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iến pháp năm 2013, với rất nhiều sửa đổi, bổ sung quan 
trọng ở Chương II, đã cho thấy rõ quyết tâm của nhà nước 

Việt Nam trong việc tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm các quyền con 
người, quyền công dân, đặc biệt là các quyền dân sự, chính trị. 
Hiến pháp năm 2013 cũng lần đầu tiên quy định rõ, ngoài dân chủ 
đại diện, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ 
trực tiếp (Điều 6). Những quy định mới này được người dân trong 
nước và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. 
 Với những sửa đổi như trên, Hiến pháp năm 2013 đã đặt ra 
những yêu cầu cấp thiết với việc triển khai các hoạt động lập pháp 
và thực tiễn để hiện thực hóa các quyền con người hiến định và các 
hình thức dân chủ trực tiếp. Đây là vấn đề đang nhận được sự quan 
tâm lớn của các tầng lớp nhân dân. Để đáp ứng sự quan tâm đó, 
Quốc Hội đã thông qua Nghị quyết số 70/2014/QH13 điều chỉnh 
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội Khóa 
XIII và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 trong đó 
đặt ra ưu tiên cụ thể hóa bằng luật một số quyền dân sự, chính trị 
mà hiện đã được hiến định từ lâu nhưng chưa triển khai thực hiện 
được trên thực tế, bao gồm tự do hội họp, lập hội, biểu tình, tiếp 
cận thông tin (Điều 25) và quyền biểu quyết khi nhà nước tổ chức 
trưng cầu ý dân (Điều 29). 
 Theo quy định tại Điều 28 Hiến pháp năm 2013, công dân có 
quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và 
kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương 
và cả nước. Quyền này, cùng với các quyền tự do ngôn luận, báo 
chí, tiếp cận thông tin nêu ở Điều 25 là cơ sở hiến định trực tiếp 
mà qua đó mọi tổ chức xã hội và người dân có thể tham gia đóng 
góp ý kiến vào tiến trình soạn thảo các văn bản pháp luật. Trên 

Lời giới thiệu
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nền tảng đó, chúng tôi biên soạn cuốn sách nhỏ này trong đó chứa 
đựng những thông tin cơ bản về các chuẩn mực quốc tế và pháp 
luật Việt Nam về các quyền tự do biểu đạt, thông tin, hội họp, hiệp 
hội, biểu tình và dân chủ trực tiếp. Cuốn sách được cấu trúc theo 
hình thức các câu hỏi – đáp nhằm giúp bạn đọc dễ tiếp cận, qua 
đó góp phần vào việc soạn thảo các đạo luật đã nêu mà đang được 
tiến hành ở nước ta.
 Do những giới hạn về thời gian và khả năng của người biên 
soạn, cuốn sách khó tránh khỏi những thiếu sót, rất mong bạn đọc 
lượng thứ và góp ý để chúng tôi có thể hoàn thiện hơn trong các 
lần tái bản sau.

Hà Nội, Thu 2014
N H Ó M  B IÊ N  S OẠ N
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Phần I
Khái quát về quyền tự do con người

Câu 1: Quyền con người là gì?
Có nhiều cách tiếp cận dẫn tới những định nghĩa khác nhau về 
quyền con người (human rights). Khuynh hướng tiếp cận thứ 
nhất nhấn mạnh thuộc tính tự nhiên của các quyền con người (đã 
là con người thì có các quyền). Khuynh hướng thứ hai nhấn mạnh 
thuộc tính nhân tạo của quyền con người, cho rằng các quyền là do 
con người thỏa thuận với nhau hoặc do nhà nước quy định trong 
pháp luật.
 Theo Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc thì: “Quyền con 
người là những bảo đảm pháp lý mang tính phổ quát (universal 
legal guarantees) có tác dụng bảo vệ các cá nhân và nhóm chống 
lại những hành động hoặc sự bỏ mặc làm tổn hại đến nhân phẩm 
và tự do cơ bản của con người”.1  Cách định nghĩa này có thể bị 
phê phán vì cho rằng quyền con người là có sau luật pháp, có sau sự 
bảo vệ ở phạm vi quốc tế. Tuy nhiên, định nghĩa này nhấn mạnh 
tính chuẩn mực chung (phổ quát) của các quyền con người, và dễ 
làm căn cứ cho sự đồng thuận, cũng như thuận tiện cho việc vận 
động các quốc gia tôn trọng tiêu chuẩn chung trong hoạt động lập 
pháp (xây dựng pháp luật) và thực tiễn.
 Bên cạnh thuật ngữ “quyền con người”, ở Việt Nam còn hay sử 
dụng thuật ngữ “nhân quyền” (từ Hán - Việt). Cả hai đều có nội 
hàm như nhau và tương ứng với thuật ngữ human rights trong 
tiếng Anh.

Câu 2: Quyền con người có những tính chất gì?
Nhận thức phổ biến của cộng đồng quốc tế cho rằng quyền con 
người có những tính chất (còn được gọi là những nguyên tắc) cơ 

1 United 
Nations, Human 
Rights: Questions 
and Answers, 
New York and 
Geneva, 2006, 
tr.4.
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bản sau đây:
 Tính phổ biến (universal): Thể hiện ở chỗ quyền con người 
là những gì bẩm sinh, vốn có của con người và được áp dụng bình 
đẳng cho tất cả mọi thành viên trong gia đình nhân loại, không có 
sự phân biệt đối xử vì bất cứ lý do gì. Tuy nhiên, cần chú ý là sự 
bình đẳng không có nghĩa là cào bằng mức độ hưởng thụ, mà là 
bình đẳng về tư cách chủ thể và cơ hội thụ hưởng các quyền con 
người.
 Tính không thể chuyển nhượng (inalienable): Các quyền con 
người không thể bị tước bỏ hay hạn chế một cách tùy tiện bởi bất 
cứ chủ thể nào, kể cả bởi các nhà nước. Mọi giới hạn, hạn chế hay 
tước bỏ quyền của một cá nhân đều phải do luật quy định và chỉ 
nhằm để bảo vệ lợi ích chính đáng, tương xứng của cộng đồng hay 
của cá nhân khác.
 Tính không thể phân chia, phụ thuộc lẫn nhau (indivisible, 
interdependent): Các quyền con người đều có tầm quan trọng 
như nhau, việc tước bỏ hay hạn chế bất kỳ quyền nào đều tác động 
tiêu cực đến nhân phẩm, giá trị và sự phát triển của con người. Sự 
vi phạm một quyền sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp gây ảnh hưởng tiêu 
cực đến việc bảo đảm các quyền khác, và ngược lại, tiến bộ trong 
việc bảo đảm một quyền sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp tác động tích 
cực đến việc bảo đảm các quyền khác.



17

Những tính chất (nguyên tắc) của quyền con người

Câu 3: Tự do và quyền con người có gì khác nhau?
Có nhiều định nghĩa về tự do ( freedom), tuy nhiên, ở góc độ 
chung nhất, có thể hiểu tự do là tình trạng một cá nhân có thể và 
có khả năng hành động theo ý chí, nguyện vọng của mình phù 
hợp với các quy phạm pháp lý và đạo đức trong một xã hội dân 
chủ mà không bị cản trở bởi bất cứ chủ thể hay yếu tố nào. Tự 
do thường được phân thành tự do chủ động (positive freedom) và 
tự do thụ động (negative freedom). Tự do chủ động là tự do của 
cá nhân nhằm đạt được mục tiêu cụ thể nào đó (ví dụ như tự do 
ngôn luận, tự do báo chí, hội họp…). Tự do thụ động là tự do của 
cá nhân khỏi bị các chủ thể khác xâm phạm đến (ví dụ như tự do 
thân thể…). 
 Tự do là một yếu tố nền tảng của nhân phẩm. Việc tước đoạt tự 
do một cách tùy tiện sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến nhân phẩm. 
Chính bởi vậy, J. J. Rousseau đã chỉ trích những người không dám 
đứng lên bảo vệ tự do: “Từ bỏ tự do của mình là từ bỏ phẩm chất 
con người, từ bỏ quyền làm người và cả nghĩa vụ làm người” (Bàn 

Phổ biến Không thể chuyển 
nhượng

Không thể phân 
chia, phụ thuộc lẫn 

nhau

Quyền con người 
là tự nhiên, vốn 

có. Mọi thành viên 
của nhân loại đều 
là chủ thể của các 
quyền con người.

Các quyền con 
người không thể 

bị tước bỏ hay hạn 
chế một cách tùy 

tiện bởi bất cứ chủ 
thể nào.

Bất kỳ quyền con 
người nào được bảo 
đảm hay bị vi phạm 

đều tác động tích 
cực hay tiêu cực 

đến các quyền khác.
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về Khế ước Xã hội - 1762). 
 Tự do mang tính chất của một sự lựa chọn hay một quyền cá 
nhân. Về khía cạnh này, J.S.Mill cho rằng cần bảo vệ tự do của các 
cá nhân để họ được “sống hạnh phúc theo ý của họ, hơn là bắt họ 
sống hạnh phúc theo ý những người xung quanh” (Bàn về tự do 
- 1859). Cũng về khía cạnh này, K.Marx và F.Engels mong muốn 
hướng đến một xã hội lý tưởng trong tương lai mà “sự phát triển 
tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của mọi 
người” (Tuyên ngôn của Đảng cộng sản - 1848).
 Luật nhân quyền quốc tế đề cập đến cả hai khái niệm: các quyền 
(rights) và tự do cơ bản ( fundamental freedoms) của con người. 
Tuy nhiên, trong thực tế hầu như không có sự phân biệt và khác 
biệt trong việc vận dụng các tiêu chuẩn quốc tế về quyền và tự do 
cơ bản của con người, bởi lẽ các tự do cơ bản thường được diễn đạt 
như là các quyền (ví dụ, tự do ngôn luận cũng thường được gọi là 
quyền tự do ngôn luận…). Ngoài ra, các quyền tự do thường được 
đồng nhất với các quyền dân sự và chính trị.

Câu 4: Tự do và trật tự xã hội có mâu thuẫn với nhau không?
Có người lo ngại rằng việc quá đề cao tự do cá nhân sẽ có thể dẫn 

Tác phẩm “Bàn 
về Tự do” của 
John Stuart Mill 
và “Tự do là 
gì?” của Anissa 
Castel, được 
NXB Tri thức tổ 
chức dịch và xuất 
bản.
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đến xã hội rối loạn, thiếu trật tự, mất ổn định. Quả thực, việc cân 
bằng, dung hòa giữa giữa tự do và trật tự là điều không dễ dàng và 
là mối quan tâm lớn của nhiều nhà nước và xã hội.
 Pháp luật quốc gia và quốc tế đều có vai trò thiết yếu trong việc 
bảo vệ cả tự do và trật tự, cũng như dung hòa giữa chúng. Tự do 
thường song hành với trách nhiệm. Ngay trong luật nhân quyền 
quốc tế, phần lớn các quyền tự do (biểu đạt, hội họp, hiệp hội…) 
không phải là các quyền tuyệt đối mà có thể phải chịu những giới 
hạn nhất định (trong hoàn cảnh bình thường) và có thể bị tạm 
ngừng thực thi (trong hoàn cảnh khẩn cấp của quốc gia) để không 
gây tổn hại đến các lợi ích chính đáng của cộng đồng hay của cá 
nhân khác. Tuy nhiên, cần chú ý là trong luật nhân quyền quốc 
tế có một số quyền tự do tuyệt đối (không thể bị giới hạn cũng 
như bị ngừng thực thi trong mọi trường hợp). Những quyền tự 
do này chủ yếu nhằm bảo đảm nhân phẩm, an toàn thân thể (bao 
gồm không bị tra tấn, không bị nô dịch..) hoặc thể hiện những 
đặc điểm, bản sắc cá nhân (bao gồm tự do [giữ] quan điểm, tư 
tưởng và niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo). Ngoài ý nghĩa thiết yếu 
với việc bảo đảm nhân phẩm và bản sắc của con người, việc xác 
định những quyền tự do này là tuyệt đối còn bởi việc thực hiện/
hưởng thụ chúng trong mọi hoàn cảnh đều không làm tổn hại đến 
lợi ích của cá nhân khác và của cộng đồng.
 Một xã hội thiếu tự do sẽ không thể phát triển lành mạnh, ổn 
định, xét cả về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa. Thực tế cho thấy, 
nơi nào thiếu tự do sẽ dẫn đến bất bình đẳng giữa các tầng lớp, giai 
cấp; sự tùy tiện, chuyên quyền, quan liêu, tham nhũng, sự vi phạm 
nhân quyền và khủng hoảng niềm tin. Đây cũng chính là những 
nguyên nhân gây ra những xung đột, bất ổn trong xã hội.
Hệ thống pháp luật dân chủ, tôn trọng các quyền con người và chế 
độ pháp quyền (rule of law) sẽ giúp dung hòa giữa tự do và trật tự.
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Câu 5: Quyền con người khác gì với quyền công dân?
Quyền con người và quyền công dân là hai khái niệm gần gũi 
nhưng không đồng nhất. Quyền công dân (citizen’s rights) là một 
khái niệm xuất hiện cùng cách mạng tư sản. Cách mạng tư sản đã 
đưa con người từ địa vị những thần dân trở thành những công dân 
(với tư cách là những thành viên bình đẳng trong một quốc gia) và 
pháp điển hóa các quyền tự nhiên của con người dưới hình thức 
các quyền công dân. Như vậy, về bản chất, các quyền công dân 
chính là những quyền con người được các nhà nước thừa nhận và 
áp dụng cho công dân của mình.
 Gắn liền với mỗi nhà nước, được xác định thông qua một chế 
định pháp luật đặc biệt là chế định quốc tịch, quyền công dân là 
tập hợp những quyền tự nhiên được pháp luật của một nước ghi 
nhận và bảo đảm. Không phải ai cũng được hưởng các quyền công 
dân của một quốc gia nhất định và không phải hệ thống quyền 
công dân của mọi quốc gia đều giống hệt nhau, cũng như đều hoàn 
toàn tương thích với hệ thống các tiêu chuẩn quốc tế về quyền con 
người. 
 Ở nhiều góc độ, quyền con người là khái niệm rộng hơn quyền 
công dân. Về tính chất, quyền con người không bị bó hẹp trong 
mối quan hệ giữa cá nhân với nhà nước mà thể hiện mối quan 
hệ giữa cá nhân với toàn thể cộng đồng nhân loại. Về phạm vi áp 
dụng, do không bị giới hạn bởi chế định quốc tịch, chủ thể của 
quyền con người là tất cả các thành viên của gia đình nhân loại, bất 
kể vị thế, hoàn cảnh, nơi cư trú... Nói cách khác, quyền con người 
được áp dụng một cách bình đẳng với tất cả mọi người thuộc mọi 
dân tộc đang sinh sống trên phạm vi toàn cầu, không phụ thuộc 
vào biên giới quốc gia, tư cách cá nhân hay môi trường sống của 
chủ thể quyền.
 Một cá nhân, ngoại trừ những người không quốc tịch, về danh 
nghĩa đồng thời là chủ thể của cả hai loại quyền con người và quyền 
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công dân, tuy nhiên, sự phân biệt trong thụ hưởng hai loại quyền 
này chỉ được thể hiện trong một số hoàn cảnh đặc biệt. Ví dụ, một 
người nước ngoài sẽ không được hưởng một số quyền con người 
gắn với địa vị công dân, chẳng hạn như quyền bầu cử, ứng cử... Tuy 
nhiên, người đó vẫn được hưởng các quyền con người phổ biến áp 
dụng cho mọi thành viên của nhân loại trong mọi hoàn cảnh, cụ 
thể như quyền sống, quyền tự do và an ninh cá nhân...

Câu 6: Các quyền con người có thể được phân chia thành 
những nhóm nào?
Dựa trên những tiêu chí khác nhau, có thể chia quyền con người 
thành những nhóm khác nhau. Cụ thể, xét về lĩnh vực điều chỉnh, 
có thể phân thành nhóm quyền chính trị, dân sự và nhóm quyền 
kinh tế, xã hội, văn hóa. Xét về chủ thể của quyền, có thể phân 
thành các quyền cá nhân và các quyền của nhóm. Xét về mức độ 
pháp điển hóa, có thể phân thành các quyền cụ thể và quyền hàm 
chứa. Xét về phương thức bảo đảm, có thể phân thành các quyền 
chủ động và quyền bị động. Xét về tính chất, có thể phân thành 
các quyền tuyệt đối và quyền không tuyệt đối. Xét về điều kiện 
thực thi, có thể phân thành các quyền có thể bị hạn chế và quyền 
không bị hạn chế, quyền có thể bị tạm đình chỉ áp dụng và các 
quyền không thể bị đình chỉ áp dụng trong mọi hoàn cảnh.
 Theo lý thuyết về thế hệ quyền, các quyền con người được xếp 
thành: thế hệ thứ nhất - các quyền dân sự, chính trị; thế hệ thứ 
hai - các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa; thế hệ thứ ba - các quyền 
tập thể (như quyền tự quyết dân tộc, quyền phát triển, quyền sống 
trong hoà bình, quyền sống trong môi trường trong lành…).
 Tuy nhiên, cần chú ý là mọi sự phân loại đều không làm mất đi 
những đặc trưng về tính phổ biến, tính không thể chuyển nhượng, 
tính không thể phân chia, tính liên hệ, phụ thuộc lẫn nhau của 
nhân quyền.
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Sơ đồ mô tả ba thế hệ nhân quyền

Câu 7: Nhà nước có những nghĩa vụ gì đối với các quyền con 
người?
Theo nhận thức phổ biến của cộng đồng quốc tế, để bảo đảm nhân 
quyền, các nhà nước có ba nghĩa vụ cụ thể như sau:
 Thứ nhất, nghĩa vụ tôn trọng (obligation to respect): Nghĩa 
vụ này đòi hỏi các nhà nước không được tuỳ tiện tước bỏ, hạn chế 
hay can thiệp, kể cả trực tiếp hoặc gián tiếp, vào việc hưởng thụ các 
quyền con người. 
 Thứ hai, nghĩa vụ bảo vệ (obligation to protect): Nghĩa vụ này 
đòi hỏi các nhà nước phải ngăn chặn sự vi phạm nhân quyền của 
các bên thứ ba. 
 Thứ ba, nghĩa vụ thực hiện (obligation to fulfil2): Nghĩa vụ 
này đòi hỏi các nhà nước phải có những biện pháp nhằm hỗ trợ 
công dân trong việc thực hiện các quyền con người. 
 Ngoài ra, liên quan đến bảo đảm các quyền kinh tế, xã hội, 
văn hóa, người ta còn đề cập đến các khái niệm nghĩa vụ tổ chức 
(obligation of conduct) và nghĩa vụ đạt được kết quả (obligation 
of result). Nghĩa vụ tổ chức đòi hỏi các quốc gia phải có những 
biện pháp để bảo đảm thực thi các quyền, ví dụ như để cấm lao 
động cưỡng bức, đưa ra các chương trình chăm sóc sức khỏe cho 

2 Còn gọi là 
nghĩa vụ hỗ trợ 

(obligation to 
facilitate).



23

nhân dân hay bảo đảm giáo dục tiểu học miễn phí cho mọi trẻ 
em... Nghĩa vụ đạt được kết quả đòi hỏi các quốc gia phải bảo đảm 
rằng những biện pháp đề ra phải mang tính khả thi và hiệu quả, 
với những kết quả xác định được, chứ không phải chúng được xây 
dựng một cách hình thức.

Nghĩa vụ về nhân quyền của các nhà nước

Câu 8: Luật nhân quyền quốc tế được thể hiện trong các văn 
kiện nào?
Vào ngày 10/12/1948, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông 
qua bản Tuyên ngôn Toàn thế giới về Nhân quyền (Universal 
Declaration of Human Rights - UDHR). Dù không phải là một 
công ước, bản Tuyên ngôn này được coi là có giá trị luân lý như là 
một điều ước quốc tế, đóng vai trò nền tảng để xây dựng nên hệ 
thống hàng trăm văn kiện pháp luật nhân quyền quốc tế hiện đại, 
bao gồm hơn 30 điều ước và nhiều hình thức văn bản khác (tuyên 
ngôn, khuyến nghị, bộ quy tắc, bộ nguyên tắc…).
 Hiện có 9 công ước quốc tế về quyền con người được coi là cơ 
bản nhất (“cốt lõi”), bao gồm: 
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•	 Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, 1966 
(International Covenant on Civil and Political Rights - 
ICCPR).

•	 Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, 1966 
(International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights - ICESCR).

•	 Công ước quốc tế về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt 
đối xử về chủng tộc, 1965 (International Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination, ICERD).

•	 Công ước về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử với 
phụ nữ, 1979 (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women, CEDAW).

•	 Công ước về quyền trẻ em, 1989 (Convention on the Rights of 
the Child, CRC).

•	 Công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt và đối 
xử tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ nhục khác, 1984 (Convention 
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment, CAT).

•	 Công ước về quyền của những người khuyết tật, 2006 
(Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 
CRPD).

•	 Công ước quốc tế về bảo vệ các quyền của tất cả người lao động 
di trú và các thành viên trong gia đình họ, 1990 (International 
Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 
Workers and Members of Their Families, ICRMW).

•	 Công ước quốc tế về bảo vệ tất cả mọi người khỏi bị đưa đi mất 
tích, 2006 (International Convention for the Protection of All 
Persons from Enforced Disappearance, ICPPED).

 Việt Nam đã phê chuẩn hoặc gia nhập 5 công ước đầu tiên 
trong danh sách trên (ICCPR, ICESCR, ICERD, CEDAW và 
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CRC), đồng thời đã ký và chuẩn bị phê chuẩn 2 công ước khác là 
CAT và CRPD.

Câu 9: Những quyền con người nào có thể bị hạn chế và không 
thể bị hạn chế?
Hạn chế quyền (đôi khi còn được gọi là giới hạn quyền - limitation 
of rights) là quy định được ghi nhận trong một số điều ước quốc tế 
về quyền con người mà bản chất của nó là cho phép các quốc gia 
thành viên áp đặt một số điều kiện với việc thực hiện/hưởng thụ 
một số quyền con người nhất định. Những điều kiện này có hiệu 
lực trong mọi hoàn cảnh, không nhất thiết là chỉ trong bối cảnh 
khẩn cấp của quốc gia. 
 Có quan điểm cho rằng, tất cả các quyền con người đều có thể 
bị hạn chế để không làm ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích hợp 
pháp của người khác và lợi ích chính đáng của cộng đồng. Tuy 
nhiên, cũng có quan điểm cho rằng cần chia thành hai loại quyền: 
có những quyền có thể bị hạn chế để nhằm các mục đích đã nêu, 
trong khi có những quyền khác không thể bị hạn chế trong bất 
kỳ hoàn cảnh nào vì việc hưởng thụ chúng trong mọi hoàn cảnh 
đều không ảnh hưởng đến bất kỳ lợi ích nào. Theo quan điểm sau, 
những quyền không thể bị  hạn chế được gọi là các quyền tuyệt đối 
(absolute rights), để phân biệt với những quyền có thể bị hạn chế 
được gọi là quyền không tuyệt đối (non-absolute rights).
 Trước hết, nói về các quyền có thể bị hạn chế. Cách thức quy 
định về hạn chế quyền trong các điều ước quốc tế về quyền con 
người là khác nhau. Một số điều ước, ví dụ như ICESCR, dành 
hẳn một điều riêng (Điều 4) đề cập đến vấn đề này, gọi là điều 
khoản hạn chế chung áp dụng cho tất cả các quyền trong Công 
ước, trong khi ở một số điều ước khác, việc hạn chế được đề cập 
trong một số điều quy định về các quyền cụ thể.
 Một số quyền trong ICCPR và ICESCR cho phép các quốc gia 
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thành viên có thể đặt ra những hạn chế được nêu ở bảng sau3: 

Quyền có thể bị 
hạn chế

Nguồn Lợi ích được
bảo vệ

Quyền thành lập, 
gia nhập công 
đoàn; Quyền của 
các công đoàn 
được tự do thực 
hiện chức năng của 
mình (ví dụ, quyền 
đình công).

Điều 8 Khoản 1
Mục a, ICCPR

Điều 8 Khoản 1
Mục c IESCR

 - An ninh quốc gia
 - Trật tự công cộng
 - Quyền và tự do 
của người khác

Tự do đi lại, cư trú, 
xuất nhập cảnh.

Điều 12 ICCPR.  - An ninh quốc gia
 - Trật tự công cộng
 - Sức khỏe cộng 
đồng

 - Đạo đức cộng 
đồng

 - Quyền và tự do 
của người khác

Quyền của người 
nước ngoài không 
bị trục xuất tùy 
tiện khỏi quốc gia 
nơi họ đang hiện 
diện hợp pháp.

Điều 13 ICCPR.  - An ninh quốc gia

3 Xem Vũ Công 
Giao, Lê Thị 
Thúy Hương, 
“Nguyên tắc về 
giới hạn quyền 
con người, 
quyền công 
dân theo Hiến 
pháp năm 2013”, 
trong cuốn Bình 
luận Khoa học 
Hiến pháp nước 
CHXHC Việt 
Nam năm 2013, 
Viện Chính 
sách công và 
Pháp luật, NXB 
Lao động – Xã 
hội, H., 2014.
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Quyền có thể bị 
hạn chế

Nguồn Lợi ích được
bảo vệ

Quyền được xét 
xử công khai (việc 
xử kín, cấm  báo 
chí và công chúng 
tham dự  phiên 
tòa).

Điều 14 Khoản 1 
ICCPR.

 - An ninh quốc 
gia;

 - Trật tự công 
cộng;

 - Đạo đức cộng 
đồng;

 - Cuộc sống riêng 
tư của các bên 
liên quan;

 - Các lợi ích công 
lý (ví dụ, tránh để 
lộ thông tin của 
cuộc điều tra).

Tự do  tín ngưỡng, 
tôn giáo (Lưu ý: 
chỉ giứi hạn với 
việc truyền bá, 
thực hành chứ 
không bao gồm 
việc tin theo một 
tín ngưỡng, tôn 
giáo)

Điều 18 Khoản 3 
ICCPR

 - An toàn xã hội;
 - Trật tự công 
cộng;

 - Sức khỏe cộng 
đồng;

 - Đạo đức cộng 
đồng;

 - Quyền và tự do 
của người khác.
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Quyền có thể bị 
hạn chế

Nguồn Lợi ích được
bảo vệ

Tự do ngôn luận. Điều 19 Khoản 3 
ICCPR.

 - An ninh quốc gia
 - Trật tự công cộng
 - Sức khỏe cộng 
đồng

 - Đạo đức cộng 
đồng

 - Quyền và tự do 
của người khác

Tự do hội họp hòa 
bình.

Điều 21 ICCPR.  - An ninh quốc 
gia;

 - An toàn xã hội;
 - Trật tự công 
cộng;

 - Sức khỏe cộng 
đồng;

 - Đạo đức cộng 
đồng;

 - Quyền và tự do 
của người khác.
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Quyền có thể bị 
hạn chế

Nguồn Lợi ích được
bảo vệ

Tự do hiệp hội. Điều 22 Khoản 2 
ICCPR.

 - An ninh quốc 
gia;

 - An toàn xã hội;
 - Trật tự công 
cộng;

 - Sức khỏe cộng 
đồng;

 - Đạo đức cộng 
đồng;

 - Quyền và tự do 
của người khác.

 Về những quyền tuyệt đối, theo các quy định hiện hành của luật 
nhân quyền quốc tế có thể kể như sau:

•	 Quyền không bị tra tấn, đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ 
nhục (Điều 7 ICCPR).

•	 Quyền không bị bắt giữ làm nô lệ hay nô dịch (Điều 8 ICCPR).
•	 Quyền không bị bắt, giam giữ vô cớ (Điều 9.1 ICCPR).
•	 Quyền không bị bỏ tù chỉ vì lý do không hoàn thành nghĩa vụ 

theo hợp đồng (Điều 11 ICCPR).
•	 Quyền không bị áp dụng hồi tố trong tố tụng hình sự (Điều 15 

ICCPR).
•	 Quyền được công nhận là thể nhân trước pháp luật (Điều 16 

ICCPR).

Câu 10: Luật quốc tế đặt ra những yêu cầu gì đối với việc hạn 
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chế các quyền con người?
Theo luật nhân quyền quốc tế, các quốc gia thành viên có thể đặt 
ra những hạn chế với quyền con người, song phải thỏa mãn các 
điều kiện sau:
 Thứ nhất, sự giới hạn phải được quy định trong pháp luật. 
Yêu cầu này nhằm ngăn ngừa sự tùy tiện trong việc áp đặt các hạn 
chế.
 Thứ hai, hạn chế đặt ra không được trái với bản chất của các 
quyền bị giới hạn. Yêu cầu này nhằm bảo đảm những hạn chế đặt 
ra không làm tổn hại đến khả năng của các cá nhân có liên quan 
trong việc hưởng thụ các quyền đó. 
 Thứ ba, chỉ đặt ra hạn chế nếu điều đó là cần thiết trong một 
xã hội dân chủ và nhằm mục đích thúc đẩy phúc lợi chung của 
cộng đồng (xem các lợi ích được bảo vệ nêu ở bảng trên).

