
WHAT IS ACCESS TO JUSTICE AND WHY IS IT IMPORTANT? 

“Access to justice is the ability of people to protect their legal and human rights by 

having the opportunity to find a solution through the formal and informal justice 

system” 

“Tiếp cận công lý là khả năng của người dân để bảo vệ quyền hợp pháp và nhân 

quyền của họ bằng cách có cơ hội để tìm ra một giải pháp thông qua hệ thống tư pháp 

chính thức và không chính thức” 

Ngày đầu tiên của khóa học ngăn hạn, chúng tôi được nghe nói về như thế nào là tiếp 

cận công lý và tầm quan trọng của nó. Có nhiều ý kiến và sự trao đổi giữa những 

thành viên tham dự đến từ nhiều quốc gia: Thái Lan, Lào, Việt Nam, Mỹ, Úc, 

Myanmar, Nhật, Canada,  háp, Những ý kiến tuy có phần khác nhau nhưng có 

nhiều đi m chung về cách hi u như thế nào là  Tiếp cận công lý .    làm cho h i 

trư ng thêm sinh đ ng, ông  ruce  very Lasky –  iám đốc của     E CLE Thái 

Lan đề ngh  đại diện từng quốc gia nói từ   ccess to Justice    ng ngôn ngữ của quốc 

gia m nh. 

 

 

 



 au đó chúng tôi tiếp t c nói về L  T  ights tại h i trư ng kế  ên.  au đ y là 

tóm t t ng n gọn về các v n đề được th o luận: 

 

NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ LGBT TẠI CHÂU Á 

1. Cụm từ LGBT 

L  T là tên viết t t của c ng đồng những ngư i đồng tính luyến ái nữ 

(Les ian), đồng tính luyến ái nam (Gay), song tính luyến ái (Bisexual) và hoán 

tính hay còn gọi là ngư i chuy n giới (Transgender). 

LGBT th  hiện sự đa dạng của các nền văn hoá nh n loại dựa trên thiên hướng 

t nh d c và   n dạng giới. Thiên hướng tính d c của con ngư i được chia thành 

ba loại chủ yếu: d  tính luyến ái, đồng tính luyến ái và song tính luyến ái, còn 

theo b n dạng giới th  ph n thành: ngư i chuy n giới và ngư i không chuy n 

giới. Trong đó, L  T là c ng đồng những ngư i thu c các thiên hướng t nh 



d c (đồng tính luyến ái và d  tinh luyến ái) và   n dạng giới thi u số trong xã h i.

 
2. Quy định của các quốc gia về LGBT  

Có th  chia các quốc gia thành 02 nhóm: Các quốc gia cho phép quyền LGBT 

(Countries with rights LGBT) và các quốc gia không cho phép quyền LGBT 

hoặc hạn chế quyền LGBT (Countries with limited or no rights LGBT). 

Các quốc gia cho phép quyền L  T (Countries with rights L  T) có các đặc 

đi m sau: 

Và các quốc gia không cho phép quyền LGBT hoặc hạn chế quyền LGBT 

(Countries with limited or no rights L  T) có các đặc đi m: 



 
Các quyền của ngư i đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính và chuy n 

giới (LGBT) ở Ch u Á có giới hạn so với nhiều khu vực khác trên thế giới. 

Tính đến tháng 7 năm 2015, vẫn có 72 nước có luật h nh sự hóa đồng tính 

luyến ái, hầu hết số đó n m ở ch u Á và ch u  hi và hơn 20 quốc gia và vùng 

lãnh thổ công nhận hôn nh n đồng tính. 

Ở khu vực Trung  ông vốn tập trung nhiều nước đạo Hồi, đồng tính 

luyến ái    pháp luật c m nghiêm kh c. Duy nh t ở Israel, quyền của ngư i 

đồng tính được pháp luật hỗ trợ. Israel là nước Trung  ông đầu tiên và duy 

nh t cho đến nay công nhận sự chung sống không đăng ký của cặp đôi đồng 

giới. 

Thái Lan là 1 trong 7 nước ch u Á đã ký kết vào tuyên  ố b o về quyền 

lợi cho c ng đồng LGBT của Liên Hiệp Quốc, và các quan chức ngành du l ch 

của nước này đã tiếp th  tới những khách du l ch đồng tính   ng cách giới thiệu 

trên các trang we  du l ch r ng  Thái Lan ủng h  mọi phong cách sống.  Tại 

Thái Lan có c ng đồng L  T sôi nổi, nhưng điều này chỉ có ở ngành kinh 

doanh gi i trí thu lợi nhuận vốn tách  iệt với nền chính tr  và xã h i. Năm 

2014, m t Dự Luật hợp pháp hóa hôn nh n đồng tính được soạn th o bởi Quốc 



h i Thái Lan và được hỗ trợ từ c  hai   ng, đến  ngày 13/3/2015, Thái Lan đã 

 an hành Luật B nh đẳng giới (có hiệu lực từ ngày 09/9/2015), trong đó  ao 

gồm c  các điều kho n luật chống kỳ th  đối với ngư i L  T và h nh sự hóa 

các hành vi kỳ th , ph n  iệt đối xử c ng đồng L  T. Trong đó, hành vi "ph n 

biệt đối xử giữa các giới tính" có th  b  phạt từ 20.000  ath (tương đương 

kho ng 14 triệu VN ) cho đến 6 tháng tù giam. 

Tại Việt Nam hiện nay không có luật c m quan hệ t nh d c đồng tính. 

Mặc dù Luật Hôn nh n và  ia đ nh năm 2000 c m kết hôn giữa những ngư i 

đồng giới, Luật Hôn nh n và  ia đ nh năm 2014 (có hiệu lực 01/01/2015) bỏ 

quy đ nh "c m kết hôn giữa những ngư i cùng giới tính". Tuy nhiên, Luật Hôn 

nh n và  ia đ nh năm 2014 vẫn quy đ nh " Nhà nước không thừa nhận hôn 

nhân giữa những người cùng giới tính" (kho n 2  iều 8). Như vậy, những 

ngư i đồng giới tính vẫn có th  chung sống, nhưng sẽ không được pháp luật 

gi i quyết nếu có tranh ch p x y ra khi chung sống. 

Ngày 24 tháng 11 năm 2015, Quốc h i Việt Nam thông qua    luật D n 

sự 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2017) trong đó có quy đ nh về chuy n đổi giới 

tính và các quyền, nghĩa v  liên quan.  iều 37, B  luật này quy đ nh: "Việc 

chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển 

đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của 

pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được 

chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan".  

 


