
 
Phan Văn Trường 
Quốc tịch: Việt Nam  
Năm sinh: 25/9/1876 
Năm mất: 23/4/1933 

 
 
 
 
 
 
 

 

Thành tựu nổi bật/ Đóng góp nhân loại: Ông tổ nghề luật sư ở Việt Nam. Tiến sĩ luật đầu 
tiên của Việt Nam. 

 
 

 

Tiểu sử 
 

• Phan Văn Trường (1876 - 1933), quê ở làng Đông Ngạc, Hà nội, nay là thôn Đông 

Ngạc, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội. Ông còn là một nhà báo 
hoạt động tích cực trong Nhóm người Việt Nam yêu nước, được người đương thời gọi 

là "nhóm Ngũ long".  
• Cuối năm 1908, Phan Văn Trường sang Pháp, sau đó sang Mareseille làm giáo viên phụ 

giảng tiếng Việt ở Trường Ngôn ngữ và Văn minh Đông phương (Ecole des Langues 

Orientales). Đồng thời trong thời gian đó ông còn theo học ngành luật tại Đại học 

Sorbonne, Paris. Nhờ tinh thần và sự say mê học tập nên ông sớm trở thành cử nhân luật.  
• Phan Văn Trường là một trong bốn người ký tên bản "Revendications du peuple 

annamite" ("Thỉnh nguyện thư của dân tộc An Nam" hay còn gọi là "Yêu sách của nhân 
dân Việt Nam") năm 1919 với bút hiệu Nguyễn Ái Quốc và được coi là "kiến trúc sư" 
của văn bản này.  

• Từ 1921 đến tháng 5/1922 Phan Văn Trường sang Rhénanie, vùng đất Đức thuộc Pháp 
từ 1793 đến 1914, biện hộ tại toà án binh Mayence.  

• Ngày 3/6/1922, ông trình luận án tiến sĩ, đề tài Essai sur le Code Gia Long (Khảo luận 
về Luật Gia Long), trở thành tiến sĩ luật học đầu tiên của Việt Nam. 

 
 

Câu nói nổi bật: “Pháp luật hay dở, tốt xấu, là bởi tại quốc dân mà ra cả. Hễ quốc dân khôn, 
biết rằng dân là quốc gia, quốc gia là dân, nghĩa là quyền quốc gia là quyền cả dân, thời 
pháp luật tất phải hợp ý quốc dân”. 

 

Nguồn: http://www.trithucmo.net/index.php/nhan-vat/chinh-tri/item/243-phan-van-truong-

1876-1933 
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