Câu 11: Tạm đình chỉ quyền con người là gì?
Theo luật nhân quyền quốc tế, trong những bối cảnh khẩn cấp đe 
dọa sự sống còn của đất nước (state of emergency), các quốc gia có 
thể tạm dừng (hay đình chỉ - derogation) việc thực hiện một số 
quyền trong một thời gian nhất định. 
 Xét bản chất, việc tạm đình chỉ có thể coi là một hình thức hạn 
chế quyền ở mức độ cao hơn so với bối cảnh thông thường. Nó 
được thể hiện qua những biện pháp màcác quốc gia có thể áp dụng 
trong bối cảnh khẩn cấp, bao gồm: thiết quân luật (trên cả nước, 
ở một khu vực hay một địa phương); cấm biểu tình, hội họp đông 
người; cấm hoặc hạn chế hoạt động của một số cơ quan thông tin 
đại chúng như truyền hình, phát thanh, báo chí; cấm ra, vào một 
khu vực hoặc xuất, nhập cảnh (với một số cá nhân hay nhóm); 
cấm tổ chức các hoạt động tôn giáo…
 Cũng theo luật nhân quyền quốc tế, một số quyền không thể bị 
tạm đình chỉ (non-derogatable rights) cho dù trong hoàn cảnh khẩn 
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cấp của quốc gia, trong đó bao gồm: quyền sống (Điều 6)4 , quyền 
không bị tra tấn, đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ nhục (Điều 
7), quyền không bị bắt giữ làm nô lệ hay nô dịch (Điều 8), quyền 
không bị bỏ tù chỉ vì lý do không hoàn thành nghĩa vụ theo hợp 
đồng (Điều 11), quyền không bị áp dụng hồi tố trong tố tụng hình sự 
(Điều 15), quyền được công nhận là thể nhân trước pháp luật (Điều 
16), quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo (Điều 18).
 Những quyền không thể bị tạm đình chỉ thường được đồng 
nhất với những quyền tuyệt đối, tuy nhiên, trong thực tế hai phạm 
trù này ít nhiều khác nhau, thể hiện qua bảng so sánh sau:

Quyền không bị tạm đình chỉ                       
(non-derogatable rights)

Quyền tuyệt đối                                 
(absolute rights)

 - Không thể bị tạm đình chỉ 
thực hiện kể cả trong hoàn 
cảnh khẩn cấp của quốc 
gia, vì việc tạm đình chỉ sẽ 
gây ra những rủi ro nghiêm 
trọng đến việc thực hiện các 
quyền này.

 - Không thể bị hạn chế trong 
bất kỳ hoàn cảnh nào, vì bất 
kỳ lý do gì, vì việc thực hiện 
các quyền này không ảnh 
hưởng đến bất kỳ lợi ích 
chính đáng nào của cá nhân 
khác hay của cộng đồng.

Bao gồm:5

•	 Quyền sống (Điều 6 
ICCPR).

•	 Quyền không bị tra tấn, 
đối xử tàn bạo, vô nhân 
đạo hay hạ nhục (Điều 7 
ICCPR).

Bao gồm:

•	 Quyền không bị tra tấn, 
đối xử tàn bạo, vô nhân 
đạo hay hạ nhục (Điều 7 
ICCPR).

•	 Quyền không bị bắt giữ 
làm nô lệ hay nô dịch 
(Điều 8 ICCPR).

4 Điều này 
chỉ có nghĩa 
là trong mọi 
hoàn cảnh đều 
không được tùy 
tiện tước bỏ 
tính mạng của 
con người, chứ 
không có nghĩa 
là cấm áp dụng 
hình phạt tử 
hình với những 
tội phạm đặc 
biệt nghiêm 
trọng.
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Quyền không bị tạm đình chỉ                       
(non-derogatable rights)

Quyền tuyệt đối                                 
(absolute rights)

•	 Quyền không bị bắt giữ 
làm nô lệ hay nô dịch 
(Điều 8 ICCPR).

•	 Quyền không bị bỏ tù chỉ 
vì lý do không hoàn thành 
nghĩa vụ theo hợp đồng 
(Điều 11 ICCPR).

•	 Quyền không bị áp dụng 
hồi tố trong tố tụng hình 
sự (Điều 15 ICCPR).

•	 Quyền được công nhận là 
thể nhân trước pháp luật 
(Điều 16 ICCPR).

•	 Quyền tự do tư tưởng, [tin 
theo] tín ngưỡng và tôn 
giáo (Điều 18 ICCPR).

•	 Quyền không bị sử dụng 
làm thí nghiệm y học mà 
không có sự đồng ý (Điều 
7 ICCPR).

•	 Quyền của người bị tước 
tự do được đối xử nhân 
đạo với sự tôn trọng phẩm 
giá vốn có của con người 
(Điều 10 ICCPR).

•	 Quyền không bị bắt, 
giam giữ vô cớ (Điều 9.1 
ICCPR).

•	 Quyền không bị bỏ tù chỉ 
vì lý do không hoàn thành 
nghĩa vụ theo hợp đồng 
(Điều 11 ICCPR).

•	 Quyền không bị áp dụng 
hồi tố trong tố tụng hình 
sự (Điều 15 ICCPR).

•	 Quyền được công nhận là 
thể nhân trước pháp luật 
(Điều 16 ICCPR).

5 Xem Điều 4 
khoản 2 ICCPR, 
Bình luận chung 

số 29 của Ủy 
ban Nhân quyền 
(đoạn 13). Ngoài 

các quyền này, 
trong đoạn 13 

Bình luận chung 
số 29, Ủy ban 

Nhân quyền còn 
xác định một số 

quy định khác 
của ICCPR cũng 
được coi là không 

thể bị tạm đình 
chỉ áp dụng trong 

bối cảnh khẩn 
cấp của quốc gia, 

bao gồm: Cấm 
tuyên truyền cho 
chiến tranh, kích 
động bạo lực, sự 

hận thù về dân 
tộc, chủng tộc, 
tôn giáo (Điều 

20); Cấm lợi 
dụng tình trạng 

khẩn cấp để tái áp 
dụng hình phạt 

tử hình.
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Quyền không bị tạm đình chỉ                       
(non-derogatable rights)

Quyền tuyệt đối                                 
(absolute rights)

•	 Một số yếu tố của quyền 
của những người thuộc về 
các nhóm thiểu số về sắc 
tộc, tôn giáo, tín ngưỡng 
(Điều 27 ICCPR).

•	 Quyền được bảo vệ khỏi bị 
bắt làm con tin, bị cưỡng 
bức đưa đi mất tích hoặc bị 
giam giữ bí mật.

Câu 12: Luật quốc tế đặt ra những yêu cầu gì đối với việc tạm 
đình chỉ các quyền con người?
Mặc dù cho phép các quốc gia tạm đình chỉ một số quyền con 
người trong hoàn cảnh khẩn cấp, song để ngăn ngừa việc lạm dụng 
quy định đó để vi phạm nhân quyền, luật nhân quyền quốc tế 
đồng thời đặt ra các điều kiện sau:
 Thứ nhất, việc tạm đình chỉ như vậy phải thực sự xuất phát từ 
tình huống khẩn cấp, do tình hình bắt buộc phải làm để cứu vãn 
sự sống còn của quốc gia.
 Thứ hai, các biện pháp áp dụng không được trái với những 
nghĩa vụ khác xuất phát từ luật pháp quốc tế, và đặc biệt là không 
được mang tính chất phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, tôn 
giáo, giới tính, ngôn ngữ hoặc nguồn gốc xã hội.
 Thứ ba, kể cả trong tình huống khẩn cấp, các quốc gia cũng 
không được tạm đình chỉ việc thực hiện một số quyền (xem bảng 
trên).  
 Thứ tư, khi quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyền, phải 
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thông báo ngay cho các quốc gia thành viên khác của ICCPR 
thông qua Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, trong đó nêu rõ những 
biện pháp cụ thể đã áp dụng và thời gian dự định sẽ chấm dứt các 
biện pháp đó.

Câu 13:  Tiếp cận dựa trên quyền là gì?
Tiếp cận dựa trên quyền (right-based approach – RBA, hoặc 
human rights-based approach) là sự kết hợp giữa các mục tiêu 
và phương pháp hoạt động về quyền con người và phát triển con 
người trong các chính sách, chương trình phát triển. Các đặc trưng 
cốt lõi của RBA là: 

i) Coi việc hỗ trợ thực hiện, thụ hưởng các quyền con 
người là mục tiêu chính trong các chính sách và 
chương trình phát triển; 

ii) Lấy các nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế về quyền con 
người làm định hướng trong việc thiết lập và thực hiện 
các chương trình phát triển, và 

iii) Làm rõ những chủ thể của quyền, chủ thể có trách 
nhiệm và các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của họ, từ 
đó hỗ trợ họ tăng cường năng lực trong việc thực hiện 
các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm.

Câu 14: Tiếp cận dựa trên quyền mang lại những lợi ích gì cho 
phát triển?
Có hai lý do chính để ủng hộ cho cách tiếp cận dựa trên quyền 
(RBA): a) Lý do nội tại (intrinsic rationale): thừa nhận rằng cách 
tiếp cận dựa trên quyền là điều đúng đắn cả về mặt pháp lý và đạo 
đức; b) Lý do về mặt chức năng (instrumental rationale): thừa 
nhận rằng cách tiếp cận dựa trên quyền dẫn đến các kết quả phát 
triển con người tốt hơn và bền vững hơn. Những lợi ích, giá trị 
gia tăng mà RBA mang lại, chủ yếu được giải đáp từ góc độ chức 
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năng, bao gồm:

•	 Xác định chủ thể quyền: RBA tập trung hiện thực hóa các 
quyền của những người yếu thế nhất, có nguy cơ bị xâm phạm 
quyền nhất, dựa trên quan điểm rằng một quốc gia không thể 
đạt được sự tiến bộ bền vững nếu không bảo đảm các nguyên 
tắc cơ bản của quyền con người trong việc quản trị quốc gia, đặc 
biệt là nguyên tắc phổ quát của nhân quyền.

•	 Cái nhìn tổng thể: RBA giúp cho việc triển khai các chương 
trình với cái nhìn mang tính hệ thống về môi trường xung 
quanh, bao gồm gia đình, cộng đồng, xã hội dân sự, chính 
quyền quốc gia và địa phương. Cách tiếp cận này cũng xem xét 
khuôn khổ xã hội, chính trị và pháp lý mà có tính chất quyết 
định mối quan hệ giữa những thể chế đó cùng các quyền và 
trách nhiệm liên quan.

•	 Dựa vào các tiêu chuẩn quốc tế: Các kết quả, tiêu chuẩn cung 
cấp dịch vụ và hành vi được căn cứ vào các văn kiện, công ước về 
nhân quyền có tính phổ quát cùng các tiêu chuẩn và quy phạm 
liên quan. RBA hỗ trợ các quốc gia trong việc chuyển các mục 
tiêu và tiêu chuẩn đó thành các mục tiêu quốc gia có thể đạt 
được trong thời hạn nhất định.

•	 Tiến trình có sự tham gia: Trách nhiệm đạt được các mục tiêu 
và tiêu chuẩn trên được xác định thông qua những tiến trình có 
sự tham gia, phản ánh sự đồng thuận giữa chủ thể của quyền và 
chủ thể có nghĩa vụ.

•	 Minh bạch và trách nhiệm giải trình: RBA giúp hình thành 
các chính sách, pháp luật và ngân sách xác định rõ các quyền 
con người cần được đề cập đến (công việc phải làm, theo tiêu 
chuẩn nào, người chịu trách nhiệm). Tiến trình này giúp cho 
việc hình thành các chính sách được minh bạch, bảo đảm cơ 
quan công quyền phải hành động có trách nhiệm, bảo đảm 
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có cơ chế pháp lý hiệu quả để xử lý tình huống khi quyền con 
người bị vi phạm.

•	 Giám sát: RBA hỗ trợ việc giám sát các cam kết của nhà nước 
thông qua khuyến nghị của các cơ quan giám sát điều ước về 
nhân quyền, thông qua việc đánh giá độc lập và công khai về 
việc thực thi của nhà nước.

•	 Kết quả bền vững: RBA đưa đến kết quả phát triển bền vững 
hơn thông qua việc tăng cường năng lực cho các chủ thể chính 
yếu tham gia vào các đối thoại, thực thi trách nhiệm của mình 
và buộc nhà nước phải chịu trách nhiệm; củng cố sự đồng thuận 
thông qua các tiến trình tham gia, đặc biệt là tập trung hỗ trợ 
những nhóm yếu thế nhất; ghi nhận sự đồng thuận trong pháp 
luật, chính sách và chương trình phù hợp với các tiêu chuẩn 
quốc tế; thể chế hóa các tiến trình dân chủ...6

Câu 15: Áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên quyền vào một 
dự án cụ thể như thế nào?
Khi triển khai một dự án phát triển cụ thể, việc áp dụng RBA 
thường thông qua các bước sau:
•	 Trước hết, tiến hành phân tích tình hình, xác định nguyên 

nhân của vấn đề, xác định những chủ thể chính, người chịu 
ảnh hưởng bởi vấn đề đó. 

•	 Thứ hai, xem xét các quyền con người, những công ước về 
quyền con người và các văn bản pháp luật trong nước liên quan 
đến dự án.

•	 Thứ ba, xác định các quan hệ quyền và trách nhiệm quan trọng 
nhất giữa các chủ thể chính, ai là người có quyền và ai người có 
nghĩa vụ thực hiện quyền. Liệt kê những đòi hỏi chính đáng 
của người có quyền và những nghĩa vụ chính của người có 
nghĩa vụ.

•	 Thứ tư, đối với mỗi quan hệ nêu trên, xác định những hạn chế 

6 OHCHR, 
Frequently Asked 

Questions on A 
Human Rights-
Based Approach 
to Development 

Cooperation, 
New York & 

Geneva, 2006, 
trang 16-18.
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lớn nhất về   năng lực của chủ thể quyền mà khiến họ gặp khó 
khăn trong việc đòi hỏi quyền của mình và những hạn chế lớn 
nhất của chủ thể có nghĩa vụ thực hiện quyền mà khiến họ gặp 
khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ.

•	 Cuối cùng, xác định được những hoạt động hoặc biện pháp can 
thiệp nào là hiệu quả nhất để giảm bớt hoặc khỏa lấp các hạn chế 
về năng lực đối với cả hai bên có quyền và bên có nghĩa vụ thực 
hiện quyền.Cần đảm bảo rằng trong suốt chu kỳ dự án luôn huy 
động sự tham gia của tất cả các đối tác liên quan, không phân biệt 
đối xử và đảm bảo trách nhiệm giải trình của họ.7

Câu 16: Có các loại cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người 
nào?
Cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người (cơ chế nhân quyền/
human rights mechanism) thường được dùng để chỉ bộ máy các 
cơ quan chuyên trách và hệ thống các quy tắc, thủ tục có liên quan 
được thiết lập để thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người. Nhìn 
chung, trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người, bên 
cạnh cơ chế quốc tế (mà nòng cốt là cơ chế của Liên hợp quốc), 
còn có các cơ chế khu vực và quốc gia.
 Các cơ quan bảo vệ quyền con người Liên Hợp quốc được 
chia thành hai dạng: các cơ quan được thành lập theo (hoặc dựa 
trên) Hiến chương Liên hợp quốc (Charter-based Organs, hoặc 
Charter Bodies), và các cơ quan được thành lập theo (hoặc dựa 
trên) một số công ước quan trọng về quyền con người (Treaty 
Bodies). Một số tài liệu gọi hệ thống các cơ quan và thủ tục này là 
cơ chế dựa trên Hiến chươngvà cơ chế dựa trên công ước.
 Tại một số châu lục, một số tổ chức khu vực cũng ban hành các 
văn kiện và thành lập các cơ chế để bảo vệ và thúc đẩy quyền con 
người trong phạm vi khu vực đó. Ở góc độ nhất định, một số cơ 
chế khu vực (như ở châu Âu) được thành lập trước và chặt chẽ, 

 7 Liên Hợp 
Quốc tại Việt 
Nam, Giải 
thích sơ lược về 
phương pháp tiếp 
cận dựa trên cơ 
sở Quyền Con 
người, www.
un.org.vn.
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hiệu quả hơn so với cơ chế của Liên Hợp quốc. So với cơ chế của 
Liên Hợp quốc, các cơ chế quyền con người khu vực có ưu điểm là 
dễ đạt được đồng thuận hơn khi thiết lập và vận hành, do các quốc 
gia trong khu vực thường có nhiều điểm chung về kinh tế, văn hóa, 
truyền thống lịch sử. Thêm vào đó, các cơ chế khu vực, do phạm vi 
hẹp hơn về địa lý, tỏ ra dễ tiếp cận hơn với công chúng so với cơ chế 
toàn cầu của Liên hợp quốc. Đến nay, ở châu Âu, châu Mỹ và châu 
Phi đã thiết lập được cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người 
cho cả khu vực. Tại châu Á, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
(ASEAN, gồm 10 quốc gia) đã thành lập Ủy ban Liên chính phủ 
về quyền con người (AICHR) vào năm 2009. 
 Ở từng quốc gia, các cơ chế trong nước góp phần quan trọng 
vào việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người. Theo nghĩa rộng, 
cơ chế quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền bao gồm tất cả 
các thiết chế trong xã hội đóng vai trò trong tiến trình này, trong 
đó có các cơ quan nhà nước (lập pháp, hành pháp, tư pháp), các 
tổ chức xã hội dân sự, các cơ sở học thuật... Mức độ rộng hẹp của 
cơ chế bảo vệ, thúc đẩy nhân quyền ở các quốc gia ít nhiều khác 
nhau. Ở nhiều quốc gia, cơ chế này có một cơ quan nòng cốt, đóng 
vai trò đầu mối phối hợp hành động của các chủ thể khác, đó là cơ 
quan quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền. 
 Bản thân mô hình cơ quan quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy nhân 
quyền cũng ít nhiều khác nhau ở các nước. Cụ thể, cơ quan này có 
được thành lập dưới dạng một ủy ban nhân quyền quốc gia, một cơ 
quan thanh tra Quốc Hội (Ombudsman) hay một cơ quan chuyên 
biệt về bảo vệ quyền của một số nhóm xã hội dễ bị tổn thương nào 
đó. Tuy nhiên, ở phạm vi quốc tế, Các nguyên tắc Paris (gọi tắt của 
“Các nguyên tắc liên quan đến địa vị của cơ quan nhân quyền quốc 
gia”), được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phê chuẩn năm 1993, 
đã thiết lập nên những chuẩn mực chung về tính độc lập, phạm vi 
thẩm quyền... cho các cơ quan nhân quyền quốc gia.
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Câu 17: Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đề 
cập đến những nội dung gì?
Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR) và Công 
ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa (ICESCR) cùng 
được thông qua bằng Nghị quyết 2200 A (XXI) ngày 16/12/1966 
của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Hai văn kiện  này và Tuyên ngôn 
toàn thế giới về nhân quyền (UDHR, 1948) được gọi chung là Bộ 
luật quốc tế về quyền con người.
 Với 6 phần, 53 điều, nội dung cơ bản của ICCPR gồm: 

•	 Lời nói đầu (gồm 5 đoạn) và Phần I (chỉ gồm Điều 1 về quyền 
tự quyết) hoàn toàn giống như ICESCR.

•	 Phần II (từ Điều 2 đến 5) quy định về nguyên tắc bình đẳng 
(Điều 1 và 2), về tạm đình chỉ quyền trong tình trạng khẩn cấp 
(Điều 4) và không được lạm dụng các quy định của Công ước 
(Điều 5).

•	 Phần III (từ Điều 6 đến Điều 27), quy định nội dung của các 
quyền dân sự (quyền sống, quyền không bị tra tấn, quyền không 
bị bắt làm nô lệ…) và các quyền chính trị (quyền tự do hội họp, 
quyền tự do hiệp hội, quyền tham gia đời sống chính trị..), cũng 
như quyền của một số nhóm xã hội đặc biệt, bao gồm quyền 

Một phiên họp 
của Hội đồng 
Nhân quyền 
Liên Hợp quốc 
(Geneva, Thụy 
Sỹ).
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của trẻ em (Điều 24) và quyền của người thiểu số (Điều 27).
•	 Phần IV (từ Điều 28 đến Điều 45) quy định về thành lập, cơ 

cấu, tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân quyền (HRC) - cơ 
quan có nhiệm vụ giám sát việc thi hành Công ước.

•	 Phần V (chỉ gồm 2 điều) quy định việc giải thích Công ước 
không được làm phương hại đến các quy định của Hiến chương 
Liên hợp quốc (Điều 46) và quyền của các dân tộc trong việc 
quyết định về tài nguyên của mình (Điều 47).

•	 Phần VI (từ Điều 48 đến Điều 53) quy định về việc ký kết, gia 
nhập, phê chuẩn, sửa đổi và hiệu lực của Công ước.

 Nội dung cốt lõi của Công ước là Phần III, gồm các quy định về 
các quyền dân sự và chính trị cơ bản.

Câu 18: Có các quyền dân sự và chính trị nào được đề cập đến 
trong ICCPR?
ICCPR quy định về nhiều quyền dân sự và chính trị, trong đó có 
3 quyền có vị trí đặc biệt, đó là: 
1. Quyền tự quyết (Điều 1): do đây là một quyền tập thể thuộc về 

các dân tộc, có ý nghĩa đối với việc bảo đảm tất cả các quyền 
con người khác; 

2. Quyền bình đẳng (các Điều 2 (1), 3 và 26): do đây đồng thời là 
một nguyên tắc bao trùm, đòi hỏi bảo đảm khi thực hiện các 
quyền con người; và 

3. Quyền của người thiểu số (Điều 27): do đây là tập hợp một số 
quyền cá nhân thuộc về các nhóm.

Ngoài ba quyền trên, các quyền còn lại trong ICCPR có thể xếp 
thành hai nhóm như sau:
 Nhóm các quyền dân sự gồm:
1. Quyền sống (Điều 6);
2. Quyền không bị tra tấn (Điều 7);
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3. Quyền tự do không bịbuộc làm nô lệ hay nô dịch (Điều 8);
4. Quyền tự do và an toàn cá nhân (còn được gọi là quyền không 

bị bắt hoặc giam giữ tùy tiện)(Điều 9);
5. Quyền được đối xử nhân đạo của người bị tước tự do (Điều 10)
6. Cấm phạt tù vì nghĩa vụ dân sự (Điều 11);
7. Quyền tự do đi lại và cư trú (Điều 12);
8. Quyền về thủ tục khi bị trục xuất (Điều 13);
9. Quyền về xét xử công bằng (Điều 14);
10. Cấm áp dụng luật hồi tố (Điều 15);
11. Quyền được thừa nhận là thể nhân trước pháp luật (Điều 16)
12. Quyền bảo vệ sự riêng tư (Điều 17);
13. Quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo (Điều 18);
14. Quyền tự do biểu đạt  (Điều 19);
15. Bảo vệ gia đình (Điều 23);
16. Bảo vệ trẻ em  (Điều 24 );
 Nhóm các quyền chính trị gồm:
17. Quyền tự do hội họp (Điều 21);
18. Quyền tự do hiệp hội (Điều 22);
19. Quyền tham gia chính trị (Điều 25).

Câu 19: Liên Hợp quốc có các cơ quan, cơ chế nào bảo vệ các 
quyền dân sự và chính trị?
Cơ chế bảo vệ quyền con người Liên Hợp quốc, như đã đề cập tại 
Câu 16, bao gồm cơ chế dựa trên Hiến chươngvà cơ chế dựa trên 
công ước.
 Trong cơ chế dựa trên Hiến chương (và xét chung trong cả 
bộ máy nhân quyền của Liên Hợp quốc), Hội đồng Nhân quyền 
(Human Rights Council) hiện là cơ quan nòng cốt. Hội đồng 
thực hiệnbảo vệ và thúc đẩy các quyền con người thông qua nhiều 
cách thức, trong đó quan trọng nhất là cơ chế Kiểm điểm định kỳ 
phổ quát (UPR). Thông qua cơ chế UPR, việc thực thi quyền con 
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người tại tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc được lần 
lượt đánh giá theo định kỳ 4 năm. Ngoài UPR, Hội đồng Nhân 
quyền còn áp dụng một số thủ tục đặc biệt do các báo cáo viên đặc 
biệt, chuyên gia độc lập hoặc nhóm công tác để điều tra những cáo 
buộc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở các quốc gia, ví dụ như 
các vi phạm về  tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tín ngưỡng, tự do 
hiệp hội và hội họp, việc  bắt bớ tùy tiện, tra tấn hay đưa người đi 
mất tích …
 Để giám sát một số công ước quan trọng về quyền con người, 
một số công ước quốc tế về nhân quyền còn quy định thành lập 
các ủy ban giám sát có chức năng tiếp nhận, xem xét báo cáo của 
các quốc gia thành viên trong việc thực hiện các quyền trong công 
ước và đưa những bình luận/khuyến nghị chung để giải thích 
những quy định trong công ước. Một số Ủy ban còn được giao 
thẩm quyền tiếp nhận và xem xét những khiếu nại, tố cáo của cá 
nhân hay nhóm công dân của một quốc gia thành viên về những 
vi phạm nhân quyền ở quốc gia đó. 
 Chịu trách nhiệm giám sát ICCPR là Ủy ban Nhân quyền 
(Human Rights Committee), còn chịu trách nhiệm giám sát 
Công ước chống tra tấn (CAT) là Ủy ban chống tra tấn.

Câu 20: Ủy ban Nhân quyền có những thẩm quyền gì?
Theo ICCPR, HRC gồm 18 chuyên gia độc lập, được bầu theo 
nhiệm kỳ 4 năm bởi các quốc gia thành viên, có những thẩm 
quyền chủ yếu sau đây:

•	 Xem xét báo cáo của các quốc gia thành viên về những biện 
pháp mà quốc gia đã thực hiện để bảo đảm các quyền được ghi 
nhận trong Công ước. Theo Điều 40 ICCPR, quốc gia thành 
viên có nghĩa vụ nộp báo cáo đầu tiên trong thời hạn một năm 
kể từ ngày Công ước có hiệu lực đối với quốc gia và các lần sau 
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đó theo yêu cầu của Uỷ ban.
•	 Xem xét khiếu nại giữa các quốc gia thành viên. Theo Điều 41 

ICCPR, trong trường hợp quốc gia công nhận thẩm quyền của 
Uỷ ban về việc này, Ủy ban sẽ tiếp nhận khiếu nại của một quốc 
gia đối với một quốc gia khác, nếu quốc gia thứ nhất cho rằng 
quốc gia thứ hai không thực hiện những quy định của Công 
ước. Mặc dù có thẩm quyền này nhưng hầu như HRC chưa bao 
giờ sử dụng đến.

•	 Soạn thảo và thông qua các Bình luận chung (General 
Comments) để giải thích, làm rõ các nội dung ICCPR, cũng 
như các nghĩa vụ của quốc gia liên quan đến việc thực thi Công 
ước. Tính đến năm 2014, Ủy ban đã thông qua tổng số 34 Bình 
luận chung về nhiều vấn đề khác nhau (Xem thêm Câu hỏi tiếp 
theo).

•	 Tiếp nhận và xem xét các khiếu nại (communication) của cá 
nhân cho rằng mình là nạn nhân của các vi phạm quyền dân sự 
hay chính trị được quy định trong ICCPR. Tuy nhiên, quyền 
khiếu nại chỉ thuộc về những cá nhân mà chủ thể vi phạm 
quyền của họ là quốc gia đồng thời là thành viên ICCPR và 
Nghị định thư bổ sung này.

•	 Đệ trình lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc báo cáo hàng năm 
về hoạt động của mình thông qua Hội đồng Kinh tế và Xã hội 
(theo Điều 45 ICCPR).

