 

đều có trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ đất đai. 

Do vậy, để nâng cao hiệu quả quản lí và sử 

dụng hợp lí đất đai Nhà nước cần thực hiện 

việc giao đất cho cộng đồng buôn làng sử 

dụng, bên cạnh việc giao đất cho hộ gia đình, 

cá nhân, tổ chức sử dụng. 

- Luật tục đề cao vai trò của già làng trong 

việc giải quyết tranh chấp nói chung và tranh 

chấp đất đai nói riêng thông qua hình thức 

xét xử công khai, minh bạch và dân chủ. Vì 

vậy, để phát huy hiệu quả công tác giải quyết 

bất đồng, mâu thuẫn trong đồng bào cần chú 

trọng bồi dưỡng, trang bị kiến thức pháp luật 
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và kĩ năng hoà giải tranh chấp cho các già 

làng, trưởng thôn ở Tây Nguyên. 

- Luật tục xác lập nguyên tắc giải quyết 

các bất đồng, mâu thuẫn trước hết thông qua 

biện pháp hoà giải. Do vậy, cần phát huy 

biện pháp này trong việc giải quyết các tranh 

chấp đất đai hiện nay ở Tây Nguyên. 

- Luật tục Bahnar và luật tục Jrai chưa có 

các quy định đề cập việc giải quyết các tranh 

chấp đất đai do sự xáo trộn trong quan hệ đất 

đai, hậu quả của việc di dân từ những nơi 

khác đến sinh sống. Vì vậy, cần có những 

chính sách và chủ trương để giải quyết vấn 

đề này, trong đó ưu tiên giải quyết đất sản 

xuất cho đồng bào dân tộc. 

- Nhà nước cần chú trọng phát huy tính 

hiệu quả của mô hình tự quản cộng đồng của 

luật tục Bahnar và luật tục Jrai trong việc giữ 

gìn, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. 

- Quan niệm con người phải học cách 

sống thân thiện, hài hoà với thiên nhiên trong 

luật tục Bahnar và luật tục Jrai là bài học 

kinh nghiệm bổ ích cần được tuyên truyền, 

phổ biến rộng rãi cho các dân tộc khác sinh 

sống trên đất nước ta học tập nhằm bảo vệ 

môi trường vì sự phát triển bền vững. 

- Nhà nước cần thực hiện việc kết hợp 

giữa pháp luật và luật tục trong quản lí xã hội 

nói chung và quản lí đất đai, môi trường và 

bảo vệ rừng nói riêng ở khu vực Tây Nguyên. 

Bởi lẽ, pháp luật của Nhà nước dù phát triển 

tới đâu cũng không thể “với tay”, điều chỉnh 

được tất cả quan hệ xã hội, nhất là ở cơ sở 

buôn làng. Hơn nữa, với một đất nước có 

nhiều cộng đồng dân tộc người, trình độ phát 

triển kinh tế-xã hội không đồng đều, mang 

nhiều sắc thái văn hoá riêng thì pháp luật 

không phải lúc nào cũng thích ứng và phù 

hợp với những đặc thù địa phương và từng 

tộc người. Mặt khác, với xã hội càng phát 

triển thì tính chủ động và tự quản của con 

người cần được phát huy. Do vậy, bên cạnh 

pháp luật thì luật tục với tư cách là các quy 

định mang tính tự quản, đã đáp ứng được 

nhu cầu của con người trong xã hội hiện đại. 

- Bên cạnh việc phát huy những giá trị 

tích cực, phù hợp trong các quy định về đất 

đai, môi trường và bảo vệ rừng của luật tục 

Bahnar và luật tục Jrai cần vận động đồng 

bào loại bỏ những quan niệm lạc hậu không 

phù hợp với quy định của pháp luật như cách 

thức giải quyết tranh chấp mang nặng tính 

mê tín, dị đoan; loại bỏ quy định công nhận 

hình thức sở hữu tư nhân về đất đai v.v../. 
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