Câu 21: Ủy ban Nhân quyền đã thông qua những Bình luận 
chung nào?
Các Bình luận chung (General Comments) được HRC đưa ra với 
mục đích làm rõ thêm các khía cạnh trong một số quy định, tránh 
sự hiểu nhầm về nội dung của ICCPR. Ngoài việc giải thích các 
điều khoản cụ thể, Ủy ban có thể lưu ý về nghĩa vụ nhất định 
của quốc gia thành viên ICCPR. Tính đến năm 2014, Ủy ban đã 
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thông qua 34 Bình luận chung, cụ  thể là:8

Số Chủ đề Năm

34 Điều 19 (Tự do quan điểm và biểu đạt) 2011

33 Các nghĩa vụ của quốc gia thành viên theo Nghị 
định thư bổ sung 

2008

32 Quyền bình đẳng trước tòa án và quyền được xét 
xử công bằng 

2007

31 Bản chất các nghĩa vụ chung của các quốc gia thành 
viên

2004

30 Nghĩa vụ báo cáo của các quốc gia thành viên theo 
Điều 40

2002

29 Điều 4 (Tạm đình chỉ quyền trong trường hợp 
khẩn cấp)

2001

28 Điều 3 (Bình đẳng về quyền giữa nam và nữ) 2000

27 Điều 12 (Tự do đi lại) 1999

26 Sự tiếp nối các nghĩa vụ 1997

25 Điều 25 (Quyền tham gia quản lý nhà nước và 
quyền bầu cử)

1996

8 Có thể xem 
toàn văn 33 

Bình luận chung 
trong “Quyền 

con người: Tập 
hợp những bình 

luận/ Khuyến 
nghị chung của 

Ủy ban Công 
ước Liên hợp 

quốc”, Khoa Luật 
– ĐHQGHN, 
NXB Công an 

nhân dân, 2010, 
trang 247 – 386. 
Bình luận chung 

số 34 trong “Giới 
thiệu Công 

ước quốc tế về 
các quyền dân 

sự và chính trị, 
ICCPR, 1966”, 

Khoa Luật – 
ĐHQGHN, 

NXB Hồng 
Đức, 2012, trang 

616-650.
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Số Chủ đề Năm

24 Bảo lưu Công ước hoặc Nghị định thư bổ sung, 
hoặc liên quan đến tuyên bố theo Điều 41 của 
ICCPR

1994

23 Điều 27 (Các quyền của các nhóm thiểu số) 1994

22 Điều 18 (Tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo) 1993

21 Điều 10 (Đối xử nhân đạo đối với những người bị 
tước tự do)

1992

20 Điều 7 (Cấm tra tấn hoặc các hình thức đối xử hay 
trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục)

1992

19 Điều 23 (Gia đình) 1990

18 Cấm phân biệt đối xử 1989

17 Điều 24 (Quyền trẻ em) 1989

16 Điều 17 (Quyền riêng tư) 1988

15 Vị trí của người nước ngoài theo Công ước 1986

14 Điều 6 (Quyền sống) 1984

13 Điều 14 (Quản lý tư pháp) 1984
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Số Chủ đề Năm

12 Điều 1 (Quyền tự quyết) 1984

11 Điều 20 (Cấm tuyên truyền chíến tranh hoặc kích 
động hận thù dân tộc, chủng tộc hay tôn giáo)

1983

10 Điều 19 (Tự do ngôn luận) 1983

9 Điều 10 (Đối xử nhân đạo đối với những người bị 
tước tự do)

1982

8 Điều 9 (Quyền tự do và an toàn cá nhân) 1982

7 Điều 7 (Cấm tra tấn hoặc các hình thức đối xử hay 
trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục)

1982

6 Điều 6 (Quyền sống) 1982

5 Điều 4 (Tạm đình chỉ quyền) 1981

4 Điều 3 (Hưởng thụ bình đẳng các quyền dân sự và 
chính trị bởi nam và nữ giới)

1981

3 Điều 2 (Thực thi ở cấp quốc gia) 1981

2 Các hướng dẫn báo cáo 1981

1 Nghĩa vụ báo cáo 1981
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Câu 22: Việt Nam đã gia nhập ICCPR từ khi nào?
Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào năm 1977 và chỉ 5 năm sau 
đó đã gia nhập ICCPR và ICESCR (cùng vào ngày 24/9/1982). 
ICCPR có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 24/12/1982. So 
với nhiều quốc gia khác trên thế giới, việc gia nhập ICCPR và 
ICESCR của Việt Nam là tương đối sớm. 
 Tuy nhiên, trong ba thập niên qua, việc thực thi nghĩa vụ nộp 
báo cáo định kỳ của Việt Nam tương đối chậm. ICCPR có hiệu 
lực đối với Việt Nam từ ngày 24/12/1982, Việt Nam có nghĩa vụ 
nộp báo cáo đầu tiên chậm nhất vào ngày 23/12/1983. Thực tế, 
HRC nhận được báo cáo của Việt Nam vào ngày 7/7/1989 (chậm 
hơn 5 năm). Việc xem xét báo cáo của Việt Nam được Ủy ban thực 
hiện vào ngày 10 và 12/7/1990. Báo cáo thứ hai Việt Nam có nghĩa 
vụ nộp trước ngày 31/7/1991 nhưng trong thực tế HRC chỉ nhận 
được vào ngày 3/4/2001 (chậm gần 10 năm). Báo cáo thứ ba, theo 
kết luận của HRC vào ngày 19/7/2002, Việt Nam phải nộp trước 
ngày 1/8/20049.  Báo cáo thứ tư, theo nguyên tắc chung, phải nộp 
trước ngày 1/8/2009. Tuy nhiên, cho đến giữa năm 2014 vẫn chưa 
có thông tin về thời điểm Việt Nam sẽ nộp các báo cáo này (có thể 
gộp chung thành một báo cáo). 

Câu 23: Hiến pháp Việt Nam 2013 có ý nghĩa như thế nào đối 
với việc bảo đảm các quyền dân sự và chính trị?
Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội Việt Nam thông qua vào 
ngày 28/11/2013 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. So với Hiến pháp 
1992, Hiến pháp năm 2013 có rất nhiều điểm mới về chế định 
quyền con người, quyền công dân. Ngoài việc chuyển chế định này 
lên Chương II (trong Hiến pháp năm 1992 là Chương V), Hiến 
pháp năm 2013 còn bổ sung một số quyền mới và mở rộng nhiều 
quyền đã có. Ví dụ, về quyền mới có các quyền sống (Điều 19), cấm 
tra tấn (Điều 20), quyền sống trong môi trường trong lành (Điều 

9 Trong kết 
luận ngày 
19/7/2002, Ủy 
ban Nhân quyền 
yêu cầu Việt 
Nam nộp thông 
tin bổ sung 
trong vòng một 
năm và phải 
nộp báo cáo thứ 
ba muộn nhất 
vào 1/8/2004.
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43)…Về sửa đổi, bổ sung có quyền tiếp cận thông tin  (Điều 25), 
quyền được bảo đảm an sinh xã hội (Điều 34)… 
 Với vị trí là nền tảng pháp lý cho hệ thống pháp luật quốc gia, 
Hiến pháp năm 2013 là căn cứ để Quốc hội xây dựng và ban hành 
các đạo luật liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước và cụ thể hóa 
việc thực thi một số quyền con người. Trong Hiến pháp năm 2013, 
Điều 25 quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do 
báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình”. Như vậy, 
có nhiều quyền tự do cơ bản cùng được quy định trong điều luật 
này,trong số đócó hai lĩnh vực hiện vẫn chưa có đạo luật riêng điều 
chỉnh (hội họp và biểu tình), một lĩnh vực thì đã có luật ban hành 
cách đây hơn nửa thế kỷ (Luật về lập hội năm 1957) nhưng hiện 
không được áp dụng. Ngoài ra, Hiến pháp năm 2013 còn quy định 
quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân thành một 
điều khoản riêng (Điều 29), dù quyền này chưa bao giờ được thực 
thi tại Việt Nam và lĩnh vực này cũng chưa có một đạo luật riêng 
điều chỉnh.
 Nhằm triển khai việc thực thi Hiến pháp năm 2013, các đạo 
luật về hội, về biểu tình, về tiếp cận thông tin và về trưng cầu ý 
dân gần đây đã được đưa vào chương trình lập pháp của Quốc hội 
(Nghị quyết số 70/2014/QH13 ngày 30/5/2014 về Chương trình 
xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 và 2015). Đây là dịp tốt để các 
tổ chức xã hội và nhân dân góp ý, tham gia vào tiến trình soạn thảo 
các đạo luật quan trọng này.
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Phần II
Quyền tự do biểu đạt và tự do thông tin

Câu 24: Con người có những hình thức biểu đạt nào?
Con người có rất nhiều hình thức để biểu đạt (express) quan 
điểm, tư tưởng hay cảm xúc của mình. Có những biểu đạt bằng 
cơ thể, thông qua khuôn mặt, mắt, chân, tay, ngón tay. Cũng có 
những biểu đạt thông qua giọng nói, tiếng nói, chẳng hạn như nói 
chuyện, trao đổi, la hét, gào khóc, hát…hoặc thông qua ngôn ngữ, 
chữ viết, chữ in, báo chí, sách vở, thông qua hình vẽ, tranh vẽ, ảnh 
chụp, ký hiệu, chữ ký… Trong nhiều tình huống, sự im lặng cũng 
là một cách biểu đạt.
 Nếu như ngôn ngữ (nói, viết) được coi là cái vỏ của tư duy, thì 
biểu đạt chính là tập hợp các hình thức thể hiện tư tưởng của con 
người, trong đó bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc sử dụng các 
dạng ngôn ngữ theo quan niệm truyền thống. Quan niệm chung 
cho rằng, biểu đạt còn được thể hiện qua các loại hình nghệ thuật 
như văn học (thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, hồi ký…), hội hoạ, âm 
nhạc, ca hát, nhảy múa, điêu khắc… Các hình thức này thường đòi 
hỏi sự tinh tế, khéo léo, tài năng của chủ thể sáng tạo. Có nhiều 
hình thức biểu đạt kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật như điện 
ảnh, ca kịch…

Câu 25: Nội dung của tự do biểu đạt là gì?
Theo luật nhân quyền quốc tế, tự do biểu đạt ( freedom of 
expression) bao gồm cả tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do xuất 
bản, tự do Internet, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật…
 Tự do biểu đạt có thể về bất kỳ lĩnh vực nào của đời sống xã 
hội (kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội...). Trong Bình luận chung 
số 34 (đoạn 11), HRC giải thíchkhoản 2 Điều 19 rằng “quyền này 
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bao gồm các tranh luận chính trị, bình luận về một người và về 
các vấn đề chung, vận động, thảo luận về quyền con người, báo 
chí, các biểu đạt về văn hóa và nghệ thuật, giáo dục và tranh 
luận tôn giáo“. Trong phán quyết về một số vụ việc, ví dụ như vụ 
Mpandanjila và những người khác kiện Zaire (mã số 138/83), 
Kalenga kiện Zambia (mã số 326/88), Kivenmaa kiện Phần Lan 
(mã số 412/90)..., HRC khẳng định rằng phạm vi tự do biểu đạt 
được bảo vệ bao gồm các phát biểu, thảo luận về chính trị. Trong 
vụ Ballantyne và những người khác kiện Canada (mã số 359, 
385/89), HRC nêu rằng quyền tự do biểu đạt bao trùm cả lĩnh vực 
thương mại và nhiều lĩnh vực khác.

Câu 26: Tự do quan điểm và tự do biểu đạt có gì khác nhau 
theo quy định của ICCPR?
Khoản 1 Điều 19 ICCPR khẳng định ngắn gọn về quyền tự do 
quan điểm (opinion): Mọi người đều có quyền giữ quan điểm 
của mình mà không bị ai can thiệp. Tại đoạn 1 Bình luận chung 
số 10 (1983), HRC đã phân biệt giữa “quyền giữ quan điểm” với 
“quyền tự do biểu đạt”. Ủy ban khẳng định quyền được giữ quan 
điểm của mình mà không bị ai can thiệp nêu ở khoản 1 Điều 19 
là quyền tuyệt đối, không được hạn chế hay tước bỏ trong bất cứ 
hoàn cảnh nào, kể cả trong tình huống khẩn cấp của quốc gia. Tuy 
nhiên, quyền tự do biểu đạt có thể phải chịu những hạn chế nhất 
định, với điều kiện những hạn chế đó phải được quy định trong 
pháp luật và chỉ để nhằm các mục đích như nêu ở khoản 3 Điều 19. 
 Việc giữ quan điểm của cá nhân là hành vi thụ động và là một 
tự do tuyệt đối. Tính chất tuyệt đối của quyền giữ quan điểm sẽ 
kết thúc khi một người bày tỏ, biểu đạt hay phát ngôn quan điểm 
của mình. Hành động này đã sang lĩnh vực của “tự do biểu đạt”. 
Tuy vậy, một chuyên gia nổi tiếng về nhân quyền là M.Nowak 
cho rằng có thể khó phân biệt giữa hành vi can thiệp không được 
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phép vào tự do quan điểm của một người (chẳng hạn như việc tẩy 
não) và hành động chỉ nhằm tác động vào quan điểm của người 
đó (chẳng hạn như bị hệ thống tuyên truyền dồn dập tác động).10  
Sự vi phạm có lẽ chỉ giới hạn ở trường hợp mà quan điểm của cá 
nhân bị ảnh hưởng trái với mong muốn.

Câu 27: Tự do biểu đạt có thể phải chịu những giới hạn chính 
đáng nào?
Khoản 3 Điều 19 ICCPR khẳng định việc thực hiện quyền tự do 
biểu đạt “đi kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt”. 
Cụ thể, quyền này phải chịu một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, 
những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần 
thiết để: a) Tôn trọng các quyền hoặc danh dự của người khác; b) 
Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo 
đức công chúng. Về những điều kiện khi áp đặt hạn chế với quyền 
này, trong Bình luận chung số 34, HRC nhấn mạnh: Tuy nhiên, 
khi quốc gia thành viên đặt ra những hạn chế với việc thực hành 
quyền tự do biểu đạt, các biện pháp hạn chế này không được làm 
ảnh hưởng đến bản chất của quyền...(đoạn 21).
 Trong thực tế, nhiều chính quyền thường lạm dụng việc giới 
hạn các quyền tự do biểu đạt và tự do thông tin. Để hạn chế sự lạm 
dụng tùy tiện như vậy, Liên Hợp quốc và các tổ chức bảo vệ nhân 
quyền đã thông qua một số văn kiện để xác định nội hàm của các 
khái niệm nêu trên (xem Các nguyên tắc Siracusa về Giới hạn và 
đình chỉ các điều khoản trong Công ước quốc tế về các quyền dân 
sự và chính trị năm 1984, và Các nguyên tắc Johannesburg về An 
ninh quốc gia, tự do biểu đạt và tiếp cận thông tin năm 1995 ở 
phần Phụ lục của sách). Ví dụ, chỉ có thể viện dẫn “an ninh quốc 
gia” để giới hạn một số quyền “khi chúng được thực hiện để bảo vệ 
sự tồn tại của quốc gia hay toàn vẹn lãnh thổ của nó hoặc độc lập 
chính trị chống lại việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực” (Đoạn 

  10 M.Nowak, 
UN Covenant 
on Civil and 
Political 
Rights - CCPR 
Commentary, 
1993, trang 340.



52

29, Các nguyên tắc Siracusa). Hay “hạn chế được biện minh với lý 
do an ninh quốc gia là không chính đáng nếu mục đích thực chất 
hoặc hiệu quả có thể thấy được là để bảo vệ lợi ích không liên quan 
đến an ninh quốc gia, bao gồm, ví dụ, để bảo vệ một chính phủ 
khỏi xấu hổ hay khỏi phô bày những hành động sai lầm” (Nguyên 
tắc 2, Các nguyên tắc Johannesburg).11

Câu 28: Có các loại vi phạm quyền tự do biểu đạt nào?
Các giới hạn đối với tự do biểu đạt thường không nhắm thẳng 
đến người biểu đạt, tác giả của biểu đạt, mà thường hướng đến 
các phương tiện biểu đạt. Chẳng hạn việc kiểm duyệt, cấm nhập 
khẩu, cấm phổ biến, tịch thu, thu hồi một tác phẩm đã xuất bản, 
một bộ phim, một đĩa nhạc… Các loại can thiệp này không bị cấm 
tuyệt đối theo Điều 19 ICCPR. Tuy nhiên, cần căn cứ vào Khoản 
3 Điều 19 để đánh giá, nếu việc giới hạn vượt quá mức độ cần thiết 
là sự xâm phạm quyền tự do biểu đạt.
 Loại can thiệp phổ biến thứ hai thường hướng đến ngăn chặn 
gián tiếp các biểu đạt trái ý, thông qua việc nhà nước kiểm soát các 
pháp nhân, chẳng hạn như các nhà xuất bản, công ty in, tòa báo, 
đài phát thanh, đài truyền hình, doanh nghiệp phân phối phim, 
rạp hát…Theo quan điểm của các chuyên gia nhân quyền quốc tế, 
mức độ tệ nhất của loại này là việc nhà nước độc quyền tất cả các 
cơ sở xuất bản và truyền thông. Cạnh đó, cũng theo quan điểm 
của các chuyên gia nhân quyền quốc tế, việc nhà nước cấm các hội 
đoàn, các cuộc hội họp, sinh hoạt tôn giáo, các cuộc đình công, 
biểu tình, đóng cửa các trường đại học…cũng là những phương 
thức xâm phạm đến quyền tự do biểu đạt. Ngoài ra, còn có thể 
coi là vi phạm tự do biểu đạt kể cả khi các biện pháp này, tuy được 
phép, nhưng được thực hiện với mức độ vượt quá phạm vi quy 
định tại Khoản 3 Điều 19 ICCPR.
 Loại vi phạm thứ ba trực tiếp hướng đến cá nhân muốn biểu 

11 Xem thêm: 
Các nguyên tắc 
Siracusa về  quy 

định về giới hạn 
và đình chỉ trong 

Công ước quốc 
tế về các quyền 

dân sự và chính 
trị năm 1984 và 
Các nguyên tắc 

Johannesburg về 
An ninh quốc 

gia, tự do biểu đạt 
và tiếp cận thông 

tin năm 1995 
trong  

PHỤ LỤC.
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đạt (tác giả, người biên tập, chủ sở hữu công ty in…). Theo quan 
điểm của các chuyên gia nhân quyền quốc tế, việc một quốc gia 
sử dụng các hình phạt (hành chính, hình sự), các biện pháp ngăn 
chặn (cấm kinh doanh, tạm giam, trục xuất…), hoặc các hình thức 
truy bức, dọa nạt, quấy rối khác nhằm ngăn chặn cá nhân biểu đạt 
các quan điểm sẽ được xếp vào vi phạm loại này. Loại vi phạm này 
thường kéo theo việc xâm phạm nghiêm trọng các quyền khác của 
cá nhân (an toàn thân thể, không bị đối xử vô nhân đạo, tự do đi 
lại, tự do hội họp, quyền sống…). 12

Câu 29: Tự do thông tin là gì?
ICCPR không đưa ra một định nghĩa cụ thể về tự do thông tin 
( freedom of information), nhưng khái niệm này thường được 
hiểu bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận, tiếp cận, chia sẻ, trao đổi 
và phổ biến thông tin. 
 Trong thực tế, những nội dung của tự do thông tin cũng chính 
là những thành tố của tự do biểu đạt. Khoản 2 Điều 19 ICCPR xác 
định quyền tự do biểu đạt bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và 
phổ biến (truyền đạt, chuyển tải) mọi thông tin và ý kiến (to seek, 
receive and impart information and ideas of all kinds).

Câu 30: Quyền tiếp cận thông tin là gì?
Tự do thông tin thường được đồng nghĩa với quyền tiếp cận thông 
tin (the right to access to information), hoặc quyền tự do thông 
tin (the right to freedom of information), mặc dù khái niệm 
quyền tiếp cận thông tin đôi khi được giải thích với nghĩa hẹp hơn 
là quyền được biết về tổ chức và hoạt động của một chủ thể nào 
đó, đặc biệt là của các cơ quan nhà nước.
 Bình luận chung số 34 của HRC (2011) đặc biệt lưu ý đến 
quyền tiếp cận các thông tin nắm giữ bởi các cơ quan nhà nước. 
Mặc dù Điều 19 không đề cập đến thuật ngữ “tiếp cận thông tin”, 

12 M.Nowak, 
UN Covenant 
on Civil and 
Political 
Rights - CCPR 
Commentary, 
2nd edition, 
2005, trang 
449-450
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HRC giải thích rằng quyền này được bao hàm trong khoản 2 Điều 
19, theo đó, mọi người có quyền tiếp cận thông tin mà các cơ quan 
công quyền nắm giữ, các thông tin đó bao gồm các dạng hồ sơ bất 
kể hình thức lưu trữ, nguồn tin và ngày xác lập. Quyền tiếp cận 
thông tin bao gồm quyền của truyền thông được tiếp cận thông 
tin về các vấn đề công, quyền của công chúng nói chung được tiếp 
nhận sản phẩm truyền thông, quyền của cá nhân biết được các cơ 
quan công quyền, cá nhân hay tổ chức nào kiểm soát, có thể kiểm 
soát dữ liệu cá nhân của mình… (đoạn 18).
 Cũng trong Bình luận chung số 34, HRC kêu gọi các quốc gia 
thành viên  chủ động đưa ra công chúng những thông tin nhà nước 
vì lợi ích công và  phải nỗ lực để đảm bảo cho công chúng được 
tiếp cận với những thông tin này một cách dễ dàng, nhanh chóng, 
hiệu quả. Quốc gia thành viên cũng phải xây dựng những thủ tục 
cần thiết để một người có thể tiếp cận được thông tin, ví dụ như 
thông qua các đạo luật về tự do thông tin. Những thủ tục ấy phải 
tạo điều kiện xử lý nhanh chóng các yêu cầu cung cấp thông tin 
theo những nguyên tắc rõ ràng và phù hợp với ICCPR. Chi phí 
yêu cầu thông tin không được trở thành rào cản phi lý trong tiếp 
cận thông tin. Cơ quan chức năng phải giải thích lý do cho bất 
kỳ việc từ chối cung cấp tiếp cận thông tin nào. Phải có cơ chế để 
khiếu nại việc từ chối tiếp cận thông tin cũng như việc không phản 
hồi yêu cầu tiếp cận thông tin (đoạn 19).

Câu 31: Tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do thông tin có 
mối quan hệ với nhau như thế nào?
Tự do ngôn luận, tự do báo chí là những hình thức cụ thể của tự do 
biểu đạt, đồng thời cũng là hình thức truyền tải, phổ biến thông 
tin đến nhiều người. Nếu không có tự do báo chí, tự do xuất bản 
thì thông tin sẽ khó được truyền tải một cách trung thực, nhanh 
chóng, thường xuyên, hệ thống và đầy đủ. Trong bối cảnh đó, sẽ 
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không thể xây dựng và vận hành một bộ máy nhà nước theo các 
nguyên tắc về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.
 Ngược lại, quyền tiếp cận thông tin giúp hình thành nên các 
quan điểm, ngôn luận khách quan, giảm thiểu sự thiên vị, sai lệch. 
“Tính mới” - giá trị quan trọng hàng đầu của báo chí - chính là 
những thông tin mới hoặc góc tiếp cận mới về một  vấn đề hoặc sự 
kiện diễn ra trong xã hội.

Câu 32: Tự do thông tin mang lại những lợi ích gì?
Tự do thông tin mang lại nhiều lợi ích cho xã hội và từng cá nhân, 
trong đó bao gồm:

•	 Sự hiểu biết và tham gia mang tính dân chủ: Tự do thông tin 
là yếu tố quan trọng trong việc thu hút sự tham gia của công 
chúng vào các công việc xã hội. Công chúng chỉ thực sự có khả 
năng tham gia vào các quá trình dân chủ khi họ có đầy đủ thông 
tin về những chính sách và hoạt động của chính quyền.

•	 Bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp:Tự do thông tin có thể 
tăng cường khả năng thực thi các quyền khác về chính trị và 
kinh tế. Ở các quốc gia, người dân sử dụng tự do thông tin 
nhằm thúc đẩy các quan chức nhà nước có phản ứng và hành 
động một cách nhanh chóng hơn với các vấn đề tồn tại trong xã 
hội mà có ảnh hưởng đến các quyền của người dân, ví dụ như 
sự trì trệ của nền kinh tế, sự xuống cấp của hệ thống giáo dục, y 
tế, tình trạng tội phạm hay thiếu việc làm, vấn đề tham nhũng… 

•	 Làm cho các cơ quan chính phủ hoạt động tốt hơn: Tự do 
thông tin cũng có khả năng cải thiện cách thức làm việc của 
các cơ quan chính phủ. Nếu như biết rằng một quyết định đưa 
ra sẽ được công bố công khai và sẽ được người dân giám sát thì 
khi soạn thảo quyết định đó, các cơ quan chính phủ phải dựa 
trên những cơ sở và lý do khách quan, xác đáng. Tự do thông 
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tin được coi là một công cụ hữu hiệu trong việc phòng chống 
tham nhũng, bởi việc đấu thầu và mua sắm công  phải được ghi 
lại bằng văn bản với đầy đủ các lý do, cơ sở và căn cứ thích đáng.

•	 Hàn gắn vết thương trong quá khứ: Tại nhiều quốc gia đang 
trong quá trình chuyển đổi sang một nền dân chủ, luật tự do 
thông tin cho phép các chính phủ chia sẻ thông tin, tài liệu về 
quá khứ, cho phép xã hội cũng như các nạn nhân, gia đình của 
họ, những người đã từng bị lạm dụng, thương tổn biết và hiểu 
rõ hơn những gì đã xảy ra trong quá khứ, từ đó hòa giải những 
xung đột và xóa bỏ những chia rẽ, hận thù trong xã hội.

 

 

Câu 33: Quyền tự do thông tin có mâu thuẫn với quyền bí mật 
đời tư không?
Trong bối cảnh các chính phủ thu thập ngày càng nhiều thông 
tin cá nhân về công dân, đồng thời lại ban hành các luật về tự do 
thông tin, tại nhiều quốc gia đã xảy ra xung đột giữa quyền tiếp 
cận thông tin và quyền riêng tư (bí mật đời tư). Hai quyền này, mà 
có người mô tả là  “hai mặt của một đồng xu”, nhiều trường hợp 
mâu thuẫn, xung đột với nhau, đôi khi lại bổ sung cho nhau. Sự 
xung đột thường xảy ra khi có yêu cầu tiếp cận thông tin về một cá 
nhân hay tổ chức do một cơ quan chính phủ nắm giữ. Hai quyền 

Daniel Ellsberg, người chuyển cho báo chí nhiều tài liệu của Bộ Quốc phòng Hoa 
Kỳ liên quan đến chiến tranh Việt Nam (Los Angeles, 1973). Poster trên đường 
phố Hồng Công kêu gọi bảo vệ Edward Snowden, người đã công bố hàng ngàn tài 
liệu của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) Hoa Kỳ trong năm 2013.
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này cũng có thể được sử dụng để cho phép các cá nhân tiếp cận các 
hồ sơ tài liệu về bản thân họ và tăng cường tính trách nhiệm của 
chính phủ.  
 Luật tự do thông tin của các quốc gia đều quy định về trường 
hợp ngoại lệ không công bố thông tin cá nhân. Pháp luật của các 
quốc gia cũng đều có quy định bảo vệ thông tin cá nhân do các cơ 
quan công quyền hoặc cơ sở tư nhân nắm giữ. Ngoài ra, các quốc gia 
cũng có các quy định pháp luật về tiếp cận thông tin trong những 
lĩnh vực cụ thể như các hồ sơ bệnh án hoặc hồ sơ của cảnh sát. 

Câu 34: Pháp luật các nước trên thế giới quy định như thế nào 
về quyền tiếp cận thông tin?
Khái niệm quyền được thông tin xuất hiện lần đầu tiên vào năm 
1776 trong trong Luật về tự do báo chí của Thụy Điển. Đạo luật 
này, bên cạnh việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận, ghi nhận rằng 
công dân có quyền được “tiếp cận tài liệu công”. Sau Chiến tranh 
thế giới thứ II, đặc biệt là sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, quyền 
tự do thông tin và tiếp cận thông tin ngày càng được các quốc 
gia quan tâm. Nếu năm 1990 chỉ có 13 nước ban hành Luật tự do 
thông tin/tiếp cận thông tin thì đến nay vào thời điểm năm 2010 
đã có 100 nước ban hành luật này. Sau Thụy Điển những nước đi 
tiên phong trong việc ban hành Luật Tự do thông tin là Colombia 
(1885), Phần Lan (1919), Mỹ (1966), Na Uy (1970), Pháp (1978), 
Úc (1982), Canada (1983), Đan Mạch (1985), Hà Lan (1991), 
Hungary (1992), Hàn Quốc (1996), Kirgizstan (1997), Thái Lan 
(1997), Anbani (1999), Bungary (2000), Nam Phi (2000), Anh 
(2000)… Gần đây hơn, nhiều quốc gia ban hành luật trong lĩnh 
vực này là Thổ Nhĩ Kỳ (2003), Pêru (2003), Nhật Bản (2004), 
Ấn Độ (2005), Azerbaijan (2005), Uganda (2005), Nga (2006), 
Indonesia (2007)…Theo Tony Mendel, chuyên gia quốc tế về 
quyền tiếp cận thông tin, thì xu hướng ngày càng có nhiều luật về 
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tự do thông tin được ban hành bởi quan điểm phổ biến trên thế 
giới hiện nay là các cơ quan công quyền nắm giữ thông tin không 
phải cho chính bản thân họ mà là vì lợi ích công cộng. 

Câu 35: Những thông tin nào thường được các nước xếp vào 
loại không được cung cấp cho công chúng?
Mọi quốc gia đều có những thông tin có liên quan đến an ninh, 
quốc phòng, sự tồn vong của đất nước mà cần phải được bảo vệ 
trong một thời hạn nhất định. Gần như tất cả các quốc gia có các 
quy định pháp luật để bảo vệ những thông tin này. Tuy nhiên, 
thường xảy ra sự xung đột giữa các quy định về bí mật quốc gia và 
quyền tự do thông tin. Việc sử dụng các trường hợp ngoại lệ trên 
phạm vi rộng với lý do để bảo vệ an ninh quốc gia thường ảnh 
hưởng tiêu cực đến việc thực thi các quyền cơ bản, bao gồm quyền 
được tiếp cận thông tin. Việc này diễn ra ở nhiều quốc gia, ngay cả 
ở những quốc gia có nền dân chủ lâu đời nhất. 
 Các luật về tự do thông tin của các quốc gia đều quy định các 
trường hợp ngoại lệ không công khai thông tin để bảo vệ an ninh 
quốc gia hoặc dẫn chiếu đến một đạo luật khác. Các đạo luật khác 
bao gồm Luật về Bảo vệ thông tin mật (đưa ra các thủ tục cho việc 
tạo ra, bảo vệ, sử dụng và công bố những thông tin mật), Bộ luật 
Hình sự (nghiêm cấm, xử phạt việc công khai thông tin trái phép), 
các đạo luật về việc thành lập các cơ quan quốc phòng, tình báo và 
các đạo luật chuyên ngành về việc tiếp cận các hồ sơ và tài liệu lưu 
trữ của lực lượng an ninh.
 Để ngăn ngừa tình trạng các quốc gia lạm dụng lý do “an ninh 
quốc gia” để giới hạn quá mức quyền tiếp cận thông tin của người 
dân, Nguyên tắc 12 trong Các Nguyên tắc Johannesburg về an 
ninh quốc gia, tự do biểu đạt và tiếp cận thông tin năm 1995  nêu 
yêu cầu đối với các nhà nước là chỉ quy định phạm vi hẹp thông tin 
về an ninh quốc gia (chứ không phải tất cả các thông tin liên quan 
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đến an ninh quốc gia) cần giữ bí mật. Cụ thể, một quốc gia “không 
thể từ chối tổng thể việc tiếp cận tất cả các thông tin liên quan đến 
an ninh quốc gia, mà phải quy định trong luật chỉ có những loại 
thông tin cụ thể và hẹp mà nó cần giữ lại để bảo vệ lợi ích an ninh 
quốc gia chính đáng.”15 

Câu 36: Pháp luật hiện hành của Việt Nam quy định về quyền 
tiếp cận thông tin như thế  nào?
Ở Việt Nam, “quyền tiếp cận thông tin” đã được ghi nhận tại Điều 
25 Hiến pháp năm 2013, mở rộng hơn so với “quyền được thông 
tin” quy định trước đây (Điều 69 Hiến pháp 1992). Tuy nhiên cho 
đến nay Việt Nam vẫn chưa có đạo luật riêng cụ thể hóa quyền 
này. Quyền tiếp cận thông tin hiện được thể hiện rải rác trong 
nhiều văn bản pháp luật, bao gồm: Luật Phòng chống tham nhũng 
(2005, sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012), Luật Báo chí (1989, sửa 
đổi, bổ sung năm 1999), Luật Xuất bản (2004), Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân 
dân (2004), Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (2004, 
sửa đổi, bổ sung năm 2008, 2012), Luật kiểm toán Nhà nước 
(2005), Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí (2005, sửa đổi, 
bổ sung năm 2013), Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị 
trấn (2007)…
 Cạnh đó, Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước (2000) và các văn 
bản liên quan đã quy định về phạm vi bí mật nhà nước (phân 
loại thành ba mức độ tuyệt mật, tối mật và mật), nội dung, trách 
nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật, trách nhiệm của các chủ 
thể có liên quan…
 Để hoàn thiện hệ thống pháp luật về tiếp cận thông tin, một 
đạo luật riêng về vấn đề này (Luật tiếp cận thông tin) đã được Nhà 
nước giao cho Bộ tư pháp chủ trì  soạn thảo từ năm 2006, tuy 
nhiên cho đến nay vẫn chưa được trình ra Quốc Hội. Quá trình 

15 Xem Các 
Nguyên tắc 
Johannesburg 
về An ninh quốc 
gia, tự do biểu 
đạt và tiếp cận 
thông tin năm 
1995 trong  
PHỤ LỤC
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soạn thảo đạo luật này kéo dài do nhiều nguyên nhân, trong đó 
chủ yếu là những khó khăn trong việc xác định phạm vi thông 
tin do các cơ quan nhà nước nắm giữ được coi là “ngoại lệ” không 
công khai với công chúng.   

Câu 37: Một đạo luật tốt về tự do thông tin cần tuân thủ những 
nguyên tắc nào?
Tổ chức ARTICLE 19 - một tổ chức phi chính phủ quốc tế chuyên 
hoạt động thúc đẩy quyền tự do biểu đạt và thông tin trên thế giới 
đã nghiên cứu và xây dựng bộ nguyên tắc về tự do thông tin để các 
quốc gia tham khảo khi xây dựng luật tiếp cận thông tin. Việc xây 
dựng các nguyên tắc này được dựa trên việc nghiên cứu các tiêu 
chuẩn và thông lệ quốc tế, khu vực và quốc gia mà được công nhận 
rộng rãi bởi cộng đồng quốc tế. Những nguyên tắc này đã được 
chấp nhận, ủng hộ rộng rãi bởi giới nghiên cứu, các tổ chức bảo 
vệ nhân quyền và nhiều quốc gia trên thế giới. Các nguyên tắc cụ 
thể gồm:

•	 Thứ 1 - Công khai thông tin một cách tối đa: Tất cả thông tin 
của các cơ quan công cộng cần phải được công khai, chỉ có thể 
bị hạn chế trong một vài trường hợp (xem Nguyên tắc thứ 4). 
Mục tiêu quan trọng nhất của pháp luật là phải bảo đảm thông 
tin được công khai tối đa trong thực tế.

•	 Thứ 2 - Xác định nghĩa vụ công khai: Các cơ quan công cộng 
cần bị ràng buộc bởi nghĩa vụ công khai những thông tin then 
chốt. Các cơ quan này không chỉ có nhiệm vụ đáp ứng những 
yêu cầu cung cấp thông tin màcòn phải chủ động công khai và 
phổ biến rộng rãi các tài liệu nhằm đảm bảo lợi ích thông tin 
của công chúng. Pháp luật cần quy định nghĩa vụ chung với các 
cơ quan công cộng là phải công khai thông tin và danh mục 
những thông tin chủ chốt cần phải được công khai.
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•	 Thứ 3 - Khuyến khích mô hình chính quyền mở: Các cơ quan 
công quyền phải chủ động thông báo cho công chúng về quyền 
của họ và thúc đẩy một nền văn hóa mở. 

•	 Thứ 4 - Phạm vi của các trường hợp ngoại lệ: Các ngoại lệ 
cần được giải thích một cách rõ ràng và có phạm vi hẹp. Tất 
cả những yêu cầu cung cấp thông tin gửi đến các cơ quan công 
cộng phải được đáp ứng, trừ khi đó là những thông tin nằm 
trong phạm vi hạn chế hay các trường hợp ngoại lệ không được 
công khai. 

•	 Thứ 5 - Tạo thuận lợi cho quá trình tiếp cận thông tin: Yêu 
cầu thông tin phải được xử lý nhanh chóng, công bằng và được 
đánh giá một cách độc lập. Trường hợp cần thiết, hồ sơ dữ liệu 
phải được hoàn chỉnh đầy đủ để đảm bảo một số nhóm xã hội 
đặc biệt vẫn có thể tiếp cận thông tin, ví dụ những người không 
thể đọc hoặc viết hoặc những người khiếm thị.

•	 Thứ 6 - Chi phí tiếp cận thông tin hợp lý: Không được đặt 
ra chi phí tiếp cận thông tin quá cao để cản trở, làm nản lòng 
người yêu cầu cung cấp thông tin.

•	 Thứ 7 - Các cuộc họp mở: Các cuộc họp của cơ quan công cộng 
phải được công khai trước công chúng, bảo đảm quyền được 
biết của công chúng về những công việc do chính quyền thực 
hiện. Luật tự do thông tin thiết lập một giả định rằng tất cả các 
cuộc họp của các cơ quan chính phủ cần được công khai. 

•	 Thứ 8 - Công khai quyền ưu tiên: Cơ chế ngoại lệ quy định 
trong luật tự do thông tin phải được pháp luật quy định và 
không được phép mở rộng. Đặc biệt, luật bảo mật không nên 
làm cho cơ chế ngoại lệ trở thành bất hợp pháp đối với công 
chức thực hiện công khai thông tin mà họ có theo luật tự do 
thông tin.

•	 Thứ 9 - Bảo vệ người cung cấp thông tin: Cá nhân cung cấp 
thông tin về việc làm sai trái phải được bảo vệ. “Việc làm sai” 
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bao gồm việc hưởng tiền hoa hồng bất hợp pháp, vi phạm luật 
hình sự, không thực hiện nghĩa vụ pháp lý, xử sai một vụ án, 
tham nhũng, không trung thực, hoặc sự quản lý không nghiêm. 
Chúng gồm cả những đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe, an 
toàn, môi trường mà liên quan đến những việc làm sai trái của 
cá nhân hoặc tổ chức.16

 

16 ARTICLE 19, 
Các nguyên tắc 
của tự do thông 
tin, trong “Tiếp 

cận thông tin: 
Pháp luật và thực 
tiễn trên thế giới 

và ở Việt Nam”, 
Khoa Luật – ĐH 

Quốc gia HN, 
NXB ĐH Quốc 

gia HN, 2011, 
trang 39 - 51.
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Phần III
Quyền tự do hội họp

Câu 38: Có những hình thức hội họp nào?
Hội họp là việc nhiều người tập hợp lại, tại nơi công cộng hoặc cơ 
sở tư nhân, trong nhà hoặc ngoài trời, nhằm thực hiện một mục 
đích chung nhất định. Theo nghĩa phổ thông, “hội họp” là việc 
“họp nhau lại để bàn công việc chung”.17  Có một số từ gần gũi là 
“họp hành”, “hội nghị” (cuộc họp được tổ chức với quy mô lớn, có 
nhiều người tham dự, để bàn bạc hoặc giải quyết một công việc 
có tính chất chung nào đó), “hội thảo” (họp rộng rãi để thảo luận, 
bày tỏ, trao đổi ý kiến về một vấn đề chung)…18  Hội họp có thể vì 
mục đích riêng tư, gia đình (như đám cưới, sinh nhật, đám giỗ…), 
hoặc vì mục đích công (cầu nguyện, hội thảo, tập huấn, kỷ niệm 
sự kiện …)
 Trong tiếng Anh có nhiều thuật ngữ được sử dụng để chỉ các hình 
thức hội họp như: assembly (hội họp, tụ họp), public assemblies 
(hội họp, tụ họp), meeting (họp, gặp gỡ), demonstration (biểu 
tình), public processions (tuần hành), rally (diễu hành), marches 
(diễu hành), picketing (biểu tình đứng, chặn lối vào nơi làm việc, 
đứng cản)...
 Xét tính chất, hội họp có thể coi một hình thức mở rộng của  
quyền biểu đạt, nhằm trực tiếp thể hiện, trình bày, chia sẻ quan 
điểm, mối quan tâm giữa nhiều người với nhau (hội nghị, hội 
thảo, liên hoan…) hoặc thể hiện quan điểm của những người hội 
họp với những người xung quanh (khi biểu tình, tuần hành…). 

Câu 39: Quyền tự do hội họp tại sao lại quan trọng?
Tự do hội họp giúp cho cá nhân có thể tương tác, tham gia vào xã 
hội, vì thế có vai trò thúc đẩy sự phát triển của cả cá nhân và xã 

17 Từ điển tiếng 
Việt, Hoàng 
Phê (chủ biên), 
Nxb. Đà Nẵng, 
2011, tr. 717.

18 Như trên.
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hội. Quyền này làm tiền đề để thực thi hoặc mở rộng nhiều quyền 
con người quan trọng khác (quyền tự do biểu đạt, thông tin, tự do 
tôn giáo, quyền giáo dục, quyền hưởng thụ văn hóa…). Để thực 
thi nhiều quyền cần có sự gặp gỡ, nhóm họp, tụ họp lại của nhiều 
người. Chẳng hạn, để thực thi quyền giáo dục thì phải tổ chức các 
lớp học, các hội thảo, hội nghị để giảng viên, học viên có thể gặp 
gỡ truyền đạt, chuyển giao và trao đổi tri thức, thông tin. Để thực 
hành quyền tự do tôn giáo, các tín đồ phải được tự do tập hợp để 
nghe giảng giáo lý, cầu nguyện, trao đổi về  kinh sách…
 Tự do hội họp cũng là một điều kiện quan trọng để quản lý và 
thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Các cơ quan công quyền, người 
dân cũng như các tổ chức xã hội dân sự đều cần hội họp. Biểu tình 
bản chất cũng là biểu hiện của tự do hội họp ở mức độ cao, qua đó 
một bộ phận người dân bày tỏ ý kiến, quan điểm, kêu gọi sự chú 
ý, vận động nhà nước điều chỉnh chính sách, pháp luật về một vấn 
đề nhất định.

Câu 40: Biểu tình khác gì với các hình thức hội họp khác?
Biểu tình cũng là một hình thức hội họp – một cuộc hội họp đông 
người để bày tỏ quan điểm, ý kiến (ủng hộ hoặc phản đối) của một 
bộ phận công chúng về một vấn đề nào đó. 
 Trong khi mục đích của hội họp rất đa dạng, những người biểu 
tình không tập hợp nhằm trao đổi, chia sẻ giữa các thành viên với 
nhau (như các hội nghị, hội thảo, lễ hội) mà nhằm bày tỏ quan 
điểm của những người biểu tình (các thành viên) với những người 
khác (đối tượng cụ thể được nhắm đến hoặc công chúng). Một 
cách phổ thông, “biểu tình” được giải thích là “tụ họp đông đảo 
một cách có tổ chức để biểu dương lực lượng và/hoặc để đấu tranh, 
bày tỏ ý chí, nguyện vọng”. Có một số hoạt động hội họp nơi công 
cộng tương tự như biểu tình là mít tinh, tuần hành, đình công…
Mít tinh thường được hiểu là “cuộc tụ tập quần chúng đông đảo 
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để tham dự một sự kiện chính trị, xã hội quan trọng nào đó”. Mít 
tinh có thể diễn ra trong phòng họp, hội trường hoặc ngoài trời. 
Tuần hành thì gắn với sự di chuyển của đám đông diễn ra ngoài 
trời, thường được hiểu là “diễu hành trên các đường phố để biểu 
dương lực lượng và biểu thị thái độ chính trị đối với những vấn đề 
quan trọng.” (Ví dụ: tuần hành thị uy, tuần hành phản đối chiến 
tranh). Đình công (bãi công) là hoạt động gắn với những người 
lao động đấu tranh đòi mục tiêu về quyền, lợi ích kinh tế, thường 
được hiểu là “cùng nhau nghỉ việc, một hình thức đấu tranh nêu 
yêu sách hoặc kháng nghị của giới công nhân, viên chức.” 

Câu 41: Quyền hội họp hòa bình được luật nhân quyền quốc tế 
bảo vệ như thế nào?
Quyền tự do hội họp hòa bình được ghi nhận tại Khoản 1 Điều 20 
Tuyên ngôn Toàn thế giới về Nhân quyền (UDHR, 1948), theo 
đó: “Mọi người đều có quyền tự do hội họp và tham gia hội họp 
một cách hòa bình.” Cụ thể hóa quy định này, Công ước quốc tế 
về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR, 1966) quy định về quyền 
tự do hội họp tại Điều 21 như sau: “Quyền hội họp hoà bình phải 
được công nhận. Việc thực hiện quyền này không bị hạn chế, trừ 
những hạn chế do pháp luật quy định và là cần thiết trong một 
xã hội dân chủ, vì lợi ích an ninh quốc gia, an toàn và trật tự 
công cộng, và để bảo vệ sức khỏe và đạo đức xã hội hoặc bảo vệ 
quyền và tự do của những người khác”.
 Như vậy, tại Điều 21 ICCPR, quyền tự do hội họp được quy 
định rất ngắn gọn: Quyền hội họp hoà bình phải được công nhận 
(The right of peaceful assembly shall be recognized). Tuy nhiên, 
thế nào là “hội họp” (assembly) lại không được Công ước giải 
thích rõ. Chuyên gia Manfred Nowak có bình luận rằng: “Thuật 
ngữ ‘hội họp’ không được định nghĩa mà được mặc định trong 
Công ước. Do đó, nó cần được giải thích phù hợp với tập quán, 
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ý nghĩa thường được chấp nhận trong hệ thống pháp luật quốc 
gia, trong đó xem xét đối tượng và mục tiêu của quyền con người 
truyền thống này. Rõ ràng là không phải mọi cuộc hội họp các cá 
nhân đều cần bảo vệ đặc biệt. Chỉ các cuộc tập họp có chủ ý (chủ 
đích) của một số người nhằm một mục đích cụ thể mới cần sự bảo 
vệ của quyền tự do hội họp.” 20

Câu 42: Quyền hội họp có thể bị giới hạn bởi những lý do 
chính đáng nào?
Theo Điều 21 ICCPR, quyền hội họp có thể bị giới hạn bởi 4 lý 
do: 1) Vì lợi ích an ninh quốc gia; 2) An toàn và trật tự công 
cộng; 3) Bảo vệ sức khỏe và đạo đức xã hội; 4) Bảo vệ quyền và 
tự do của những người khác.
 Trong thực tế, một số lý do thường được các nhà nước nêu ra đề 
hạn chế quyền hội họp của người dân, ví dụ như việc gây cản trở 
giao thông, nguy cơ xung đột giữa các nhóm biểu tình có quan điểm 
khác nhau, cuộc tuần hành dễ có nguy cơ chuyển thành bạo lực… 
Tuy nhiên, các cơ quan nhà nước cũng có các nghĩa vụ chủ động 
trong việc bảo vệ quyền này của người dân (Xem Câu tiếp theo).

Câu 43: Nhà nước có những nghĩa vụ gì để bảo đảm quyền tự 
do hội họp?
Việc bảo đảm quyền tự do hội họp hòa bình đòi hỏi các quốc gia 
có cả nghĩa vụ chủ động và nghĩa vụ thụ động. Các nghĩa vụ chủ 
động gồm: 
 Thứ nhất, các quốc gia phải tích cực bảo vệ các cuộc hội họp 
hòa bình, bao gồm việc bảo vệ những người tham gia vào hội họp 
hòa bình khỏi các cá nhân, nhóm, những kẻ kích động gây rối và 
những người phản biểu tình (counter-demonstrators) muốn phá 
hoại, giải tán cuộc tụ họp. Các cá nhân đó có thể gồm cả những 
viên chức của nhà nước hoặc những người thực hiện theo chỉ đạo 

20 Manfred 
Nowak, U.N. 
Covenant on 

Civil and Political 
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Engel Publisher, 

Kehl-Strasbourg-
Arlington, 1993, 

trang 373.
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của họ. Các quyền dân sự cơ bản, như quyền sống, quyền không 
bị tra tấn, đối xử tàn ác và vô nhân đạo, phải được tôn trọng tuyệt 
đối bởi các lực lượng giám sát, bảo vệ các hoạt động biểu tình, tuần 
hành. Lực lượng cảnh sát nên mặc cảnh phục với bảng hiệu xác 
định danh tính cụ thể, tránh việc mặc thường phục gây khó khăn 
cho việc nhận biết. 
 Thứ hai, các quốc gia cũng có nghĩa vụ đào tạo các lực lượng 
cảnh sát để họ có thể bảo vệ tốt các cuộc hội họp hòa bình, có thể 
phân biệt, xử lý những kẻ khiêu khích, gây rối. Những người vi 
phạm, kể cả các nhân viên thực thi pháp luật, nếu vi phạm quyền 
hội họp hòa bình phải chịu trách nhiệm pháp lý, bị xử lý bởi cơ 
quan giám sát và bởi tòa án. Các hướng dẫn về tự do hội họp hòa 
bình của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) năm 2007 
còn đề cập đến khía cạnh nghĩa vụ tài chính của các cuộc hội họp, 
theo đó, trách nhiệm của nhà nước bao gồm cả việc chi trả những 
chi phí bảo đảm an ninh và an toàn (bao gồm việc quản lý giao 
thông và đám đông), chi phí cho dọn dẹp vệ sinh sau cuộc hội 
họp...Những người tổ chức các cuộc hội họp không mang tính chất 
thương mại không phải mua bảo hiểm trách nhiệm cho sự kiện.
 Về nghĩa vụ thụ động, các nhà nước không được can thiệp vô lý 
vào quyền hội họp hòa bình. Các giới hạn áp dụng với quyền này 
phải là cần thiết và có sự tương xứng với mục đích. Theo Điều 21 
ICCPR, quyền này có thể phải chịu những hạn chế do pháp luật 
quy định và là cần thiết trong một xã hội dân chủ, vì lợi ích an 
ninh quốc gia hoặc an toàn, trật tự công cộng, để bảo vệ sức khỏe 
và đạo đức xã hội hoặc các quyền và tự do của người khác. Như vậy, 
trước hết, điều kiện của quyền tự do hội họp là hòa bình, không 
được có tính cách bạo lực. Do đó, đương nhiên các cuộc tụ họp 
bạo động, bạo loạn sẽ không được bảo vệ bởi Điều 21 ICCPR. Tuy 
vậy, điều này không có nghĩa là các quốc gia không có nghĩa vụ 
kiểm soát các cuộc hội họp bạo lực.
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Câu 44: Pháp luật các nước trên thế giới quy định như thế nào 
về quyền tự do hội họp?
Đề bảo vệ quyền tự do hội họp, nhiều quốc gia ban hành luật riêng 
về hội họp hoặc biểu tình. Phổ biến nhất là Luật điều chỉnh các 
cuộc hội họp (Assembly/ Public Assembly Act) nói chung, ví dụ 
như Luật hội họp công cộng của Philippin (năm 1985), Luật hội 
họp công cộng của Hà Lan (năm 1988, sửa đổi năm 1994), Luật 
về hội họp của Phần Lan (1999, sửa đổi năm 2002). Một số quốc 
gia ban hành đạo luật có phạm vi hẹp hơn, chủ yếu điều chỉnh các 
cuộc biểu tình, ví dụ như Luật biểu tình của CHLB Đức (năm 
1953), Luật về tuần hành, hội họp, biểu tình, diễu hành và tập 
trung của Liên bang Nga (năm 2004). Luật biểu tình của CHLB 
Đức được đăng công báo ngày 24/7/1953, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 10/8/1953, với 33 điều, gồm bốn nội dung chính là: những 
quy định chung; quyền và nghĩa vụ của những người tham gia biểu 
tình; quyền và nghĩa vụ của cảnh sát; xử lý vi phạm.
 Tại nhiều quốc gia, các quy phạm về quyền hội họp nằm tại 
nhiều văn bản pháp luật khác nhau. Ví dụ, ở nước Anh, luật pháp 
có nhiều quy định liên quan đến hội họp, trong đó văn bản quan 
trọng nhất là Luật về trật tự công cộng (Public Oder Act – POA, 
1986). Cạnh đó, Luật về các tội phạm nghiêm trọng có tổ chức và 
cảnh sát (Serious Organised Crime and Police Act – SOCPA, 

Một cuộc tuần 
hành đòi dân chủ 
diễn ra tại Hồng 
Công vào tháng 6 
năm 2014 (AFP).
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2005) cũng có những quy định liên quan đến hội họp và biểu tình.
 Các nội dung chính thường có trong pháp luật về biểu tình 
của các quốc gia gồm: 1) Thông báo/ đăng ký biểu tình; 2) Quyền 
nghĩa vụ của những người tham gia biểu tình; 3) Quyền và nghĩa 
vụ của cơ quan nhà nước, cảnh sát, lực lượng trị an; 4) Những giới 
hạn đối với biểu tình (về mục đích, nội dung); 5) Kết thúc biểu 
tình; 6) Xử lý vi phạm. 

Câu 45: Pháp luật Việt Nam trước đây quy định như thế nào về 
quyền hội họp?
Trong tiến trình vận động cách mạng trước năm 1945, quyền tụ 
họp, hội họp luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng Cộng 
sản Đông Dương) đề cao như một mục tiêu đấu tranh quan trọng. 
Ngay trong bản Hiến pháp đầu tiên của nhà nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa, “quyền tự do tổ chức và hội họp” đã được ghi nhận 
trang trọng, bên cạnh bốn quyền khác (Điều 10, Hiến pháp 1946). 
Các bản Hiến pháp tiếp theo (1959, 1980, 1992) cũng đều ghi 
nhận, bảo vệ quyền hội họp. 
 Từ cuối năm 1956, Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, bên 
cạnh những mối quan tâm về kiện toàn tổ chức Quốc hội, đấu 
tranh thống nhất nước nhà, củng cố quốc phòng, cải cách ruộng 
đất, bắt đầu soạn thảo và ban hành nhiều đạo luật về các quyền cơ 
bản của công dân. Trong cùng ngày 24/1/1957, đã có 4 đạo luật 
quan trọng được thông qua là: Luật về chế độ báo chí, Luật quy 
định quyền tự do hội họp, Luật quy định quyền tự do hiệp hội và 
Luật bảo đảm quyền tự do thân thể và quyền bất khả xâm phạm 
đối với nhà ở, đồ vật, thư tín của nhân dân. 
 Ngày 20/05/1957, Luật về quyền tự do hội họp số 101/SL–L– 
003 được ban hành. Điều 2 Luật này quy định không phải xin 
phép trước đối với các cuộc hội họp có tính chất gia đình, giữa 
thân thuộc, bè bạn; các buổi sinh hoạt của các hội hợp pháp, tổ 
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chức trong trụ sở của hội, các cuộc hành lễ thường lệ của các tôn 
giáo tổ chức trong những nơi thờ cúng; các buổi sinh hoạt của 
các đoàn thể trong Mặt trận dân tộc thống nhất, và các cuộc hội 
họp công cộng do các đoàn thể này tổ chức. Theo Luật, ngoài các 
cuộc hội họp công cộng, trừ các cuộc hội họp nói trong Điều 2, 
phải được Uỷ ban hành chính địa phương cho phép trước, để đảm 
bảo việc giữ gìn trật tự an ninh (Điều 3). Điều 4 khẳng định trách 
nhiệm cá nhân của người tổ chức, theo đó, người tổ chức cuộc hội 
họp phải chịu trách nhiệm về cuộc hội họp. Luật cũng quy định 
các chế tài đối với người tổ chức nếu không theo đúng thể lệ về 
việc xin phép trước. Điều 8 quy định về việc đình chỉ trong tình 
thế khẩn cấp, theo đó, Chính phủ có thẩm quyền xem xét, quyết 
định khi cần tạm thời cấm hội họp.

Câu 46: Pháp luật Việt Nam hiện nay quy định như thế nào về 
quyền hội họp?
Ở tầm cao nhất, tại Hiến pháp năm 2013, Điều 25 quy định: “Công 
dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, 
hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp 
luật quy định.” Như vậy, Điều 25 Hiến pháp hiện hành quy định 
bao gồm cả quyền “hội họp” và “biểu tình”, tuy nhiên, lại mở ra khả 
năng các quyền này có thể bị thu hẹp lại bởi “pháp luật”, tức là bao 
gồm các văn bản quy phạm ở cấp thấp hơn luật (như Nghị định, 
Thông tư, Quyết định..). Nói cách khác, về nguyên tắc, theo quy 
định tại Điều 25 Hiến pháp năm 2013, các cơ quan nhà nước ở tất 
cả các cấp đều có thể giới hạn quyền này. Quy định đó có thể xem 
là xung đột với quy định tại khoản 2 Điều 14, trong đó nêu rằng: 
“Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy 
định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an 
ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của 
cộng đồng”.
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 Trong những năm qua, xét tổng thể các hình thức hội họp thì 
nhiều vấn đề pháp lý, xã hội liên quan đến biểu tình nổi lên và được 
dư luận đặc biệt quan tâm. Để triển khai Hiến pháp năm 2013 
của nước CHXHCN Việt Nam, việc xây dựng Luật Biểu tình đã 
được đưa vào chương trình lập pháp của Quốc hội (Nghị quyết số 
70/2014/QH13 ngày 30/5/2014của Quốc Hội về Chương trình 
xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 và 2015). Theo đó, Luật biểu 
tình sẽ được Quốc hội (khóa XIII) thảo luận, cho ý kiến tại kỳ 
họp thứ 9 và thông qua tại kỳ họp thứ 10 vào cuối năm 2015. Cạnh 
đó, nhiều hình thức hội họp khác (chẳng hạn liên quan đến việc 
tổ chức hội nghị, hội thảo, họp báo, nghi lễ tôn giáo…) cũng vẫn 
đang gặp những khó khăn, vướng mắc bởi những bất cập trong 
một số quy định về quản lý hành chính của nhà nước.

Câu 47: Các quy định về hội nghị, hội thảo hiện nay như thế 
nào?
Nhìn chung, các cuộc hội họp, hội nghị, hội thảo trong nội bộ các 
cơ quan, tổ chức hiện nay được thực hiện tự do, không cần thông 
qua thủ tục nào của cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, theo nhiều 
chuyên gia, trong khi giao lưu quốc tế ngày càng rộng mở, việc 
tổ chức các hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài hiện nay tiếp 
tục gặp những khó khăn đáng kể so với ở các quốc gia khác. Lĩnh 
vực này hiện được điều chỉnh bởi Quyết định số 76/2010/QĐ-
TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, 
quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. Điểm b, Khoản 
1, Điều 3 Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg quy định: “Hội nghị, 
hội thảo quốc tế có nội dung liên quan đến các vấn đề chính trị, an 
ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, biên giới lãnh 
thổ hoặc thuộc phạm vi bí mật nhà nước”. Như vậy, các hội thảo 
có “yếu tố nước ngoài” về chủ đề quyền con người, dân tộc, tôn 
giáo…là những lĩnh vực đòi hỏi phải được Thủ tướng phê duyệt. 
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Căn cứ vào Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg, các bộ, ngành, các 
tỉnh đã ban hành những hướng dẫn tổ chức hội nghị của ngành, 
địa phương mình. 

Câu 48: Pháp luật Việt Nam hiện nay quy định như thế nào về 
biểu tình và “tập trung đông người”?
Hiện nay, các cơ quan nhà nước thường viện dẫn Nghị định 
38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 quy định về một 
số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng để điều chỉnh, quản lý 
các cuộc biểu tình. Nghị định này có quy định về tập trung đông 
người ở nơi công cộng (Điều 7), cụ thể: Việc tập trung đông người 
ở nơi công cộng phải đăng ký trước với Uỷ ban nhân dân (UBND) 
có thẩm quyền nơi diễn ra các hoạt động đó và phải thực hiện 
đúng nội dung đã đăng ký. Theo Khoản 1, Điều 8, về thủ tục đăng 
ký, trước khi tiến hành các hoạt động tập trung đông người ở nơi 
công cộng, tổ chức hoặc người tổ chức các hoạt động đó phải gửi 
bản đăng ký đến UBND có thẩm quyền. Bản đăng ký phải có các 
nội dung cơ bản sau đây: a) Họ tên, tuổi, địa chỉ của người đăng 
ký; tên, trụ sở và các thông tin khác của tổ chức đăng ký; b) Nội 
dung, mục đích việc tập trung đông người; c) Ngày, giờ diễn ra 
hoạt động, thời gian kết thúc; d) Địa điểm tập trung, đường đi, 
sơ đồ lộ trình sẽ đi qua; đ) Tên của các tổ chức dự kiến tham gia 
và họ tên, tuổi, địa chỉ của người đại diện cho tổ chức đó; e) Số 
người dự kiến tham gia; cờ, ảnh, phương tiện mang theo, nội 
dung biểu ngữ, khẩu hiệu (nếu có)… Về thời hạn, trong thời hạn 7 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản đăng ký, Chủ tịch UBND 
cấp có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, giải quyết việc đăng 
ký tập trung đông người. Chủ tịch UBND đã cho phép hoặc Chủ 
tịch UBND cấp trên trực tiếp có quyền tạm đình chỉ, đình chỉ 
hoặc huỷ bỏ việc tập trung đông người khi xét thấy các hoạt động 
đó “gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng” hoặc vi 
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phạm nội dung đã cho phép. 
 Theo Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05/9/2005 được 
Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành nhằm hướng dẫn thi hành 
một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP, UBND cấp 
huyện hoặc cấp tỉnh không cho phép tiến hành hoạt động tập 
trung đông người ở nơi công cộng khi có một trong các trường 
hợp sau đây: Không thực hiện đúng nội dung ghi trong văn bản 
đăng ký; Việc tiến hành các hoạt động tập trung đông người đó 
đã hoặc sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự công 
cộng, đến môi trường; tác động xấu đến đoàn kết trong nội bộ 
nhân dân, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo; trái với thuần phong mỹ 
tục, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc; Người tham gia 
hoạt động tập trung đông người ở nơi công cộng có hành vi xâm 
phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của nguời khác; 
xâm hại đến tài sản của Nhà nước, tổ chức, cá nhân; chống người 
thi hành công vụ hoặc có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng 
khác …(Đoạn 8).

Câu 49: Việc không có các quy định cụ thể hóa quyền biều tình 
của người dân trong thời gian qua có tác động tiêu cực gì?
Cùng với công cuộc Đổi mới từ 1986, bên cạnh những thành tựu 
to lớn về mọi mặt, các quan hệ và lợi ích xã hội ở nước ta cũng trở 
nên đa chiều, phức tạp hơn, nhiều xung đột xã hội mới đã phát 
sinh. Trong số các mâu thuẫn, xung đột này có nhiều xung đột liên 
quan đến quyền lợi của nhiều người, nổi bật là các tranh chấp liên 
quan đến đất đai, môi trường, dẫn đến việc biểu tình, khiếu nại 
đòi quyền lợi…Cạnh đó, từ cuối năm 2007, do chính quyền Trung 
Quốc có nhiều động thái xâm phạm đến chủ quyền của Việt Nam, 
nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại các thành phố lớn để phản đối. 
 Nhìn vào bản chất, về căn bản, các cuộc biểu tình đều xuất phát 
từ nhu cầu chính đáng, mong muốn cơ quan nhà nước giải quyết 
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thấu đáo, hợp lý nhu cầu thiết yếu của người dân (như khiếu nại 
về đất đai, môi trường) hoặc từ ý thức về chủ quyền quốc gia, thể 
hiện sự bất bình trước thái độ ngang ngược, bất chấp pháp luật 
quốc tế của chính quyền Trung Quốc. Tuy vậy, nhìn chung, các 
cuộc biểu tình, tập trung đông người này không được sự ủng hộ, 
chấp thuận từ cơ quan nhà nước, trong khi căn cứ pháp lý thực thi 
quyền lại thiếu rõ ràng và rất khó thực thi. Điều đó dẫn đến quyền 
biểu tình, một hình thức bày tỏ những nhu cầu căn bản và quan 
điểm của người dân, không được tôn trọng, bảo vệ trong nhiều 
trường hợp.
 Trên diễn đàn Quốc hội, nhu cầu về việc xây dựng Luật Biểu 
tình đã được nêu ra từ nhiều năm trước. Sau sự kiện 13/5/2014, 
khi cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại một số tỉnh phía Nam 
chuyền thành bạo động, phá hoại tài sản, các đại biểu Quốc hội 
quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng Luật biểu tình. Khi thảo 
luận về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa 
XIII năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 
2015, tiếp tục có hai khuynh hướng nhìn nhận về Luật Biểu tình. 
Quan điểm thứ nhất cho rằng cần có Luật biểu tình để tránh tình 
trạng như vừa xảy ra, ban hành luật sớm sẽ quản lý được trật tự an 
toàn xã hội, giảm thiểu việc kẻ xấu lợi dụng, tạo điều kiện người 
dân thể hiện được quan điểm. Cạnh đó, một số đại biểu lo ngại 
rằng nếu có Luật biểu tình thì tình trạng biểu tình sẽ diễn ra phổ 
biến hơn, các cơ quan nhà nước có thể gặp khó khăn do chưa có 
kinh nghiệm quản lý biều tình.
 Cần nhìn nhận biểu tình, khiếu nại đông người là những thực 
tế tất yếu, khách quan của phát triển xã hội. Nhà nước cần sớm 
ban hành Luật này để điều chỉnh, bảo vệ quyền biểu tình. Từ kinh 
nghiệm của một số quốc gia, nhà nước cũng có thể ban hành một 
đạo luật điều chỉnh chung các hoạt động hội họp hòa bình, thay 
vì ban hành một đạo luật riêng chỉ điều chỉnh biểu tình. Đạo luật 
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về hội họp này nên bao gồm các nội dung như: nghĩa vụ của các cơ 
quan nhà nước trong việc bảo đảm tự do hội họp, thủ tục thông 
báo về việc tổ chức, trách nhiệm của người tổ chức, các giới hạn về 
thời gian, địa điểm, thủ tục khiếu nại…
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Phần IV
Quyền tự do hiệp hội

Câu 50:  Thế nào là một “hội“?
Hội là sự thỏa thuận, liên kết, tập hợp, quy tụ của nhiều người 
với nhau thành nhóm để hướng đến các mục đích, lợi ích hay sự 
quan tâm chung. Vì mối quan tâm và hoạt động của con người vô 
cùng phong phú, mục tiêu của các hội cũng hướng đến cũng rất đa 
dạng, như kinh tế, văn hóa, chính trị…, hoặc chỉ để hỗ trợ, chia sẻ 
thông tin với nhau. Về hình thức, hội cũng có rất nhiều dạng như 
câu lạc bộ, hội nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các quỹ, 
công đoàn, tổ chức tôn giáo, đảng phái chính trị, doanh nghiệp, 
công ty...Hội bao gồm cả các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức 
phi lợi nhuận...
 Do liên kết lại với nhau là đặc tính xã hội, đến từ nhu cầu tự 
nhiên của con người, tự do hiệp hội là nhu cầu tự nhiên, quyền tự 
nhiên của con người. Các nhà nước có nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ 
và thúc đẩy quyền tự do này. Hội có thể có hoặc không có tư cách 
pháp nhân. Việc hội có cần tư cách pháp nhân (để thuận lợi trong 
các giao dịch) hay không là do các thành viên của hội lựa chọn, các 
nhà nước cần bảo đảm rằng thủ tục để hội thông báo hoặc đăng ký 
(để có tư cách pháp nhân) nhanh chóng. 
 Dù hội rất đa dạng về hình thức, luật về hội của các quốc 
gia lại chủ yếu điều chỉnh hoạt động của các tổ chức phi chính 
phủ, phi lợi nhuận (thường là không mang tính chất thương mại 
hoặc tôn giáo, không phải là các chính đảng). Tuy nhiên, phạm 
vi điều chỉnh của luật về hội của các quốc gia lại rộng hẹp khác 
nhau. Chẳng hạn, Luật về hội của Pháp (1901) và Hungary (năm 
1989) điều chỉnh cả các tổ chức công đoàn, các đảng phái chính 
trị. Trong khi luật về hội của nhiều quốc gia khác lại không điều 
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chỉnh, quy định hai loại tổ chức này, mà có quy định điều chỉnh 
riêng (bằng luật doanh nghiệp, luật công ty, luật về các đảng phái 
chính trị).
 

Câu 51:  Thế nào là một tổ chức xã hội dân sự?
Xã hội dân sự là khái niệm thường dùng để chỉ không gian bên 
ngoài nhà nước (độc lập với nhà nước) và bên ngoài thị trường 
(không có mục đích thương mại, kinh doanh). Xã hội dân sự được 
cấu thành bởi các nhóm, tổ chức, thể chế xã hội dân sự, phản ánh 
sự quan tâm và ý chí của người dân. Điều này cũng có nghĩa là 
quyền tự do lập hội, hiệp hội có vai trò thiết yếu để xã hội dân sự 
có thể phát triển.
 Yếu tố tự nguyện (tình nguyện) thường được coi là đặc điểm 
nổi bật của các tổ chức xã hội dân sự (Civil Society Organization 
- CSO). Các tổ chức này có hình thức đa dạng, mà hạt nhân là 
hội đoàn, các tổ chức phi chính phủ. Chúng có tính độc lập đáng 
kể đối với chính quyền và thường có vai trò làm trung gian, cầu 
nối giữa người dân với chính quyền. Khác với nhân dân hay công 
chúng nói chung, các tổ  chức xã hội dân sự có tính tổ chức, thường 
có kiến thức chuyên sâu và các kỹ năng tốt để có thể vận động cho 
các mục tiêu phát triển quốc gia và công bằng xã hội.
 Ở Việt Nam, trong những thập niên qua, nhiều tổ chức 
được gọi là các “tổ chức xã hội”, “tổ chức quần chúng”…, nhưng 
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lại thường được quan niệm là “những bộ phận cấu thành của hệ 
thống chính trị”. Các tổ chức này có được coi là các tổ chức xã hội 
dân sự hay không vẫn tiếp tục là một chủ đề gây tranh cãi.

Câu 52:  Thế nào là một tổ chức phi chính phủ (NGO)?
Tổ chức phi chính phủ (non-governmental organization - NGO) 
là một tổ chức không cấu thành một phần của nhà nước, cũng 
không phải là một tổ chức hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận. 
NGO thường được thành lập bởi các công dân, có thể được tài trợ 
bởi nhà nước, các quỹ, các doanh nghiệp hoặc tư nhân. Một số tổ 
chức NGO tránh nhận quỹ từ nhà nước mà chỉ chủ yếu từ các cá 
nhân tự nguyện.
 NGO được cho là khái niệm mới xuất hiện sau năm 1945, khi 
Liên Hợp quốc kêu gọi các tổ chức quốc tế không phải là nhà nước 
(phi chính phủ) tham gia vào một số cuộc họp của mình, và trao tư 
cách quan sát viên cho một số tổ chức NGO. Kể từ đó, tên gọi NGO 
được sử dụng rộng rãi hơn. Ngày nay, theo Liên Hợp quốc, bất kỳ 
một tổ chức tư độc lập với sự kiểm soát của nhà nước đều có thể 
được gọi là một “NGO”, miễn là nó không hoạt động vì lợi nhuận, 
không phải là một đảng chính trị hoặc một tổ chức tội phạm.
 Bên cạnh tên gọi “NGO”, có nhiều thuật ngữ được sử dụng 
thay thế hoặc có sự giao thoa là tổ chức phi lợi nhuận (non-
profit organization - NPO), tổ chức xã hội dân sự (civil society 
organization - CSO), tổ chức cộng đồng (grassroots organization 
- GO), tổ chức tự quản (self-help organization - SHO), tổ chức tự 
nguyện (voluntary organization - VO)...
 Để chỉ một tổ chức giống như NGO nhưng do nhà nước lập ra 
nhằm nhận tài trợ hoặc để thực thi các nhiệm vụ nhà nước giao, 
thuật ngữ GONGO (tổ chức NGO nhà nước/ Government-
operated NGO) đôi khi được sử dụng.
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Câu 53:  Có các loại tổ chức phi chính phủ (NGO) nào?
Có nhiều cách phân loại các NGO. Theo phạm vi hoạt động, 
NGO được chia thành NGO quốc tế, quốc gia, địa phương, tổ 
chức cộng đồng. 
 Theo lĩnh vực hoạt hoạt động chủ yếu, có thể chia các NGO 
thành:

•	 Từ thiện, nhân đạo: cung cấp vật chất, sự chăm sóc, dịch vụ 
cho các đối tượng hưởng lợi, nhất là các nhóm yếu thế (người 
nghèo, trẻ em, dân tộc thiểu số…), thường mang tính một chiều 
từ trên xuống.

•	 Cung cấp dịch vụ: cung cấp các dịch vụ như y tế, giáo dục, nhà 
ở, nước sạch… thông qua các chương trình của NGO, có sự 
tham gia của người dân vào việc triển khai và nhận các dịch vụ.

•	 Thúc đẩy tham gia: hỗ trợ người dân (về vật chất, kiến thức, kỹ 
năng…) để họ tự triển khai các dự án, hoạt động.

•	 Trao quyền, thúc đẩy quyền: giúp người dân tăng cường kiến 
thức về các vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị ảnh hưởng đến đời 
sống của họ, cũng như hiểu hơn về tiềm năng tự quyết định các 
vấn đề của họ.

Câu 54:  Thế nào là một tổ chức phi lợi nhuận?
Tổ chức phi lợi nhuận (non-profit organization  - NPO) là tổ 
chức hoạt động cho các mục tiêu không phải nhằm có thu được 
lợi nhuận, hoặc chỉ sử dụng các lợi nhuận thu được cho các hoạt 
động, mục tiêu chung, thay vì phân bổ cho các thành viên. 
 Tại nhiều quốc gia (Canada, Úc…), NPO có thể là các công ty 
phi lợi nhuận, quỹ đầu tư phi lợi nhuận. Như vậy, ở những quốc 
gia này NPO khác với NGO (không hoạt động kinh doanh). Tuy 
nhiên, tại Ấn Độ, quốc gia có hơn 2 triệu NGO, quan niệm về 
NPO và NGO là như nhau. Tại Pháp, NPO được gọi là các “hội” 
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(association), gồm có 2 người trở lên với mục tiêu chung.
 NPO có mục đích, cấu trúc, tổ chức rất đa dạng. NPO có thể 
để hoạt động từ thiện, hoặc chỉ bảo vệ lợi ích của các thành viên.

Câu 55: Quyền tự do hiệp hội tại sao lại quan trọng?
Quyền tự do hiệp hội có ý nghĩa quan trọng đối với thúc đẩy các 
quyền con người khác (dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa), 
cũng như đối với sự phát triển của quốc gia. Thông qua việc lập 
hội, các cá nhân liên kết lại cùng nhau bảo vệ quyền sống, quyền an 
toàn về thân thể, quyền tự do ngôn luận, báo chí, đi lại (các quyền 
dân sự). Các hội nghề nghiệp (ngư nghiệp, dệt may…), các hội, 
nhóm cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục, các hội từ thiện… góp 
phần đáng kể thúc đẩy các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa. Trong 
lĩnh vực kinh tế - lao động, việc thành lập công đoàn giúp bảo vệ 
các quyền cơ bản của công nhân về tiền lương, thời gian làm việc, 
nghỉ ngơi... Tuyên bố về những người bảo vệ nhân quyền của Liên 
hợp quốc(1998) khẳng định, để thúc đẩy và bảo vệ các quyền con 
người và tự do cơ bản, mọi người phải có quyền tự do hiệp hội ở cả 
cấp độ quốc gia và quốc tế.
 Trong lĩnh vực chính trị, quyền tự do hiệp hội cũng có vai trò 
rất thiết yếu đối với việc hiện thực hóa quyền bầu cử, ứng cử và 
quyền tham gia quản lý đất nước. Bình luận chung số 25 (năm 
1996) của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc khẳng định quyền 
tự do biểu đạt, hội họp và hiệp hội là những điều kiện quan trọng 
cho việc thực hiện hiệu quả quyền bầu cử và phải được bảo vệ đầy 
đủ (đoạn 12). Báo cáo viên về tự do hội họp và hiệp hội Maina 
Kiai, vào năm 2013 đã có một nghiên cứu với những khuyến nghị 
cụ thể về mối quan hệ giữa quyền hội họp, hiệp hội và bầu cử.
 Đối với các nhóm dễ bị tổn thương (người khuyết tật, người 
lao động nhập cư, LGBT…), quyền tự do hiệp hội càng có ý nghĩa 
quan trọng để chống lại sự phân biệt, kỳ thị, cũng như để bảo vệ 
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các quyền khác khi mà tiếng nói của những cá nhân thuộc những 
nhóm này rất dễ bị xã hội hoặc nhà nước bỏ qua.

Câu 56: Quyền tự do hiệp hội có những nội dung cơ bản gì?
Điều 22 ICCPR tái khẳng định và cụ thể hóa quy định về quyền 
tự do hiệp hội trong Điều 20 UDHR. Khoản 1 Điều 22 ICCPR 
xác định: Mọi người có quyền tự do hiệp hội với những người 
khác, kể cả quyền lập và gia nhập các công đoàn để bảo vệ lợi ích 
của mình. Từ nội dung đó, có thể thấy quyền này bao gồm ba khía 
cạnh: (i) thành lập ra các hội mới, (ii) gia nhập các hội đã có sẵn, 
và (iii) hoạt động, điều hành các hội, bao gồm cả việc tìm kiếm, 
huy động các nguồn kinh phí.
 Quyền thành lập và gia nhập các hội là nội dung chủ yếu của 
quyền tự do hiệp hội. Quyền này bao hàm cả quyền thành lập 
và gia nhập các công đoàn để bảo vệ lợi ích của người lao động. 
Cũng cần lưu ý là quyền thành lập và gia nhập các công đoàn 
được bảo vệ cả trong ICCPR (Điều 22) và ICESCR (Điều 8). 
Cạnh đó, Công ước quốc tế về quyền tự do hiệp hội và bảo vệ 
quyền tổ chức 1948 (Công ước 87 của Tổ chức Lao động thế giới 
- ILO), tại Điều 2, xác định mọi người lao động và người sử dụng 
lao động đều có quyền thành lập và gia nhập các tổ chức mà họ 
tự lựa chọn mà không phải xin phép trước.

Câu 57: Quyền tự do hiệp hội có thể bị giới hạn bởi những lý 

Logo của một số 
hội, tổ chức bảo 
vệ quyền lợi của 
người khuyết tật 
Việt Nam.
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do chính đáng nào?
Giống như một số quyền con người khác, bao gồm quyền tự do 
ngôn luận, quyền hội họp hòa bình, quyền tự do hiệp hội không 
phải là một quyền tuyệt đối. Các quốc gia có thể đưa ra những hạn 
chế trong việc thực hiện quyền này dựa trên những quy định của 
luật nhân quyền quốc tế, đặc biệt là Công ước về các quyền dân sự 
và chính trị (ICCPR, 1966). 
 Khoản 2 Điều 22 ICCPR xác định: Việc thực hiện quyền này 
(quyền tự do hiệp hội) không bị hạn chế, trừ những hạn chế do 
pháp luật quy định và là cần thiết trong một xã hội dân chủ, vì 
lợi ích an ninh quốc gia, an toàn và trật tự công cộng, và để bảo 
vệ sức khoẻ hoặc đạo đức của công chúng hay các quyền và tự do 
của người khác. Điều này không ngăn cản việc đặt ra những hạn 
chế hợp pháp trong việc thực hiện quyền này đối với những người 
làm việc trong các lực lượng vũ trang và cảnh sát.
 Quyền tự do hiệp hội thuộc về mọi cá nhân, tức là mọi chủ thể, 
gồm cả trẻ em, người nước ngoài, người lao động di trú...đều có 
quyền này. Tuy nhiên, ICCPR cho phép giới hạn quyền này đối 
với những người làm việc trong các lực lượng vũ trang và cảnh sát.
 Theo khoản 2 Điều 22 nêu trên, việc giới hạn quyền tự do hiệp 
hội, tương tự như giới hạn quyền tự do hội họp hòa bình tại Điều 
21, chỉ có thể nhằm các mục đích: 1) Lợi ích an ninh quốc gia hoặc 
an toàn, trật tự công cộng; 2) Bảo vệ sức khỏe và đạo đức xã hội; và  
3) Bảo vệ các quyền và tự do của người khác. Thực tế phổ biến là có 
những quốc gia thường lạm dụng việc viện dẫn những lý do này để 
hạn chế quyền tự do hiệp hội, cũng như nhiều quyền tự do khác 
của người dân. 

Câu 58: Pháp luật các nước trên thế giới quy định như thế nào 
về quyền tự do hiệp hội?
Trước hết, quyền tự do hiệp hội được ghi nhận trong hiến pháp 
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của hầu hết quốc gia (ví dụ, Điều 18 Hiến pháp Italia, Mục 18 Hiến 
pháp Nam Phi, Điều 2 Hiến chương quyền và tự do Canada…) 
như một quyền cơ bản quan trọng. Cá biệt, Hiến pháp Hoa Kỳ, 
Tu chính án thứ 1, không đề cập trực tiếp đến quyền tự do hiệp hội 
mà chỉ đề cập đến tự do ngôn luận và hội họp. Về sau này, Tòa án 
Tối cao Hoa Kỳ, thông qua án lệ vụ NAACP kiện Alabama ex rel. 
Patterson (1958) đã kết luận rằng quyền tự do hiệp hội phát sinh 
từ quyền tự do biểu đạt.
 Một số quốc gia chủ yếu sử dụng luật dân sự để điều chỉnh các 
hội (như Thái Lan, Hà Lan, Italia…), xuất phát từ quan niệm tự do 
thành lập một hội cũng chỉ là một biểu hiện của tự do thỏa thuận 
hợp đồng, hội do các các nhân cùng thỏa thuận thành lập. Chẳng 
hạn, Bộ luật dân sự và thương mại Thái Lan đưa ra định nghĩa: 
“Hợp đồng thành lập hội liên hiệp là một hợp đồng mà qua đó 
nhiều người thoả thuận hợp nhau lại để cùng tiến hành một hoạt 
động chung ngoài mục đích chia lời” (Điều 1274).
 Phổ biến hơn, nhiều quốc gia có đạo luật riêng về các hội, chủ 
yếu xuất phát từ đặc thù của các hội là phi lợi nhuận và có thể có 
số lượng thành viên (đồng nghĩa với tầm ảnh hưởng) rất đông. 
Ngoài ra, lý do khác là bởi các quốc gia một mặt phải tôn trọng 
quyền tự do lập hội, một mặt phải duy trì trật tự, kiểm soát các tổ 
chức, nhóm gây nguy hại cho xã hội (các băng nhóm tội phạm, bài 
ngoại, các chính đảng phát xít, kỳ thị sắc tộc…). Một số quốc gia 
có luật về hội tương đối sớm là Vương quốc Anh (Luật về sự liên 
kết 1825, Luật Công đoàn 1871…), Pháp (Luật về hội 1901). Sau 
năm 1945, nhiều quốc gia ban hành luật về hội mới (Luật về hội 
của Đức 1964…), thường là thay thế cho các đạo luật hạn hẹp, gò 
bó đã được ban hành trước đó. Đến cuối thập niên 1980, làn sóng 
dân chủ ở Đông Âu song hành với sự kết thúc của Chiến tranh 
Lạnh đã tạo môi trường mới để nhiều quốc gia trong khu vực này 
ban hành các luật về hội hiện đại và cởi mở (Luật về hội của Ba Lan 
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1989, Luật về hội của Hungary 1989…).

Câu 59: Pháp luật Việt Nam hiện nay quy định như thế nào về 
hội?
Ở mức cao nhất, tại Hiến pháp năm 2013, Điều 25 quy định: 
“Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông 
tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do 
pháp luật quy định.” Cách quy định này khiến cho các quyền được 
nêu tên, trong đó có quyền lập hội, có nguy cơ bị hạn chế, thu hẹp 
bới các văn bản quy phạm pháp luật cấp thấp hơn (như luật, nghị 
định, thông tư). Thêm vào đó, khái niệm “quyền lập hội” có phần 
hẹp hơn khái niệm “quyền hiệp hội”.
 Bộ luật Dân sự (2005) hiện hành có quy định về pháp nhân 
(Chương IV. Pháp nhân). Tuy nhiên, cách hiểu về pháp nhân lại 
rất hạn hẹp và khác biệt với các quốc gia khác. Cụ thể, theo đạo 
luật này, một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ 4 
điều kiện: 1) Được thành lập hợp pháp; 2) Có cơ cấu tổ chức chặt 
chẽ; 3) Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu 
trách nhiệm bằng tài sản đó; 4)  Nhân danh mình tham gia các 
quan hệ pháp luật một cách độc lập (Điều 84). Bộ luật Dân sự 
mới (đang được soạn thảo) có nhiều điểm mới liên quan đến pháp 
nhân phi lợi nhuận, tuy nhiên, lại đi kèm nhiều quy định về thủ 
tục hành chính không nên có trong luật dân sự. Dự kiến Dự thảo 
Bộ luật Dân sự sẽ được Quốc hội cho ý kiến vào tháng 11 năm 2014 
và thông qua vào tháng 6 năm 2015.
 Đến nay, Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 
ban hành Luật quy định quyền lập hội hầu như là không còn giá trị 
pháp lý và được thay thế  bằng các Nghị định khác nhau. Hiện nay, 
Nghị định số 45/2010/NĐ-CP (thay thế cho Nghị định 88/2003) 
có vai trò nổi bật nhất trong việc thành lập và hoạt động của các 
hội. Nghị định số 45/2010/NĐ-CP có nội dung cơ bản giống như 
Dự thảo Luật về Hội mà Bộ Nội vụ đã đưa ra trong những năm 
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trước đây. Nhìn chung, hệ thống luật pháp về quyền tự do hiệp hội 
mang nặng tính hành chính, coi trọng sự quản lý thuận tiện của 
nhà nước và coi nhẹ quyền tự do ý chí, tự do thỏa thuận, hợp đồng 
của người dân.

Câu 60: Theo khuôn khổ pháp luật hiện hành, hiện có các hình 
thức tổ chức xã hội dân sự chủ yếu nào?
Hiện ở nước ta, có bảy (7) hình thức tổ chức xã hội dân sự (phi lợi 
nhuận) phổ biến, đó là:

•	 Hội
•	 Quỹ xã hội, quỹ từ thiện
•	 Cơ sở bảo trợ xã hội
•	 Tổ chức Khoa học và công nghệ
•	 Hội có tính chất đặc thù (28 hội)
•	 Các hội chính trị - xã hội gồm:  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến 
binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

•	 Tổ chức phi chính phủ quốc tế.

Câu 61: Nghị định 45/2010/NĐ-CP và những văn bản hướng 
dẫn có phạm vi điều chỉnh như thế nào?
Nghị định số 45/2010/NĐ-CP đưa ra một định nghĩa, theo đó 
Hội là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng 
ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, 
đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; 
hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước, được tổ chức và hoạt động theo 
Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên 
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quan. Tuy nhiên, Nghị định 45/2010/NĐ-CP loại trừ khỏi khái 
niệm hội các tổ chức: a) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; b) Các tổ chức giáo hội.
 Để cụ thể hóa Điều 33 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg 
ngày  01/11/2010 về việc quy định hội có tính chất đặc thù. Quyết 
định này nêu lên cơ sở xác định hội có tính chất đặc thù đối với 
3 loại hội (Điều 1), bao gồm: 1) Hội là tổ chức chính trị - xã hội, 
tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; 2) Hội là tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp, tổ chức kinh tế; 3) Hội là tổ chức xã hội. Kèm theo 
Quyết định là danh sách 28 hội có tính chất đặc thù (gồm có Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Liên hiệp các tổ chức hữu 
nghị, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, Phòng Thương mại và 
Công nghiệp, Hội Nhà văn, Hội Nhà báo, Hội Luật gia, Hội Chữ 
thập đỏ, Hội Sinh viên, Hội Người cao tuổi, Hội Khuyến học …) 

Câu 62: Trong hoạt động của mình, các tổ chức xã hội dân sự 
Việt Nam thường gặp phải những khó khăn gì về mặt pháp lý?
Tại Việt Nam, các hoạt động chủ yếu của các hội như gây quỹ, 
triển khai các dự án, chương trình…chịu sự điều chỉnh của nhiều 
loại quy định hành chính tương đối khắt khe so với ở các quốc gia 
khác. Đặc biệt, trong khi giao lưu, quan hệ quốc tế ngày càng rộng 
mở, việc nhận tài trợ hoặc tổ chức các hội nghị, hội thảo có yếu tố 
nước ngoài hiện nay gặp những khó khăn đáng kể khi triển khai. 
Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho sự hỗ trợ của 
cộng đồng quốc tế đối với nhân dân Việt Nam bị hạn chế.
 Liên quan đến việc gây quỹ, hiện nay có nhiều loại quy định 
khác nhau với các loại tổ chức. Văn bản quan trọng nhất điều chỉnh 
việc nhận tài trợ nước ngoài hiện là Quy chế quản lý và sử dụng 
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viện trợ phi chính phủ nước ngoài được ban hành theo Nghị định 
số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, được hướng dẫn bởi Thông 
tư 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và đầu tư. 
Tại nhiều địa phương, UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và 
sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
 Liên quan đến việc triển khai các hoạt động hội thảo, tập huấn 
chịu sự điều chỉnh của các quy định về hội họp, tổ chức hội nghị, 
hội thảo, có những quy định riêng nếu những hoạt động này có 
“yếu tố nước ngoài”. Cụ thể, lĩnh vực này hiện được điều chỉnh bởi 
Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng 
về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. 
Theo điểm b, Khoản 1, Điều 3 Quyết định này thì “Hội nghị, hội 
thảo quốc tế có nội dung liên quan đến các vấn đề chính trị, an 
ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, biên giới lãnh 
thổ hoặc thuộc phạm vi bí mật nhà nước”. Như vậy các hội nghị, 
hội thảo về chủ đề “nhân quyền” là một lĩnh vực đòi hỏi phải được 
Thủ tướng phê duyệt.

Câu 63: Việc soạn thảo luật về hội ở Việt Nam đã diễn ra như 
thế nào trong những năm qua?
Việc nghiên cứu soạn thảo luật này đã được tiến hành từ năm 
2006, tuy nhiên, cũng giống như Luật tiếp cận thông tin, cho 
đến nay dự thảo Luật về Hội vẫn chưa được trình lên Quốc Hội. 
Nguyên nhân chính là do tính chất phức tạp và ảnh hưởng rộng 
lớn của vấn đề quyền tự do hiệp hội đối với kinh tế, xã hội, văn hóa 
và chính trị của quốc gia.
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Phần V
Quyền dân chủ và trưng cầu ý dân

Câu 64: Quyền tham gia chính trị là gì?
Điều 25 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 
(ICCPR,1966) quy định về một số quyền thường được gọi chung 
là các quyền tham gia chính trị. Các chủ thể được hưởng những 
quyền này chỉ giới hạn ở các công dân. Điểm này không giống hầu 
hết các quyền khác trong ICCPR mà thuộc về tất cả mọi người.
 Quyền tham gia chính trị (hay còn được gọi là quyền tham gia 
vào đời sống chính trị)đầu tiên được ghi nhận trong Điều 21 Tuyên 
ngôn Toàn thế giới về Nhân quyền (UDHR). Điều 25 ICCPR tái 
khẳng định và cụ thể hóa quy định của Điều 21 UDHR, trong đó 
nêu rõ: Mọi công dân, không có bất kỳ sự phân biệt nào và không 
có bất kỳ sự hạn chế bất hợp lý nào, đều có quyền và cơ hội để: a) 
Tham gia điều hành các công việc xã hội một cách trực tiếp hoặc 
thông qua những đại diện do họ tự do lựa chọn; b) Bầu cử và ứng 
cử trong các cuộc bầu cử định kỳ chân thực, bằng phổ thông đầu 
phiếu, bình đẳng và bỏ phiếu kín, nhằm đảm bảo cho cử tri được 
tự do bày tỏ ý nguyện của mình; c) Được tham gia các chức vụ 
công ở đất nước mình trên cơ sở bình đẳng. HRC đã giải thích 
thêm một số khía cạnh của Điều 25 trong Bình luận chung số 25 
(năm 1996) mà sẽ được nêu dưới đây.

Câu 65: Quyền của công dân tham gia vào các công việc xã hội 
là gì?
Điều 25 (a) ICCPR quy định quyền chung của mọi công dân tham 
gia vào các công việc xã hội (public affairs), trực tiếp hay gián tiếp 
thông qua các đại diện.Bình luận chung số 25 của HRC xác định 
quyền tham gia điều hành các công việc xã hội là một khái niệm 
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rộng liên quan đến việc thực hiện quyền lực chính trị, cụ thể là 
thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nó bao gồm 
tất cả các khía cạnh của quản lý hành chính và việc xây dựng, thực 
hiện chính sách ở cấp độ quốc tế, quốc gia, khu vực và địa phương 
(đoạn 5). Công dân có thể trực tiếp tham gia điều hành các công 
việc xã hội khi thực hiện quyền lực với tư cách là thành viên của 
các cơ quan lập pháp hay nắm giữ các chức vụ hành pháp; thông 
qua việc trưng cầu dân ý hay quá trình bầu cử khác; thông qua việc 
tham gia vào các hội đồng dân cử có thẩm quyền quyết định các 
vấn đề của địa phương hoặc các vấn đề của một cộng đồng cụ thể; 
hoặc tham gia vào các cơ quan được thành lập để đại diện cho công 
dân trong việc tham vấn với chính phủ (đoạn 6). Công dân cũng 
có thể tham gia gián tiếp vào hoạt động quản lý nhà nước thông 
qua việc tự do lựa chọn những người đại diện cho mình trong các 
cơ quan dân cử (đoạn 7), và tranh luận, đối thoại công khai với các 
đại diện do mình bầu ra hoặc thông qua các cơ chế khác do công 
dân tự tổ chức (đoạn 8).

Câu 66: Có những yêu cầu nào đối với các cuộc bầu cử?
Điều 25 (b) ICCPR nêu các đòi hỏi về tiêu chuẩn của các cuộc 
bầu cử phải “định kỳ, chân thực, bằng phổ thông đầu phiếu, bình 
đẳng và bỏ phiếu kín”. Trong Bình luận chung số 25, HRC nêu yêu 
cầu không cản trở sự lựa chọn tự do của cử tri (bầu cử tự do), hoặc 
không bóp méo quá trình dân chủ bởi chi phí không tương xứng 
giữa các ứng cử viên hay các đảng phái (đoạn 19), việc thành lập 
một cơ quan độc lập để giám sát quá trình bầu cử (đoạn 20). Về 
quy định “bỏ phiếu kín”, HRC đòi hỏi cần có những biện pháp bảo 
đảm yêu cầu bí mật của việc bỏ phiếu, bảo vệ các cử tri trước mọi 
sự ép buộc hay cưỡng bức khi bỏ phiếu. Cần đảm bảo sự bí mật cả 
quá trình kiểm phiếu và việc xem xét lại về mặt tư pháp hoặc bằng 
các thủ tục liên quan khác để các ứng cử viên tin tưởng vào sự an 
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toàn của các hòm phiếu và việc kiểm phiếu. Sự trợ giúp cho những 
người khuyết tật, người mù, hay mù chữ cũng phải mang tính độc 
lập. Các ứng cử viên cần được thông tin đầy đủ về những đảm bảo 
này (đoạn 20). Mặc dù Công ước không quy định về một cơ chế 
bầu cử cụ thể nào nhưng mọi cơ chế bầu cử ở các quốc gia thành 
viên phải phù hợp với các quyền được ghi nhận tại Điều 25 và phải 
đảm bảo cho cử tri được tự do thể hiện ý chí (đoạn 21).
 Cũng nhằm bảo đảm cho cuộc bầu cử thực chất và mang tính 
cạnh tranh, trong Bình luận chung số 25, HRC đề cao vai trò của 
truyền thông (không có sự kiểm duyệt hay hạn chế) và các tổ chức, 
đảng phái chính trị. Điều 25 cũng đòi hỏi sự thụ hưởng, tôn trọng 
các quyền được bảo đảm theo các Điều 19, 21 và 22 của Công ước, 
gồm cả quyền tự do tham gia các hoạt động chính trị với tư cách cá 
nhân hoặc thông qua các đảng phái chính trị hay các tổ chức khác, 
quyền tự do tranh luận các vấn đề công, tổ chức các cuộc mít tinh, 
biểu tình hoà bình, chỉ trích, phản đối, công bố các ấn phẩm chính 
trị, tổ chức tranh cử và công khai các quan điểm chính trị (đoạn 25, 
Bình luận chung số 25).

Câu 67: Quyền được tham gia dịch vụ công nghĩa là gì?
Điều 25 (c) ICCPR khẳng định quyền của công dân được tham 
gia các chức vụ công (cơ quan dịch vụ công) ở đất nước mình trên 
cơ sở bình đẳng. Về này, trong Bình luận chung số 25, HRC phân 
tích rằng: “Tiểu mục (c) Điều 25 liên quan đến quyền và cơ hội 
của công dân được tiếp cận một cách bình đẳng với các chức vụ 
quản lý nhà nước. Để đảm bảo quyền này thì tiêu chí và quá 
trình bổ nhiệm, thăng tiến, đình chỉ và sa thải công chức nhà 
nước phải khách quan và hợp lý và việc tham gia các chức vụ 
trong các cơ quan nhà nước phải dựa trên sự bình đẳng về cơ 
hội, những nguyên tắc chung về công trạng và quy định nhiệm 
kỳ có đảm bảo, để đảm bảo rằng những cá nhân nắm giữ chức 
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vụ công không phải chịu những sức ép hay sự can thiệp về chính 
trị (đoạn 23)”.
 Ủy ban chưa đưa ra định nghĩa khái niệm “cơ quan dịch vụ 
công” (public service), nhưng khái niệm này thường được hiểu là 
bao gồm mọi vị trí trong hệ thống hành pháp, lập pháp và tư pháp, 
cũng như trong các cơ quan khác của nhà nước. Chẳng hạn trong 
một số phán quyết, vị trí giáo viên và giảng viên được coi là thuộc 
cơ quan dịch vụ công (vụ Delgado Pasez kiện Colobia (195/85) và 
vụ Aduayom kiện Togo (422/90)).

Câu 68: Dân chủ quan hệ như thế nào với quyền con người?
Dân chủ và quyền con người có mối quan hệ mật thiết, tuy không 
phải là hai phạm trù đồng nhất. Một trong những tiêu chí đầu tiên 
và cơ bản của một xã hội dân chủ là mọi cá nhân, nhóm và chủ thể 
khác nhau đều có các quyền và cơ hội bình đẳng để nêu lên ý kiến, 
quan điểm của mình và tham gia vào mọi tiến trình chính trị. Sự 
tôn trọng các quyền và tự do cá nhân, đặc biệt là các quyền dân sự, 
chính trị, cùng với các nguyên tắc pháp quyền, bình đẳng, không 
phân biệt đối xử, cùng tồn tại trong đa dạng, là những yêu cầu 
không thể thiếu trong một nhà nước dân chủ.
 Tất cả những đặc trưng và yêu cầu kể trên của một xã hội dân 
chủ chính là những đầu mối kết nối dân chủ và nhân quyền. Không 
thể xây dựng được một xã hội dân chủ nếu không tôn trọng và 
bảo vệ các quyền con người. Ngược lại, các quyền con người cũng 
không thể được bảo đảm một cách đầy đủ và thực sự nếu xã hội 
không có dân chủ.
 Trong thực tế, một trong hai điều ước quốc tế cơ bản nhất về 
quyền con người (ICCPR) chính là những chuẩn mực cho các 
quốc gia khi phấn đấu xây dựng một xã hội dân chủ. Trong khi đó, 
các quyền được ghi nhận trong Công ước quốc tế về các quyền kinh 
tế, xã hội, văn hóa (ICESCR) chỉ có thể được thực hiện một cách 
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hiệu quả trong bối cảnh một nhà nước dân chủ và pháp quyền.
 Theo David Beetham, có thể nhìn nhận dân chủ và quyền con 
người có khu vực giao thoa, thể hiện ở chỗ đều bao gồm các quyền 
dân sự và chính trị. Cạnh đó, dân chủ gồm các thể chế chính trị 
(bầu cử, phân quyền, trách nhiệm giải trình…) mà gắn liền và cần 
được bảo đảm bằng các tiêu chuẩn nhân quyền.

Câu 69: Dân chủ có mang tính phổ quát không?
Mặc dù các quốc gia, dân tộc có quyền tự lựa chọn hệ thống chính 
trị, kinh tế và xã hội dựa trên các đặc điểm văn hóa và lịch sử của 
mình, đã có những nguyên tắc, tiêu chuẩn về dân chủ được cộng 
đồng quốc tế công nhận rộng rãi.
Theo Tuyên ngôn Phổ quát về Dân chủ, được Liên minh Nghị 
viện (Inter-Parliamentary Union - IPU) thông qua vào năm 
1997, thì dân chủ vừa là một lý tưởng để theo đuổi, vừa là một hình 
thức chính quyền để áp dụng theo những phương thức phản ánh 
sự đa dạng của kinh nghiệm và đặc thù văn hoá mà không xâm hại 
đến các nguyên tắc, quy phạm, tiêu chuẩn được quốc tế công nhận 
(đoạn 2). Tuyên ngôn cũng khẳng định dân chủ không thể tách rời 
các quyền được quy định trong các văn kiện quốc tế về quyền con 
người (đoạn 6).21 
 Các quốc gia có thể lựa chọn hình thức nhà nước cộng hòa 
tổng thống, cộng hòa đại nghị hay quân chủ đại nghị, lựa chọn 
hình thức liên bang hay đơn nhất. Nhưng đã là một quốc gia dân 
chủ thì chính quyền phải tôn trọng quyền tham gia chính trị của 
công dân, bầu cử phải công bằng, tự do và cạnh tranh, hoạt động 
của các cơ quan công quyền phải công khai, minh bạch và chịu 
trách nhiệm giải trình, các quyền tự do ngôn luận, hội họp và tự 
do hiệp hội được tôn trọng…Đây là những nguyên tắc, tiêu chuẩn 
chung về dân chủ đã được công nhận rộng rãi.
 Ngày IPU thông qua bản Tuyên ngôn về Dân chủ (ngày 15 

21 Xem thêm 
Tuyên ngôn phổ 
quát về dân chủ 

(1997) trong 
PHỤ LỤC.
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tháng 9), đã được Liên Hợp quốc chọn làm Ngày quốc tế vì Dân 
chủ (International Day of Democracy), theo một Nghị quyết của 
Đại hội đồng vào năm 2007.

Câu 70: Dân chủ trực tiếp có những hình thức nào?
Có bốn hình thức dân chủ trực tiếp phổ biến hiện được các quốc 
gia trên thế giới áp dụng, bao gồm:

•	 Trưng cầu ý dân (referendum): là việc các cử tri bỏ phiếu trực 
tiếp quyết định các vấn đề chính trị, xã hội, pháp lý quan trọng 
của đất nước hay địa phương, hoặc việc xây dựng, thông qua 
hiến pháp mới hay hiến pháp sửa đổi. 

•	 Sáng kiến của công dân (citizens’ initiative): là việc công dân 
đề xuất và bỏ phiếu quyết định về một vấn đề chung của đất 
nước hay của cộng đồng. Điều kiện để thực hiện cuộc bỏ phiếu 
là những người đề xuất phải thu thập đủ một số lượng chữ ký 
ủng hộ theo luật định. Các sáng kiến của công dân có thể là 
những đề xuất mới hoặc đề xuất sửa đổi một văn bản pháp luật 
hiện hành, hoặc các vấn đề quan trọng khác được quy định 
trong hiến pháp.

•	 Sáng kiến chương trình nghị sự (agenda initiative): là việc 
người dân đề xuất một vấn đề cụ thể vào chương trình nghị 
sự của cơ quan lập pháp (quốc gia hay địa phương). Sáng kiến 
chương trình nghị sự cũng cần một lượng tối thiểu chữ ký ủng 
hộ theo luật định; tuy nhiên, không giống thủ tục trong các 
sáng kiến của công dân, trong sáng kiến về chương trình nghị sự, 
không cần tổ chức bỏ phiếu phổ thông sau khi một sáng kiến đã 
được đưa vào chương trình nghị sự của cơ quan lập pháp.

•	 Bãi miễn (recall): là việc cử tri bỏ phiếu quyết định về việc bãi 
miễn (chấm dứt vai trò) một đại biểu dân cử. Giống như hai 
dạng thức sáng kiến công dân và sáng kiến chương trình nghị 



94

sự, để tổ chức bỏ phiếu bãi miễn một đại biểu dân cử, người 
đề xuất phải thu thập đủ số lượng tối thiểu chữ ký ủng hộ theo 
luật định, tuy nhiên, điểm khác đó là kết quả của việc bỏ phiếu 
bãi miễn luôn luôn có hiệu lực ràng buộc pháp lý với các chủ 
thể liên quan.

Câu 71: Dân chủ trực tiếp có những ưu điểm và nhược điểm 
nào?
Các quốc gia thường đồng thời áp dụng hai hình thức dân chủ 
trực tiếp và dân chủ đại diện với mức độ và cách thức khác nhau. 
Bởi lẽ cả hai hình thức dân chủ này đều có những ưu, nhược điểm, 
trong đó ưu điểm của hình thức này nhiều khi là nhược điểm của 
hình thức kia và ngược lại. Có thể khái quát những ưu điểm của 
dân chủ trực tiếp bao gồm:

•	 Nêu ra các vấn đề quan trọng với toàn thể hoặc một bộ phận 
dân chúng mà cơ quan nhà nước không để ý hoặc muốn giấu đi.

•	 Tạo điều kiện để nhân dân lấy lại quyền lực của mình từ các 
đảng phái chính trị hoặc từ những quan chức được bầu ra.

•	 Tạo điều kiện để nhân dân quyết định và kiểm soát con đường 
phát triển của đất nước.

Chờ bỏ phiếu 
trong cuộc trưng 
cầu ý dân về Hiến 
pháp mới tại 
Cairo, Ai Cập, 
ngày 14/1/2014 
(Ảnh: Reuters/ 
M. Ghany).
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•	 Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động quản lý nhà 
nước, quản lý xã hội.

•	 Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, đặc biệt là 
của cơ quan lập pháp.

•	 Buộc các nhà chính trị phải có sự cạnh tranh (về uy tín, ảnh 
hưởng), qua đó nâng cao trách nhiệm của họ với dân chúng.

•	 Chấm dứt tình trạng khủng hoảng chính trị, tái lập chính thể 
dân chủ đại nghị.

Cạnh đó, dân chủ trực tiếp cũng có những nhược điểm, hạn chế, 
bao gồm:

•	 Tốn kém (chi phí tổ chức bỏ phiếu, trưng cầu ý dân, lấy ý kiến 
đóng góp của nhân dân).

•	 Các quyết định do người dân đưa ra có thể bị chi phối bởi 
chính quyền, các đảng phái chính trị và giới truyền thông, đăc 
biệt là tại những nơi mà các quyền tự do ngôn luận, thông tin, 
hội họp bị giới hạn.

•	 Có thể rất hình thức nếu không thu hút được sự quan tâm của 
đông đảo dân chúng.

•	 Có thể đe dọa quyền của các nhóm thiểu số và gây thêm chia 
rẽ trong xã hội.

•	 Làm cho quá trình ra quyết định về các vấn đề, các chính sách 
của quốc gia và cộng đồng bị chậm lại.

Câu 72: Dân chủ trực tiếp có phổ biến trên thế giới không?
Dân chủ trực tiếp ra đời đầu tiên ở nhà nước cộng hòa dân chủ 
chủ nô Athens (Hy Lạp cổ đại), các công dân (những người có 
tài sản và tự do) có quyền họp bàn và quyết định các vấn đề quan 
trọng của quốc gia (tuy nhiên phụ nữ, nô lệ, hay dân nhập cư chưa 
được tham gia vào các hoạt động này). Trong thời hiện đại, Thụy 
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Sĩ được coi là quốc gia có bề dày truyền thống nhất về thực hiện 
dân chủ trực tiếp. Các cuộc trưng cầu ý dân (referendum) được 
tổ chức từ năm 1291 và từ năm 1848 đã được chính thức quy định 
trong Hiến pháp của nước này.
 Theo một nghiên cứu của tổ chức IDEA công bố vào năm 
2008, việc áp dụng các hình thức dân chủ trực tiếp trên thế giới đã 
tăng lên đáng kể trong mấy thập kỷ gần đây, xét cả về số lượng các 
quốc gia áp dụng và số lượng các vấn đề được đề xuất và đưa ra bỏ 
phiếu.22  Xu hướng này phản ánh sự không hài lòng ngày càng tăng 
của người dân với hình thức dân chủ đại diện và sự sụt giảm tỷ lệ 
cử tri đi bầu cử ở nhiều quốc gia.

Câu 73: Trưng cầu ý dân là gì?
Trưng cầu ý dân (trưng cầu dân ý/hay bỏ phiếu toàn dân - 
referendum) là một cuộc bỏ phiếu trực tiếp, trong đó các cử tri sẽ 
chấp nhận hay phủ quyết một hoặc nhiều phương án/ đề xuất cụ 
thể các vấn đề chính trị, xã hội, pháp lý quan trọng của đất nước 
hay địa phương, hoặc việc xây dựng, thông qua hiến pháp mới hay 
hiến pháp sửa đổi. Đó có thể là sự thông qua một hiến pháp mới, 
một sự sửa đổi hiến pháp, một đạo luật, một sự bãi miễn một quan 
chức đã được bầu hay đơn giản chỉ là một chính sách của chính 
phủ. Trưng cầu ý dân là một hình thức dân chủ trực tiếp tiêu biểu.
 Về giá trị pháp lý, một cuộc trưng cầu ý dân có thểcó giá trị bắt 
buộc (các cơ quan nhà nhước không thể không tuân theo) hay 
không có giá trị bắt buộc (chỉ có tính chất tham khảo hay tham vấn).
 Về thủ tục, một cuộc trưng cầu ý dân hay bỏ phiếu trực tiếp có 
thể được đề xuất bởi nghị viện hoặc bởi chính các công dân thông 
qua việc thỉnh cầu (sang kiến/ sự khởi xướng của công dân). Tại 
một số nước trong một số trường hợp đương nhiên phải thực hiện 
đối với một số đề xuất, ví dụ như sửa đổi hiến pháp.
 Về điều kiện để cuộc trưng cầu có giá trị, ở một số nước có quy 

22 IDEA, Dân 
chủ trực tiếp: Sổ 

tay IDEA quốc 
tế, (IPL tổ chức 

dịch tiếng Việt), 
NXB ĐH Quốc 

gia HN, 2014.
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định phải có một số lượng cử tri tham gia tối thiểu nào đó của 
toàn bộ cử tri để kết quả trưng cầu ý dân được coi là hợp lệ. Điều 
này nhằm đảm bảo rằng kết quả đó đại diện cho ý nguyện của toàn 
bộ cử tri.
 Về kết quả, trong đa số các cuộc trưng cầu ý dân, một phương 
án được thông qua bởi đa số đơn giản (quá bán) sẽ có hiệu lực. Tuy 
nhiên, một số cuộc trưng cầu ý dân đòi hỏi phải có đại đa số (quá 
hai phần ba) tán thành.

Câu 74: Hiến pháp và pháp luật Việt Nam trước đây quy định 
như thế nào về trưng cầu ý dân?
Ở Việt Nam, ngay từ bản Hiến pháp đầu tiên (ban hành năm 
1946), quyền phúc quyết (trưng cầu ý dân) đã được khẳng định. Cụ 
thể, Điều 21 có qui định: “Nhân dân có quyền phúc quyết về Hiến 
pháp và những việc có quan hệ đến vận mệnh quốc gia” và Điều 32 
qui định:”Những việc có quan hệ đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra 
nhân dân phúc quyết, nếu hai phần ba số nghị viên đồng ý”. 
 Các bản hiến pháp tiếp theo đều có quy định về khả năng triển 
khai việc trưng cầu ý dân. Tại Hiến pháp 1959, việc trưng cầu ý 
dân được qui định trong Điều 53 (do Ủy ban thường vụ Quốc hội 
quyết định). Tại Hiến pháp 1980 qui định trong Điều 100 (do Hội 
đồng Nhà nước quyết định), Hiến pháp 1992 qui định trong Điều 
53 và Điều 84 (do Quốc hội quyết định).
 Như vậy, chế định trưng cầu ý dân đã được qui định từ lâu trong 
Hiến pháp Việt Nam, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, những qui 
định này chưa được thực hiện trong thực tiễn.

Câu 75: Hiến pháp năm 2013 có quy định gì mới liên quan đến 
trưng cầu ý dân?
Hiến pháp năm 2013 đã mở ra triển vọng cho việc thúc đẩy dân 
chủ trực tiếp ở Việt Nam trong những năm tới. Cùng với việc tái 
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khẳng định các quy định về trưng cầu ý dân, bãi miễn đại biểu dân 
cử và quyền tham gia quản lý nhà nước, xã hội của người dân như 
đã nêu trong các Hiến pháp 1980, 1992, Hiến pháp năm 2013 lần 
đầu tiên quy định rõ ràng, cụ thể rằng nhân dân có hai phương 
thức thực hiện quyền lực nhà nước là bằng dân chủ trực tiếp và 
dân chủ đại diện (Điều 6). 
 Thêm vào đó, Hiến pháp năm 2013 cũng tái quy định quyền cho 
ý kiến về dự thảo hiến pháp của nhân dân (khoản 3 Điều 120), vốn 
đã từng được ghi nhận trong Hiến pháp 1946, đồng thời ấn định 
trách nhiệm của Nhà nước: “…tạo điều kiện để công dân tham gia 
quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp 
nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân” (khoản 2 Điều 28). 
Những quy định mới này cho thấy ý định của các nhà lập hiến là 
củng cố nền tảng hiến định cho việc đẩy mạnh dân chủ trực tiếp 
ở nước ta, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện 
khuôn khổ pháp luật để thực thi các quy định đó trong thực tế.
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CÁC PHỤ LỤC
Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền, 1948

(Universal declaration of human rights)
(Được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua và công bố  theo 

Nghị quyết số 217A (III) ngày 10/12/1948)

 Lời mở đầu
 Bởi lẽ, việc thừa nhận phẩm giá vốn có, các quyền bình đẳng và 
không thể tách rời của mọi thành viên trong gia đình nhân loại là 
cơ sở cho tự do, công bằng và hoà bình trên thế giới,
 Bởi lẽ, sự coi thường và xâm phạm các quyền con người đã dẫn 
đến những hành động tàn bạo xúc phạm tới lương tâm nhân loại, 
và việc xây dựng một thế giới trong đó con người được tự do ngôn 
luận, tự do tín ngưỡng, không còn phải chịu nỗi sợ hãi và thiếu 
thốn, được coi là khát vọng cao nhất của loài người, 
 Bởi lẽ, điều cốt yếu là quyền con người cần phải được bảo vệ 
bởi pháp quyền để con người không buộc phải nổi dậy như là một 
biện pháp cuối cùng nhằm chống lại sự độc tài và áp bức,
 Bởi lẽ, việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc là rất 
cần thiết,
 Bởi lẽ, các dân tộc thuộc Liên Hợp Quốc đã tái khẳng định 
trong Hiến chương niềm tin vào các quyền cơ bản của con người, 
vào nhân phẩm và giá trị của mỗi người, vào các quyền bình đẳng 
giữa nam và nữ, và đã bày tỏ quyết tâm thúc đẩy sự tiến bộ xã hội 
cũng như xây dựng các điều kiện sống tốt hơn, với sự tự do rộng 
rãi hơn;
 Bởi lẽ, các quốc gia thành viên đã cam kết, cùng với Liên Hợp 
Quốc, phấn đấu thúc đẩy sự tôn trọng và tuân thủ chung các quyền 
và tự do cơ bản của con người;
 Bởi lẽ, một nhận thức chung về các quyền và tự do này là yếu tố 
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quan trọng nhất để thực hiện đầy đủ cam kết đó,
 Do đó, nay,
 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc,
 Công bố Tuyên ngôn Toàn thế giới về Nhân quyền này như 
một thước đo chung cho tất cả các quốc gia và dân tộc, nhằm để 
mọi cá nhân và tổ chức xã hội, trên cơ sở luôn ghi nhớ bản Tuyên 
ngôn này, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu của mình mà, sẽ 
phấn đấu thúc đẩy sự tôn trọng các quyền và tự do cơ bản thông 
qua giáo dục và đào tạo, cũng như bằng các biện pháp tích cực, 
trên phạm vi quốc gia và quốc tế, để bảo đảm sự thừa nhận, tuân 
thủ chung và hữu hiệu các quyền đó không chỉ với người dân nước 
mình mà với cả các dân tộc ở các lãnh thổ thuộc quyền quản thác 
của mình.
Điều 1. 
Mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng về nhân phẩm và các 
quyền. Mọi người được tạo hoá ban cho lý trí, lương tâm và cần 
phải đối xử với nhau trong tình anh em.
Điều 2. 
Mọi người đều được hưởng tất cả các quyền và tự do nêu trong 
bản Tuyên ngôn này mà không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào 
về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm 
chính trị hoặc quan điểm khác, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, 
tài sản, thành phần xuất thân hay các địa vị khác.
 Ngoài ra, không được có bất cứ sự phân biệt nào đối với một 
người dựa trên địa vị chính trị, pháp lý hoặc quốc tế của quốc gia 
hoặc lãnh thổ mà người đó xuất thân, dù đó là lãnh thổ độc lập, 
uỷ trị, quản thác, chưa được tự quản hay đang phải chịu bất kỳ hạn 
chế nào khác về chủ quyền.
Điều 3. 
Mọi người đều có quyền sống, quyền tự do và an toàn cá nhân.
Điều 4. 
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Không ai bị bắt làm nô lệ hoặc bị cưỡng bức như nô lệ; mọi hình 
thức nô lệ và buôn bán nô lệ đều bị cấm.
Điều 5. 
Không ai bị tra tấn hay bị đối xử, trừng phạt một cách tàn bạo, vô 
nhân đạo hoặc hạ nhục.
Điều 6. 
Mọi người đều có quyền được công nhận tư cách là một con người 
trước pháp luật ở mọi nơi.
Điều 7. 
Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo 
vệ một cách bình đẳng mà không có bất kỳ sự phân biệt nào. Mọi 
người đều được bảo vệ một cách bình đẳng chống lại bất kỳ sự 
phân biệt đối xử nào vi phạm bản Tuyên ngôn này và chống lại bất 
kỳ sự kích động phân biệt đối xử nào như vậy.
Điều 8. 
Mọi người đều có quyền được các toà án quốc gia có thẩm quyền 
bảo vệ bằng các cơ chế tài phán hữu hiệu để chống lại những hành 
vi vi phạm các quyền cơ bản của họ mà đã được hiến pháp hay luật 
pháp quy định.
Điều 9. 
Không ai bị bắt, giam giữ hay lưu đày một cách tuỳ tiện.
Điều 10. 
Mọi người đều bình đẳng hưởng quyền được xét xử công bằng 
và công khai bởi một toà án độc lập và khách quan trong việc xác 
định các quyền và nghĩa vụ của họ, cũng như về bất cứ sự buộc tội 
nào đối với họ.
Điều 11. 
1. Mọi người, nếu bị cáo buôc về hình sự, đều có quyền được coi 

là vô tội cho đến khi được chứng minh là phạm tội theo pháp 
luật tại một phiên toà xét xử công khai, nơi người đó được bảo 
đảm những điều kiện cần thiết để bào chữa cho mình.
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2. Không ai bị cáo buộc là phạm tội vì bất cứ hành vi hoặc sự 
tắc trách nào mà không cấu thành một tội phạm hình sự theo 
pháp luật quốc gia hay pháp luật quốc tế vào thời điểm thực 
hiện hành vi hay có sự tắc trách đó. Cũng không ai bị tuyên 
phạt nặng hơn mức hình phạt được quy định vào thời điểm 
hành vi phạm tội được thực hiện.

Điều 12. 
Không ai phải chịu sự can thiệp tuỳ tiện vào cuộc sống riêng tư, gia 
đình, nơi ở hoặc thư tín, hay bị xúc phạm danh dự hoặc uy tín cá 
nhân. Mọi người đều có quyền được pháp luật bảo vệ chống lại sự 
can thiệp và xâm phạm như vậy.
Điều 13. 
1. Mọi người đều có quyền tự do đi lại và tự do cư trú trong phạm 

vi lãnh thổ của quốc gia.
2. Mọi người đều có quyền rời khỏi bất kỳ nước nào, kể cả nước 

mình, cũng như có quyền trở về nước mình.
Điều 14.
1. Mọi người đều có quyền tìm kiếm và được tỵ nạn ở nước khác 

để tránh sự ngược đãi.
2. Quyền này không được áp dụng trong  trường hợp đương sự bị 

truy tố về những tội phạm không mang tính chất chính trị hay 
vì những hành vi đi ngược lại với những mục tiêu và nguyên 
tắc của Liên Hợp Quốc.

Điều 15.
1. Mọi người đều có quyền có quốc tịch.
2. Không ai bị tước quốc tịch hoặc bị khước từ quyền thay đổi 

quốc tịch một cách tuỳ tiện.
Điều 16. 
1. Nam và nữ khi đủ tuổi đều có quyền kết hôn và xây dựng gia 

đình mà không có bất kỳ sự hạn chế nào về chủng tộc, quốc 
tịch hay tôn giáo. Nam và nữ có quyền bình đẳng trong việc 
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kết hôn, trong thời gian chung sống và khi ly hôn.
2. Việc kết hôn chỉ được tiến hành với sự đồng ý hoàn toàn và tự 

nguyện của cặp vợ chồng tương lai.
3. Gia đình là tế bào tự nhiên và cơ bản của xã hội, được nhà nước 

và xã hội bảo vệ.
Điều 17. 
1. Mọi người đều có quyền sở hữu tài sản riêng mình cũng như sở 

hữu chung với người khác.
2. Không ai bị tước đoạt tài sản một cách tuỳ tiện.
Điều 18. 
Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo; 
bao gồm tự do thay đổi tín ngưỡng hoặc tôn giáo của mình, và tự 
do bày tỏ tín ngưỡng hay tôn giáo của mình qua việc truyền giảng, 
thực hành, tu tập và thờ cúng, dưới hình thức cá nhân hay tập thể, 
tại nơi công cộng hoặc chốn riêng tư. 
Điều 19. 
Mọi người đều có quyền tự do quan điểm và biểu đạt; quyền này 
bao gồm tự do duy trì quan điểm mà không bị can thiệp, cũng như 
tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền bá các ý tưởng và thông tin 
bằng bất kỳ phương tiện truyền thông nào mà không có sự giới 
hạn về biên giới.
Điều 20.
1. Mọi người đều có quyền tự do hội họp và tự do hiệp hội một 

cách hoà bình.
2. Không ai bị ép buộc phải tham gia vào bất cứ hiệp hội nào.
Điều 21. 
1. Mọi người đều có quyền tham gia quản lý đất nước mình, một 
cách trực tiếp hoặc thông qua các đại diện mà họ tự do lựa chọn.
2. Mọi người đều có quyền được tiếp cận các cơ quan cung cấp 
dịch vụ công ở nước mình một cách bình đẳng.
3. Ý chí của nhân dân là cơ sở tạo nên quyền lực của chính quyền; ý 
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chí đó phải được thể hiện qua các cuộc bầu cử định kỳ, chân thực, 
được tổ chức theo nguyên tắc  phổ thông đầu phiếu, bình đẳng 
và bỏ phiếu kín, hoặc bằng những thủ tục bầu cử tự do tương tự.
Điều 22. 
Với tư cách là một thành viên của xã hội, mọi người đều có quyền 
được hưởng an sinh xã hội cũng như được hưởng các quyền kinh 
tế, xã hội, văn hoá không thể thiếu để bảo đảm nhân phẩm và tự 
do phát triển về nhân cách, thông qua những nỗ lực quốc gia và sự 
hợp tác quốc tế, phù hợp với hệ thống tổ chức và nguồn lực của 
mỗi quốc gia.
Điều 23.
1. Mọi người đều có quyền lao động, quyền tự do lựa chọn nghề 

nghiệp, được hưởng những điều kiện làm việc công bằng, 
thuận lợi và được bảo vệ chống lại nạn thất nghiệp.

2. Mọi người đều có quyền được trả công ngang nhau cho những 
công việc như nhau mà không có bất kỳ sự phân biệt đối xử 
nào.

3. Mọi người lao động đều có quyền được hưởng chế độ thù lao 
công bằng và hợp lý nhằm bảo đảm sự tồn tại của bản thân và 
gia đình xứng đáng với nhân phẩm, và được trợ cấp khi cần 
thiết bằng các biện pháp bảo trợ xã hội.

4. Mọi người đều có quyền thành lập hoặc gia nhập công đoàn để 
bảo vệ các quyền lợi của mình.

Điều 24. 
Mọi người đều có quyền nghỉ ngơi và thư giãn, kể cả quyền được 
giới hạn hợp lý số giờ làm việc và được hưởng những ngày nghỉ 
định kỳ có hưởng lương.
Điều 25. 
1. Mọi người đều có quyền được hưởng một mức sống thích 

đáng, đủ để đảm bảo sức khoẻ và phúc lợi của bản thân và gia 
đình, về các khía cạnh ăn, mặc, ở, chăm sóc y tế và các dịch 
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vụ xã hội cần thiết, cũng như có quyền được bảo hiểm trong  
trường hợp thất nghiệp, đau ốm, tàn phế, góa bụa, già nua 
hoặc thiếu phương tiện sinh sống do những hoàn cảnh khách 
quan vượt quá khả năng đối phó của họ.

2. Các bà mẹ và trẻ em có quyền hưởng sự chăm sóc và giúp đỡ 
đặc biệt. Mọi trẻ em, dù sinh ra trong hay ngoài giá thú, đều 
phải được hưởng sự bảo trợ xã hội như nhau.

Điều 26. 
1. Mọi người đều có quyền được học tập. Giáo dục là miễn phí, 

ít nhất là đối với các bậc tiểu học và trung học cơ sở. Giáo dục 
tiểu học phải là bắt buộc. Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề phải 
sẵn có và giáo dục đại học phải theo nguyên tắc công bằng cho 
bất cứ ai có khả năng.

2. Giáo dục phải nhằm giúp con người phát triển đầy đủ về nhân 
cách và thúc đẩy sự tôn trọng với các quyền và tự do cơ bản 
của con người. Giáo dục cũng phải nhằm tăng cường sự hiểu 
biết, lòng khoan dung và tình hữu nghị giữa tất cả các dân tộc, 
các nhóm chủng tộc hoặc tôn giáo, cũng như phải nhằm đẩy 
mạnh các hoạt động của Liên Hợp Quốc về duy trì hoà bình.

3. Cha mẹ có quyền ưu tiên lựa chọn các hình thức giáo dục cho 
con cái họ.

Điều 27. 
1. Mọi người có quyền tự do tham gia vào đời sống văn hoá của 

cộng đồng, được thưởng thức nghệ thuật và chia sẻ những tiến 
bộ khoa học cũng như những lợi ích xuất phát từ những tiến 
bộ khoa học.

2. Mọi người đều có quyền được bảo vệ các quyền lợi vật chất và 
tinh thần phát sinh từ bất kỳ sáng tạo khoa học, văn học hay 
nghệ thuật nào mà người đó là tác giả.

Điều 28. 
Mọi người đều có quyền được hưởng một trật tự xã hội và quốc tế 
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mà trong đó các quyền và tự do cơ bản nêu trong bản Tuyên ngôn 
này có thể được thực thi một cách đầy đủ.
Điều 29. 
1. Mọi người đều có những nghĩa vụ đối với cộng đồng là nơi duy 

nhất mà ở đó nhân cách của bản thân họ có thể phát triển tự 
do và đầy đủ.

2. Khi hưởng thụ các quyền và tự do của mình, mọi người chỉ 
phải tuân thủ những hạn chế do luật định, nhằm mục đích 
bảo đảm sự công nhận và tôn trọng thích đáng đối với các 
quyền và tự do của người khác, cũng như nhằm đáp ứng những 
yêu cầu chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi 
chung trong một xã hội dân chủ.

3. Trong mọi  trường hợp, việc thực hiện các quyền tự do này 
cũng không được trái với các mục tiêu và nguyên tắc của Liên 
Hợp Quốc.

Điều 30.
Không được diễn giải bất kỳ nội dung nào trong bản Tuyên ngôn 
này theo hướng hàm ý cho phép bất kỳ quốc gia, nhóm hoặc cá 
nhân nào được quyền tham gia vào bất cứ hoạt động hoặc thực 
hiện bất kỳ hành vi nào nhằm mục đích phá hoại bất kỳ quyền 
hoặc tự do nào nêu trong bản Tuyên ngôn này.
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CÁC PHỤ LỤC
Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị
(Được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua và công bố  theo 

Nghị quyết số 217A (III) ngày 10/12/1948)

 Lời nói đầu
 Các quốc gia thành viên Công ước này,
 Xét rằng, theo những nguyên tắc nêu trong Hiến chương Liên 
Hợp Quốc, việc công nhận phẩm giá vốn có và những quyền bình 
đẳng và bất di dịch của mọi thành viên trong cộng đồng nhân loại 
là nền tảng cho tự do, công lý và hoà bình trên thế giới;
 Thừa nhận rằng, những quyền này bắt nguồn từ phẩm giá vốn 
có của con người;
 Thừa nhận rằng, theo Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con 
người thì chỉ có thể đạt được lý tưởng về con người tự do không 
phải chịu sợ hãi và thiếu thốn, nếu tạo được những điều kiện để 
mỗi người có thể hưởng các quyền dân sự và chính trị cũng như 
các quyền kinh tế, xã hội văn hoá của mình;
 Xét rằng, theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, các quốc gia có 
nghĩa vụ thúc đẩy sự tôn trọng và tuân thủ chung các quyền và tự 
do của con người;
 Nhận thấy rằng, mỗi cá nhân, trong khi có nghĩa vụ đối với 
người khác và đối với cộng đồng của mình, phải có trách nhiệm 
phấn đấu cho việc thúc đẩy và tôn trọng các quyền đã được thừa 
nhận trong Công ước này;
 Đã nhất trí những điều khoản sau đây:

Phần i
Điều 1.
1. Mọi dân tộc đều có quyền tự quyết. Xuất phát từ quyền đó, các 
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dân tộc tự do quyết định thể chế chính trị của mình và tự do 
phát triển kinh tế, xã hội và văn hoá.

2. Vì lợi ích của mình, mọi dân tộc đều có thể tự do định đoạt 
tài nguyên thiên nhiên và của cải của mình, miễn là không 
làm phương hại đến các nghĩa vụ phát sinh từ hợp tác kinh 
tế quốc tế mà dựa trên nguyên tắc các bên cùng có lợi và các 
nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào 
cũng không được phép tước đi những phương tiện sinh tồn 
của một dân tộc.

3. Các quốc gia thành viên Công ước này, kể cả các quốc gia có 
trách nhiệm quản lý các Lãnh thổ uỷ trị và các Lãnh thổ Quản 
thác, phải thúc đẩy việc thực hiện quyền tự quyết dân tộc và 
phải tôn trọng quyền đó phù hợp với các quy định của Hiến 
chương Liên Hợp Quốc.

PHẦN II
Điều 2.
4. Các quốc gia thành viên Công ước cam kết tôn trọng và bảo 

đảm cho mọi người trong phạm vi lãnh thổ và thẩm quyền tài 
phán của mình các quyền đã được công nhận trong Công ước 
này, không có bất kỳ sự phân biệt nào về chủng tộc, màu da, 
giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hoặc  quan 
điểm khác, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, tài sản, thành phần 
xuất thân hoặc địa vị khác.

5. Trong  trường hợp quy định trên đây chưa được thể hiện bằng 
các biện pháp lập pháp hoặc các biện pháp khác, thì mỗi quốc 
gia thành viên Công ước cam kết sẽ tiến hành các bước cần 
thiết, phù hợp với trình tự pháp luật nước mình và những 
quy định của Công ước này, để ban hành pháp luật và những 
biện pháp cần thiết khác nhằm thực hiện các quyền được công 
nhận trong Công ước này.
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6. Các quốc gia thành viên Công ước cam kết:
a) Bảo đảm rằng bất cứ người nào bị xâm phạm các quyền và 

tự do như được công nhận trong Công ước này đều nhận 
được các biện pháp khắc phục hiệu quả, cho dù sự xâm 
phạm này là do hành vi của những người thừa hành công 
vụ gây ra;

b) Bảo đảm rằng bất kỳ người nào có yêu cầu về các biện pháp 
khắc phục sẽ được các cơ quan tư pháp, hành pháp hoặc 
lập pháp có thẩm quyền hoặc bất kỳ cơ quan nào khác có 
thẩm quyền do hệ thống pháp luật của quốc gia quy định, 
xác định quyền lợi cho họ và sẽ mở rộng khả năng áp dụng 
các biện pháp khắc phục mang tính tư pháp;

c) Đảm bảo rằng các cơ quan có thẩm quyền sẽ thi hành các 
biện pháp khắc phục đã được đề ra.

Điều 3.
Các quốc gia thành viên Công ước này cam kết đảm bảo quyền 
bình đẳng giữa nam và nữ trong việc thực hiện tất cả các quyền dân 
sự và chính trị mà Công ước đã quy định.
Điều 4. 
1. Trong thời gian có tình trạng khẩn cấp xảy ra đe doạ sự sống 

còn của quốc gia và đã được chính thức công bố, các quốc gia 
thành viên có thể áp dụng những biện pháp tạm đình chỉ các 
quyền nêu ra trong Công ước này, trong chừng mực do nhu 
cầu khẩn cấp của tình hình, với điều kiện những biện pháp này 
không trái với những nghĩa vụ khác của quốc gia đó xuất phát 
từ luật pháp quốc tế và không chứa đựng bất kỳ sự phân biệt 
đối xử nào về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo 
hoặc nguồn gốc xã hội.

2. Điều này không được áp dụng để tạm đình chỉ các quyền quy 
định trong điều 6, 7, 8 (các khoản 1 và 2), 11, 15, 16 và 18.

3. Bất kỳ quốc gia thành viên nào của Công ước này khi sử dụng 
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quyền tạm đình chỉ nêu trong điều này đều phải thông báo 
ngay cho các quốc gia thành viên khác, thông qua trung gian là 
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, về những quy định mà quốc gia 
đó đã tạm đình chỉ và lý do của việc đó. Việc thông báo tiếp 
theo sẽ được thực hiện, cũng thông qua trung gian trên, vào 
thời điểm quốc gia chấm dứt việc tạm đình chỉ đó.

Điều 5.
1. Không một quy định nào trong Công ước này có thể được 

giải thích với hàm ý cho phép bất kỳ quốc gia, nhóm người 
hay cá nhân nào được quyền tham gia hay tiến hành bất kỳ 
hành động nào nhằm phá hoạt bất kỳ quyền và tự do nào được  
Công ước này thừa nhận hoặc nhằm giới hạn những quyền và 
tự do đó quá mức Công ước này quy định.

2. Không được hạn chế hoặc huỷ bỏ bất kỳ quyền cơ bản nào của 
con người mà đã được công nhận hoặc hiện đang tồn tại ở bất 
kỳ quốc gia thành viên nào của Công ước này trên cơ sở luật, 
điều ước, các quy định pháp luật hoặc tập quán, với lý do là 
Công ước này không công nhận những quyền ấy hoặc công 
nhận ở một mức độ thấp hơn.

PHẦN III
Điều 6.
1. Mọi người đều có quyền cố hữu là được sống. Quyền này phải 

được pháp luật bảo vệ. Không ai có thể bị tước mạng sống một 
cách tuỳ tiện.

2. Ở những nước mà hình phạt tử hình chưa được xoá bỏ thì chỉ 
được phép áp dụng án tử hình đối với những tội ác nghiêm 
trọng nhất, căn cứ vào luật pháp hiện hành tại thời điểm tội 
phạm được thực hiện và không được trái với những quy định 
của Công ước này và của Công ước về ngăn ngừa và trừng trị 
tội diệt chủng. Hình phạt tử hình chỉ được thi hành trên cơ sở 
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bản án đã có hiệu lực pháp luật, do một toà án có thẩm quyền 
phán quyết.

3. Khi việc tước mạng sống của con người cấu thành tội diệt 
chủng, cần hiểu rằng không một quy định nào của điều này 
cho phép bất kỳ quốc gia thành viên nào của Công ước này, 
bằng bất kỳ cách nào, được giảm nhẹ bất kỳ nghĩa vụ nào mà 
họ phải thực hiện  theo quy định của Công ước về ngăn ngừa 
và trừng trị tội diệt chủng.

4. Bất kỳ người nào bị kết án tử hình đều có quyền xin ân giảm 
hoặc xin thay đổi mức hình phạt. Việc ân xá, ân giảm hoặc 
chuyển đổi hình phạt tử hình có thể được áp dụng đối với mọi  
trường hợp.

5. Không được phép tuyên án tử hình với người phạm tội dưới 18 
tuổi và không được thi hành án tử hình đối với phụ nữ đang 
mang thai.

6. Không một quy định nào trong điều này có thể được viện dẫn 
để trì hoãn hoặc ngăn cản việc xoá bỏ hình phạt tử hình tại bất 
kỳ quốc gia thành viên nào của Công ước.

Điều 7.
Không ai có thể bị tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt một cách tàn ác, 
vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm. Đặc biệt, không ai có thể bị 
sử dụng để làm thí nghiệm y học hoặc khoa học mà không có sự 
đồng ý tự nguyện của người đó.
Điều 8.
1. Không ai bị bắt làm nô lệ; mọi hình thức nô lệ và buôn bán nô 

lệ đều bị cấm.
2. Không ai bị bắt làm nô dịch.
3. 

a) Không ai bị yêu cầu phải lao động bắt buộc hoặc cưỡng 
bức;

b) Mục a, khoản 3 điều này không cản trở việc thực hiện 
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lao động cưỡng bức theo bản án của một tòa án có thẩm 
quyền ở những nước còn áp dụng hình phạt tù kèm lao 
động cưỡng bức như một hình phạt đối với tội phạm.

c) Theo nghĩa của khoản này, thuật ngữ “lao động bắt buộc 
hoặc cưỡng bức” không bao gồm:
i) Bất kỳ công việc hoặc sự phục vụ nào không được nói 

tại điểm b, mà thông thường đòi hỏi một người đang 
bị giam giữ theo quyết định hợp pháp của toà án hoặc 
một người khi được trả tự do có điều kiện phải làm;

ii) Bất kỳ sự phục vụ nào mang tính chất quân sự và bất 
kỳ sự phục vụ quốc gia nào do luật pháp của một nước 
quy định đối với những người từ chối làm nghĩa vụ 
quân sự vì lý do lương tâm, trong  trường hợp quốc gia 
đó cho phép từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự vì lý 
do lương tâm;

iii) Bất kỳ sự phục vụ nào được yêu cầu trong  trường hợp 
khẩn cấp hoặc thiên tai đe doạ  đến tính mạng hoặc 
đời sống của cả cộng đồng;

iv) Bất kỳ công việc hoặc sự phục vụ nào là một phần của 
các nghĩa vụ dân sự thông thường.

Điều 9.
1. Mọi người đều có quyền hưởng tự do và an toàn cá nhân. 

Không ai bị bắt hoặc bị giam giữ vô cớ. Không ai bị tước quyền 
tự do trừ trường hợp việc tước quyền đó là có lý do và theo 
đúng những thủ tục mà luật pháp đã quy định.

2. Bất cứ người nào bị bắt giữ đều phải được thông báo vào lúc 
bị bắt về những lý do họ bị bắt và phải được thông báo không 
chậm trễ về sự buộc tội đối với họ.

3. Bất cứ người nào bị bắt hoặc bị giam giữ vì một tội hình sự phải 
được sớm đưa ra toà án hoặc một cơ quan tài phán có thẩm 
quyền thực hiện chức năng tư pháp và phải được xét xử trong 
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thời hạn hợp lý hoặc được trả tự do. Việc tạm giam một người 
trong thời gian chờ xét xử không được đưa thành nguyên tắc 
chung, nhưng việc trả tự do cho họ có thể kèm theo những 
điều kiện để bảo đảm họ sẽ có mặt tại toà án để xét xử vào bất 
cứ khi nào và để thi hành án nếu bị kết tội.

4. Bất cứ người nào do bị bắt hoặc giam giữ mà bị tước tự do đều 
có quyền yêu cầu được xét xử trước toà án, nhằm mục đích để 
toà án đó có thể quyết định không chậm trễ về tính hợp pháp 
của việc giam giữ và ra lệnh trả lại tự do cho họ, nếu việc giam 
giữ là bất hợp pháp.

5. Bất cứ người nào trở thành nạn nhân của việc bị bắt hoặc bị 
giam giữ bất hợp pháp đều có quyền được yêu cầu bồi thường.

Điều 10. 
1. Những người bị tước tự do phải được đối xử nhân đạo với sự 

tôn trọng nhân phẩm vốn có của con người.
2. 

a) Trừ những hoàn cảnh đặc biệt, bị can, bị cáo phải được 
giam giữ tách biệt với những người đã bị kết án và phải 
được đối xử theo chế độ riêng, phù hợp với quy chế dành 
cho những người bị tạm giam;

b) Những bị can chưa thành niên phải được giam giữ tách 
riêng khỏi người lớn và phải được đưa ra xét xử càng sớm 
càng tốt.

3. Việc đối xử với tù nhân trong hệ thống trại giam nhằm mục 
đích chính yếu là cải tạo và đưa họ trở lại xã hội. Những phạm 
nhân vị thành niên phải được tách riêng khỏi người lớn và 
phải được đối xử phù hợp với lứa tuổi và tư cách pháp lý của 
họ.

Điều 11. 
Không ai bị bỏ tù chỉ vì lý do không có khả năng hoàn thành nghĩa 
vụ theo hợp đồng.
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Điều 12. 
1. Bất cứ ai cư trú hợp pháp trên lãnh thổ của một quốc gia đều 

có quyền tự do đi lại và tự do lựa chọn nơi cư trú trong phạm 
vi lãnh thổ quốc gia đó.

2. Mọi người đều có quyền tự do rời khỏi bất kỳ nước nào, kể cả 
nước mình.

3. Những quyền trên đây sẽ không phải chịu bất kỳ hạn chế nào, 
trừ những hạn chế do luật định và là cần thiết để bảo vệ an 
ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức xã 
hội hoặc các quyền tự do của người khác, và phải phù hợp với 
những quyền khác được Công ước này công nhận.

4. Không ai bị tước đoạt một cách tuỳ tiện quyền được trở về 
nước mình.

Điều 13.
Một người nước ngoài cư trú hợp pháp trên lãnh thổ một quốc 
gia thành viên Công ước chỉ có thể bị trục xuất khỏi nước đó theo 
quyết định phù hợp pháp luật, và trừ  trường hợp có yêu cầu khác 
xuất phát từ lý do chính đáng về an ninh quốc gia; người bị trục 
xuất phải được phép đệ trình những lý lẽ phản đối việc trục xuất, 
được yêu cầu nhà chức trách có thẩm quyền, hoặc một người hoặc 
những người mà nhà chức trách có thẩm quyền đặc biệt cử ra, xem 
xét lại trường hợp của mình, và được có đại diện khi trường hợp 
của mình được xem xét lại.
Điều 14.
1. Mọi người đều bình đẳng trước các toà án và cơ quan tài phán. 

Mọi người đều có quyền được xét xử công bằng và công khai 
bởi một toà án có thẩm quyền, độc lập, không thiên vị và được 
lập ra trên cơ sở pháp luật để quyết định về lời buộc tội người 
đó trong các vụ án hình sự, hoặc để xác định quyền và nghĩa vụ 
của người đó trong các vụ kiện dân sự. Báo chí và công chúng 
có thể không được phép tham dự toàn bộ hoặc một phần của 
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phiên toà vì lý do đạo đức, trật tự công cộng hoặc an ninh 
quốc gia trong một xã hội dân chủ, hoặc vì lợi ích cuộc sống 
riêng tư của các bên tham gia tố tụng, hoặc trong chừng mực 
cần thiết, theo ý kiến của toà án, trong những hoàn cảnh đặc 
biệt mà việc xét xử công khai có thể làm phương hại đến lợi 
ích của công lý. Tuy nhiên mọi phán quyết trong vụ án hình 
sự hoặc vụ kiện dân sự phải được tuyên công khai, trừ trường 
hợp vì lợi ích của người chưa thành niên hay vụ việc liên quan 
đến những tranh chấp hôn nhân hoặc quyền giám hộ trẻ em.

2. Người bị cáo buộc là phạm tội hình sự có quyền được coi là 
vô tội cho tới khi hành vi phạm tội của người đó được chứng 
minh theo pháp luật.

3. Trong quá trình xét xử về một tội hình sự, mọi người đều có 
quyền được hưởng một cách đầy đủ và hoàn toàn bình đẳng 
những bảo đảm tối thiểu sau đây:
a) Được thông báo không chậm trễ và chi tiết bằng một ngôn 

ngữ mà người đó hiểu về bản chất và lý do buộc tội mình;
b) Có đủ thời gian và điều kiện thuận lợi để chuẩn bị bào chữa 

và liên hệ với người bào chữa do chính mình lựa chọn;
c) Được xét xử mà không bị trì hoãn một cách vô lý;
d) Được có mặt trong khi xét xử và được tự bào chữa hoặc 

thông qua sự trợ giúp pháp lý theo sự lựa chọn của mình; 
được thông báo về quyền này nếu chưa có sự trợ giúp pháp 
lý; và được nhận sự trợ giúp pháp lý theo chỉ định trong 
trường hợp lợi ích của công lý đòi hỏi và không phải trả 
tiền cho sự trợ giúp đó nếu không có đủ điều kiện trả;

e) Được thẩm vấn hoặc yêu cầu thẩm vấn những nhân chứng 
buộc tội mình, và được mời người làm chứng gỡ tội cho 
mình tới phiên toà và thẩm vấn họ tại toà với những điều 
kiện tương tự như đối với những người làm chứng buộc 
tội mình;
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f ) Được có phiên dịch miễn phí nếu không hiểu hoặc không 
nói được ngôn ngữ sử dụng trong phiên toà;

g) Không bị buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình 
hoặc buộc phải nhận là mình có tội.

4.  Tố tụng áp dụng đối với những người chưa thành niên phải 
xem xét tới độ tuổi của họ và mục đích thúc đẩy sự phục hồi 
nhân cách của họ.

5. Bất cứ người nào bị kết án là phạm tội đều có quyền yêu cầu toà 
án cấp cao hơn xem xét lại bản án và hình phạt đối với mình 
theo quy định của pháp luật.

6. Khi một người bị kết án về một tội hình sự bởi một quyết định 
chung thẩm và sau đó bản án bị huỷ bỏ, hoặc người đó được 
tha trên cơ sở tình tiết mới hoặc phát hiện mới cho thấy rõ 
ràng có sự xét xử oan, thì người đã phải chịu hình phạt theo 
bản án trên, theo luật, có quyền yêu cầu được bồi thường, 
trừ trường hợp cơ quan tố tụng chứng minh rằng việc sự thật 
không được làm sáng tỏ tại thời điểm đó hoàn toàn hoặc một 
phần là do lỗi của người bị kết án gây ra.

7. Không ai bị đưa ra xét xử hoặc bị trừng phạt lần thứ hai về cùng 
một tội phạm mà người đó đã bị kết án hoặc đã được tuyên 
trắng án phù hợp với pháp luật và thủ tục tố tụng hình sự của 
mỗi nước. 

Điều 15. 
1. Không ai bị coi là phạm tội vì một hành động hoặc không 

hành động mà không cấu thành tội phạm theo pháp luật quốc 
gia hoặc pháp luật quốc tế tại thời điểm thực hiện hành vi đó. 
Cũng không được áp dụng hình phạt nặng hơn hình phạt đã 
ấn định tại thời điểm hành vi phạm tội được thực hiện. Nếu 
sau khi xảy ra hành vi phạm tội mà luật pháp quy định hình 
phạt nhẹ hơn với hành vi đó thì người phạm tội được hưởng 
mức hình phạt nhẹ hơn.
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2. Không một quy định nào trong điều này cản trở việc xét xử 
hoặc trừng phạt bất kỳ người nào vì bất kỳ hành động hoặc 
không hành động nào của họ mà tại thời điểm thực hiện được 
coi là tội phạm theo những nguyên tắc pháp luật chung đã 
được cộng đồng các quốc gia công nhận.

Điều 16. 
Mọi người đều có quyền được công nhận là thể nhân trước 
pháp luật ở mọi nơi.
Điều 17.
1. Không ai bị can thiệp một cách tuỳ tiện hoặc bất hợp pháp vào 

đời sống riêng tư, gia đình, nhà ở, thư tín, hoặc bị xâm phạm 
bất hợp pháp đến danh dự và uy tín.

2. Mọi người đều có quyền được pháp luật bảo vệ chống lại những 
can thiệp hoặc xâm phạm như vậy.

Điều 18. 
1. Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng và 

tôn giáo. Quyền này bao gồm tự do có hoặc theo một tôn giáo 
hoặc tín ngưỡng do mình lựa chọn, và tự do bày tỏ tín ngưỡng 
hoặc tôn giáo một mình hoặc trong cộng đồng với những 
người khác, công khai hoặc kín đáo, dưới các hình thức như 
thờ cúng, cầu nguyện, thực hành và truyền giảng.

2. Không ai bị ép buộc làm những điều tổn hại đến quyền tự do 
lựa chọn hoặc tin theo tôn giáo hoặc tín ngưỡng của họ.

3. Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng chỉ có thể bị giới 
hạn bởi pháp luật và khi sự giới hạn đó là cần thiết để  bảo vệ 
an ninh, trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức xã hội, hoặc 
để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của người khác.

4. Các quốc gia thành viên Công ước cam kết tôn trọng quyền tự 
do của các bậc cha mẹ và của những người giám hộ hợp pháp, 
nếu có, trong việc giáo dục về tôn giáo và đạo đức cho con cái 
họ theo ý nguyện của riêng họ.
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Điều 19. 
1. Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị 

ai can thiệp.
2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự 

do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, 
không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, 
bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua 
bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tuỳ theo sự lựa 
chọn của họ.

3. Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này 
kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, 
việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, 
những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là 
cần thiết để:
a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác,
b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khoẻ 

hoặc đạo đức của xã hội.
Điều 20. 
1. Mọi hình thức tuyên truyền cho chiến tranh đều bị pháp luật 

nghiêm cấm.
2. Mọi chủ trương  gây hằn thù dân tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo 

để kích động sự phân biệt đối xử về chủng tộc, sự thù địch, 
hoặc bạo lực đều phải bị pháp luật nghiêm cấm.

Điều 21. 
Quyền hội họp hoà bình phải được công nhận. Việc thực hiện 
quyền này không bị hạn chế, trừ những hạn chế do pháp luật quy 
định và là cần thiết trong một xã hội dân chủ, vì lợi ích an ninh 
quốc gia, an toàn và trật tự công cộng, và để bảo vệ sức khỏe và 
đạo đức xã hội hoặc bảo vệ quyền và tự do của những người khác.
Điều 22.
1. Mọi người có quyền tự do hiệp hội với những người khác, kể 
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cả quyền lập và gia nhập các công đoàn để bảo vệ lợi ích của 
mình.

2. Việc thực hiện quyền này không bị hạn chế, trừ những hạn 
chế  do pháp luật quy định và là cần thiết trong một xã hội 
dân chủ, vì lợi ích an ninh quốc gia, an toàn và trật tự công 
cộng, và để bảo vệ sức khoẻ hoặc đạo đức của công chúng 
hay các quyền và tự do của người khác. Điều này không ngăn 
cản việc đặt ra những hạn chế hợp pháp trong việc thực hiện 
quyền này đối với những người làm việc trong các lực lượng 
vũ trang và cảnh sát.

3. Không một quy định nào của điều này cho phép các quốc gia 
thành viên đã tham gia Công ước về tự do hiệp hội và bảo vệ 
quyền tự do hiệp hội năm 1948 của Tổ chức Lao động quốc 
tế được tiến hành những biện pháp lập pháp hoặc hành pháp 
làm phương hại đến những bảo đảm nêu trong Công ước đó.

Điều 23.
1. Gia đình là một tế bào cơ bản và tự nhiên của xã hội, cần phải 

được nhà nước và xã hội bảo hộ.
2. Quyền kết hôn và lập gia đình của nam và nữ đến tuổi kết hôn 

phải được thừa nhận.
3. Không được tổ chức việc kết hôn nếu không có sự đồng ý hoàn 

toàn và tự nguyện của cặp vợ chồng tương lai.
4. Các quốc gia thành viên Công ước phải tiến hành các biện 

pháp thích hợp để bảo đảm sự bình đẳng về quyền và trách 
nhiệm của vợ và chồng trong suốt thời gian chung sống và khi 
ly hôn. Trong trường hợp ly hôn, phải có quy định bảo đảm sự 
bảo hộ cần thiết với con cái.

Điều 24. 
1. Mọi trẻ em, không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, 

ngôn ngữ, tôn giáo, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, tài sản 
hoặc dòng dõi đều có quyền được hưởng những biện pháp bảo 
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hộ của gia đình, xã hội và nhà nước cần thiết cho  người chưa 
thành niên.

2. Mọi trẻ em đều phải được đăng ký khai sinh ngay sau khi ra đời 
và phải có tên gọi.

3. Mọi trẻ em đều có quyền có quốc tịch.
Điều 25. 
Mọi công dân, không có bất kỳ sự phân biệt nào như đã nêu ở 
Điều 2 và không có bất kỳ sự hạn chế bất hợp lý nào, đều có quyền 
và cơ hội để:
1. Tham gia điều hành các công việc xã hội một cách trực tiếp 

hoặc thông qua những đại diện do họ tự do lựa chọn;
2. Bầu cử và ứng cử trong các cuộc bầu cử định kỳ chân thực, bằng 

phổ thông đầu phiếu, bình đẳng và bỏ phiếu kín, nhằm đảm 
bảo cho cử tri được tự do bày tỏ ý nguyện của mình;

3. Được tiếp cận với các dịch vụ công cộng ở đất nước mình trên 
cơ sở bình đẳng.

Điều 26. 
Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và có quyền được pháp 
luật bảo vệ một cách bình đẳng mà không có bất kỳ sự phân biệt 
đối xử nào. Về mặt này, pháp luật phải nghiêm cấm mọi sự phân 
biệt đối xử và đảm bảo cho mọi người sự bảo hộ bình đẳng và có 
hiệu quả chống lại những phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, 
giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hoặc quan điểm 
khác, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, tài sản, thành phần xuất thân 
hoặc các địa vị khác.
Điều 27. 
Ở những quốc gia có nhiều nhóm thiểu số về sắc tộc, tôn giáo và 
ngôn ngữ, những cá nhân thuộc các nhóm thiểu số đó, cùng với 
những thành viên khác của cộng đồng mình, không bị khước từ 
quyền có đời sống văn hoá riêng, quyền được theo và thực hành 
tôn giáo riêng, hoặc quyền được sử dụng ngôn ngữ riêng của họ.
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PHẦN IV
Điều 28. 
1. Một Uỷ ban Quyền con người sẽ được thành lập (sau đây gọi 

là Uỷ ban). Uỷ ban gồm 18 thành viên và có những chức năng 
như quy định dưới đây:

2. Thành viên Uỷ ban là công dân của các quốc gia thành viên 
Công ước này và phải là những người có phẩm chất đạo đức 
tốt, được thừa nhận là có năng lực trong lĩnh vực về quyền con 
người, có xem xét tới lợi ích từ việc tham gia của những người 
có kinh nghiệm pháp lý.

3. Các thành viên của Uỷ ban sẽ được bầu ra để làm việc với tư 
cách cá nhân.

Điều 29. 
Các thành viên của Uỷ ban được bầu bằng cách bỏ phiếu kín từ 
danh sách những người có đủ tiêu chuẩn nêu ở điều 28 và được các 
quốc gia thành viên Công ước đề cử.
1. Mỗi quốc gia thành viên Công ước có thể đề cử không quá hai 

người. Những người này phải là công dân của quốc gia đề cử.
2. Một người đã được đề cử vẫn có thể được tái đề cử.
Điều 30. 
1. Lần bầu cử đầu tiên sẽ được tiến hành không quá 6 tháng kể từ 

ngày Công ước  có hiệu lực.
2. Ít nhất bốn tháng trước ngày tiến hành mỗi cuộc bầu cử vào Uỷ 

ban, ngoại trừ cuộc bầu cử nhằm bổ sung ghế trống quy định 
ở điều 34, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ gửi thư tới các quốc 
gia thành viên Công ước để mời đề cử người vào Uỷ ban trong 
khoảng thời hạn ba tháng.

3. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ lập danh sách theo thứ tự bảng 
chữ cái La-tinh tên những người đã được đề cử, kèm theo tên 
các quốc gia thành viên đã đề cử những người đó, và thông báo 
danh sách này cho các quốc gia thành viên Công ước chậm 
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nhất một tháng trước thời hạn mỗi cuộc bầu cử.
4. Việc bầu cử các thành viên của Uỷ ban được thực hiện trong 

một phiên họp gồm các quốc gia thành viên Công ước này 
do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc triệu tập tại trụ sở Liên Hợp 
Quốc. Phiên họp này phải có tối thiểu 2/3 tổng số quốc gia 
thành viên Công ước tham dự; những người được bầu vào Uỷ 
ban là những ứng cử viên đạt số phiếu cao nhất và phải thu 
được đa số tuyệt đối trong số phiếu của đại diện các quốc gia 
thành viên có mặt và bỏ phiếu.

Điều 31.
1. Mỗi quốc gia chỉ có thể có một công dân là thành viên của Uỷ 

ban.
2. Việc bầu cử các thành viên của Uỷ ban phải tính đến sự phân 

bố công bằng về mặt địa lý và sự đại diện của các nền văn hoá 
khác nhau, cũng như các hệ thống pháp lý chủ yếu.

Điều 32.
1. Các thành viên của Uỷ ban được bầu với nhiệm kỳ bốn năm. 

Họ có thể được bầu lại nếu được tái đề cử. Tuy nhiên, nhiệm 
kỳ của chín thành viên trong đó số các thành viên được bầu lần 
đầu tiên sẽ chấm dứt sau hai năm; ngay sau cuộc bầu cử đầu 
tiên, tên của chín thành viên này sẽ do Chủ tịch của phiên họp 
quy định tại khoản 4 điều 30 chọn bằng cách rút thăm.

2. Khi chấm dứt nhiệm kỳ, các cuộc bầu cử lại được tiến hành 
theo những quy định tại các điều khoản nêu trên của Công 
ước này.

Điều 33.
1. Nếu một thành viên của Uỷ ban ngừng thực hiện các chức 

năng của mình vì bất cứ lý do nào, ngoại trừ sự vắng mặt có 
tính chất tạm thời, thì theo ý kiến nhất trí của các thành viên 
khác, chủ tịch Uỷ ban sẽ thông báo cho Tổng thư ký Liên Hợp 
Quốc biết để tuyên bố ghế của thành viên đó bị trống.
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2. Trong  trường hợp một thành viên của Uỷ ban bị chết hoặc 
từ chức, Chủ tịch Uỷ ban sẽ thông báo ngay cho Tổng thư 
ký Liên Hợp Quốc biết để tuyên bố ghế của thành viên đó bị 
trống, kể từ ngày chết hoặc ngày việc từ chức có hiệu lực.

Điều 34. 
1. Khi có một tuyên bố ghế trống theo điều 33, và nếu nhiệm kỳ 

của thành viên cần thay thế chưa hết hạn trong vòng sáu tháng 
kể từ ngày tuyên bố ghế bị trống, thì Tổng thư ký Liên Hợp 
Quốc thông báo cho các quốc gia thành viên Công ước để 
trong thời hạn hai tháng, các quốc gia thành viên có thể đề cử 
người theo điều 29 nhằm bổ sung cho ghế trống đó.

2. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ lập một danh sách theo thứ 
tự chữ cái La-tinh tên những người được đề cử và thông báo 
danh sách này cho các quốc gia thành viên Công ước. Việc bầu 
bổ sung phải được tiến hành theo những quy định tương ứng 
ở phần này của Công ước.

3. Thành viên của Uỷ ban được bầu vào ghế trống theo Điều 33 sẽ 
làm việc cho tới hết phần nhiệm kỳ còn lại của thành viên đã 
bỏ trống ghế phù hợp với quy định của điều đó.

Điều 35. 
Các thành viên của Uỷ ban, với sự chấp thuận của Đại hội đồng 
Liên Hợp Quốc, sẽ được nhận lương từ các nguồn tài chính của 
Liên Hợp Quốc, theo các thể thức và điều kiện do Đại hội đồng 
Liên Hợp Quốc ấn định, căn cứ vào tầm quan trọng của trách 
nhiệm mà họ nắm giữ trong Uỷ ban.
Điều 36. 
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ cung cấp cho Uỷ ban nhân sự và 
phương tiện vật chất cần thiết cho việcthực hiện hiệu quả các chức 
năng của Uỷ ban theo Công ước này.
Điều 37.
1. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ triệu tập phiên họp đầu tiên 
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của Uỷ ban tại trụ sở Liên Hợp Quốc.
2. Sau phiên họp đầu tiên, Uỷ ban sẽ họp theo lịch trình quy định 

trong quy tắc về thủ tục mà Uỷ ban thiết lập.
3. Thông thường, Uỷ ban sẽ họp ở trụ sở chính của Liên Hợp 

Quốc ở Nữu- ước, hoặc ở văn phòng của Liên Hợp Quốc tại 
Giơ-ne-vơ.

Điều 38.
Mỗi thành viên của Uỷ ban, trước khi nhận nhiệm vụ, phải tuyên 
thệ trước Uỷ ban là sẽ thực hiện chức năng của mình một cách vô 
tư và công tâm.
Điều 39. 
1. Uỷ ban bầu ra các quan chức của mình với nhiệm kỳ hai năm. 

Các quan chức này có thể được bầu lại.
2. Uỷ ban sẽ đặt ra quy tắc về thủ tục của mình; những quy tắc 

này, không kể những nội dung khác, phải gồm những quy 
định sau đây:
a) Số đại biểu cần thiết cho mỗi phiên họp là 12 thành viên;
b) Quyết định của Uỷ ban phải được thông qua với đa số 

phiếu của các thành viên có mặt.
Điều 40.
1. Các quốc gia thành viên Công ước cam kết sẽ đệ trình báo cáo 

về những biện pháp mà mình đã thông qua để thực hiện các 
quyền được ghi nhận trong Công ước này, và về những tiến bộ 
đã đạt được trong việc thực hiện các quyền đó:
a) Trong thời hạn một năm kể từ ngày Công ước này có hiệu 

lực đối với quốc gia thành viên liên quan;
b) Và sau đó, mỗi khi có yêu cầu của Uỷ ban.

2. Tất cả các báo cáo sẽ được đệ trình lên Tổng thư ký Liên Hợp 
Quốc để chuyển cho Ủy ban xem xét. Các báo cáo phải nêu 
rõ những yếu tố và khó khăn, nếu có, ảnh hưởng tới việc thực 
hiện Công ước này.
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3. Sau khi tham khảo ý kiến của Uỷ ban, Tổng thư ký Liên Hợp 
Quốc có thể gửi cho các tổ chức chuyên môn liên quan bản sao 
các phần của các báo cáo liên quan tới những lĩnh vực thuộc 
thẩm quyền của các tổ chức đó.

4. Uỷ ban sẽ nghiên cứu những báo cáo do các quốc gia thành 
viên Công ước trình lên. Uỷ ban sẽ gửi cho các quốc gia thành 
viên báo cáo của mình và những bình luận chung nếu xét thấy 
thích hợp. Uỷ ban cũng có thể chuyển cho Hội đồng Kinh tế 
và Xã hội những bình luận này kèm theo bản sao các báo cáo 
mà Uỷ ban nhận được từ các quốc gia thành viên Công ước.

5. Các quốc gia thành viên Công ước có thể đệ trình lên Uỷ ban 
những nhận xét về bất kỳ bình luận nào được đưa ra theo 
khoản 4 điều này.

Điều 41.
1. Mỗi quốc gia thành viên Công ước này đều có quyền tuyên 

bố theo điều này, vào bất kỳ thời điểm nào, là quốc gia đó 
công nhận thẩm quyền của Uỷ ban được tiếp nhận và xem xét 
những thông cáo theo đó một quốc gia thành viên khiếu nại 
rằng một quốc gia thành viên khác không thực hiện đầy đủ 
nghĩa vụ của họ theo Công ước. Những thông cáo theo điều 
này chỉ được Uỷ ban tiếp nhận và xem xét nếu đó là của quốc 
gia thành viên đã tuyên bố công nhận thẩm quyền của Uỷ ban 
về việc này. Uỷ ban không tiếp nhận thông cáo nếu nó liên 
quan đến một quốc gia thành viên chưa có tuyên bố như vậy. 
Các thông cáo được tiếp nhận theo điều này sẽ được giải quyết 
theo thủ tục sau đây:
a) Nếu một quốc gia thành viên Công ước cho rằng một 

quốc gia thành viên khác không thực hiện những quy định 
của Công ước, thì có thể gửi một thông cáo bằng văn bản 
lưu ý quốc gia thành viên ấy về vấn đề đó. Trong thời gian 
ba tháng, kể từ ngày nhận được thông cáo, quốc gia nhận 
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được thông cáo phải có hồi đáp giải thích cho quốc gia 
gửi thông cáo, hoặc phải có những hình thức khác bằng 
văn bản để làm sáng tỏ vấn đề, trong đó đề cập đến, trong 
chừng mực có thể và thích hợp, những thủ tục trong nước 
cùng những biện pháp khắc phục mà quốc gia được thông 
cáo đã, đang hoặc sẵn sàng thực hiện để giải quyết vấn đề.

b) Nếu trong thời gian sáu tháng kể từ ngày nhận được thông 
cáo đầu tiên mà vấn đề không được giải quyết một cách 
thoả đáng đối với cả hai bên liên quan, thì một trong hai 
quốc gia đó có quyền đưa vấn đề ra Uỷ ban bằng cách gửi 
thông báo cho Uỷ ban và cho quốc gia kia.

c) Uỷ ban chỉ xem xét vấn đề sau khi đã chắc chắn rằng mọi 
biện pháp khắc phục sẵn có trong nước đều đã được quốc 
gia nhận thông cáo áp dụng triệt để, phù hợp với các 
nguyên tắc đã được thừa nhận chung của luật pháp quốc 
tế. Quy định này không áp dụng trong trường hợp việc 
tiến hành những biện pháp khắc phục bị kéo dài một cách 
vô lý.

d) Uỷ ban sẽ họp kín khi xem xét những thông cáo theo điều 
này.

e) Căn cứ theo quy định tại mục (c), Uỷ ban sẽ giúp đỡ các 
quốc gia thành viên liên quan giải quyết vấn đề một cách 
thân thiện, trên cơ sở tôn trọng các quyền và tự do cơ bản 
của con người như đã được Công ước này công nhận;

f ) Khi xem xét các vấn đề được chuyển đến, Uỷ ban có thể 
yêu cầu các quốc gia liên quan nêu tại mục (b) cung cấp bất 
kỳ thông tin liên quan nào;

g) Các quốc gia liên quan nêu tại mục (b) có quyền có đại 
diện khi vấn đề được đưa ra xem xét tại Uỷ ban và có thể 
trình bày quan điểm bằng miệng và/hoặc bằng văn bản;

h) Trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận được thông báo theo 
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mục (b), Uỷ ban sẽ đệ trình một báo cáo:
i) Nếu đạt được một giải pháp theo quy định tại mục (e), 

Uỷ ban sẽ giới hạn báo cáo trong một tuyên bố vắn tắt 
về sự việc và giải pháp đã đạt được;

ii) Nếu không đạt được một giải pháp theo quy định tại 
mục (e), Uỷ ban sẽ giới hạn báo cáo trong một tuyên 
bố vắn tắt về sự việc. Các ý kiến bằng văn bản và biên 
bản ghi những lời phát biểu do các quốc gia thành 
viên liên quan đưa ra sẽ được đính kèm báo cáo. Trong 
mọi trường hợp, báo cáo sẽ được gửi cho các quốc gia 
thành viên liên quan.

2. Quy định của điều này sẽ có hiệu lực khi mười quốc gia thành 
viên Công ước ra tuyên bố theo khoản 1 điều này. Những 
tuyên bố đó sẽ được các quốc gia thành viên nộp lưu chiểu cho 
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc 
sẽ gửi các bản sao cho các quốc gia thành viên khác. Tuyên 
bố có thể được rút lại vào bất kỳ lúc nào bằng việc thông báo 
cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Việc rút lại tuyên bố không 
cản trở việc xem xét bất kỳ vấn đề nào nêu trong thông cáo đã 
được chuyển cho Ủy ban theo điều này; không một thông cáo 
nào của bất kỳ quốc gia thành viên nào được tiếp nhận sau khi 
Tổng thư ký đã nhận được thông báo rút lại tuyên bố, trừ khi 
quốc gia thành viên liên quan đưa ra tuyên bố mới.

Điều 42. 
1. 

a) Nếu một vấn đề đã chuyển đến Uỷ ban theo Điều 41 không 
được giải quyết một cách thoả đáng với các quốc gia thành 
viên liên quan, thì với sự thoả thuận trước của các quốc gia 
thành viên đó, Uỷ ban có thể chỉ định một Tiểu ban hoà 
giải tạm thời (dưới đây được gọi là Tiểu ban). Tiểu ban sẽ 
giúp đỡ các quốc gia thành viên liên quan tìm kiếm một 
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giải pháp hoà giải cho vấn đề, trên cơ sở tôn trọng Công 
ước này.

b) Tiểu ban này sẽ gồm năm uỷ viên được sự chấp thuận của 
các quốc gia thành viên liên quan. Nếu trong thời hạn ba 
tháng các quốc gia thành viên liên quan không đạt được 
thoả thuận về toàn bộ hay một phần thành viên của Tiểu 
ban thì số uỷ viên chưa được nhất trí sẽ được Uỷ ban bầu 
bằng bỏ phiếu kín với đa số 2/3 các thành viên Uỷ ban.

2. Các uỷ viên của Tiểu ban làm việc với tư cách cá nhân. Các uỷ 
viên không được là công dân của các quốc gia thành viên liên 
quan, hoặc của một quốc gia không tham gia Công ước, hoặc 
của một quốc gia thành viên chưa có tuyên bố nêu ở điều 41.

3. Tiểu ban bầu ra chủ tịch và thông qua quy tắc về thủ tục của 
mình.

4. Thông thường, Tiểu ban triệu tập các cuộc họp của mình ở trụ 
sở Liên Hợp Quốc ở Nữu-ước, hoặc ở Văn phòng Liên Hợp 
Quốc ở Giơ-ne-vơ; tuy nhiên, cũng có thể họp ở những nơi 
thích hợp khác do Tiểu ban quyết định sau khi tham khảo 
ý kiến của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và của các quốc gia 
thành viên liên quan.

5. Bộ phận hành chính được cung cấp theo Điều 36 cũng sẽ hỗ 
trợ công việc cho Tiểu ban được chỉ định ở điều này.

6. Những thông tin do Uỷ ban nhận được và xem xét sẽ được 
chuyển cho Tiểu ban và Tiểu ban có thể yêu cầu các quốc gia 
thành viên liên quan cung cấp cho mình bất kỳ  thông tin nào 
khác có liên quan.

7. Sau khi đã xem xét kỹ vấn đề nhưng không muộn hơn mười hai 
tháng kể từ khi vấn đề được chuyển đến Tiểu ban, Tiểu ban sẽ 
gửi một báo cáo cho Chủ tịch Uỷ ban để thông báo cho các 
quốc gia liên quan:
a) Nếu Tiểu ban không thể hoàn thành việc xem xét vấn đề 
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trong mười hai tháng, thì Tiểu ban sẽ phải có một tuyên 
bố vắn tắt về hiện trạng vấn đề mà Tiểu ban đang xem xét:

b) Nếu đã đạt được một giải pháp hoà giải giữa các bên liên 
quan trên cơ sở tôn trọng các quyền con người được công 
nhận trong Công ước này thì Tiểu ban báo cáo vắn tắt về 
sự việc và giải pháp đã đạt được;

c) Nếu không đạt được một giải pháp theo quy định tại mục 
(b) thì Tiểu ban sẽ nêu trong báo cáo những ý kiến của 
mình về mọi sự việc liên quan đến những tranh chấp của 
các quốc gia thành viên liên quan, cũng như nhận định của 
Tiểu ban về các khả năng có thể đạt được một giải pháp 
hoà giải cho vấn đề. Báo cáo này cũng bao gồm những ý 
kiến bằng văn bản và biên bản ghi những phát biểu do đại 
diện của các quốc gia thành viên liên quan đưa ra;

d) Nếu báo cáo của Tiểu ban được đưa ra theo mục (c), thì 
các quốc gia thành viên liên quan, trong thời hạn ba tháng 
sau khi nhận được báo cáo, phải thông báo cho Chủ tịch 
Uỷ ban biết là họ chấp nhận hay không chấp nhận nội 
dung báo cáo của Tiểu ban.

8. Những quy định tại điều này sẽ không làm phương hại đến 
trách nhiệm của Uỷ ban nêu ở Điều 41.

9. Mọi chi phí cho các uỷ viên của Tiểu ban được phân bổ đều 
cho các quốc gia thành viên liên quan, theo bản thống kê của 
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

10. Nếu cần thiết, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ thanh toán chi 
phí cho các thành viên của Tiểu ban trước khi các quốc gia 
thành viên liên quan hoàn trả theo quy định ở khoản 9 điều này.

Điều 43. 
Các uỷ viên của Uỷ ban và uỷ viên của Tiểu ban hoà giải lâm thời 
được chỉ định theo điều 42 được hưởng những thuận lợi và quyền 
ưu đãi, miễn trừ dành cho các chuyên gia thừa hành công vụ của 
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Liên Hợp Quốc như đã nêu trong những phần liên quan của Công 
ước về quyền ưu đãi và miễn trừ của Liên Hợp Quốc.
Điều 44. 
Việc áp dụng những quy định thi hành Công ước này sẽ không làm 
ảnh hưởng đến những thủ tục trong lĩnh vực quyền con người đã 
được những văn kiện pháp lý và các công ước của Liên Hợp Quốc, 
cũng như của các tổ chức chuyên môn của Liên Hợp Quốc quy 
định, và cũng sẽ không làm cản trở các quốc gia thành viên Công 
ước này sử dụng những thủ tục khác để giải quyết tranh chấp, phù 
hợp với các thoả thuận quốc tế chung hoặc đặc biệt đang có hiệu 
lực giữa các quốc gia đó.
Điều 45. 
Uỷ ban sẽ trình lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc báo cáo hàng năm 
về hoạt động của mình thông qua Hội đồng Kinh tế và Xã hội.

PHẦN V
Điều 46.
Không một quy định nào của Công ước này có thể được giải thích 
để làm phương hại đến những quy định của Hiến chương Liên 
Hợp Quốc và điều lệ của các tổ chức chuyên môn mà quy định 
trách nhiệm của các cơ quan và tổ chức chuyên môn của Liên Hợp 
Quốc  về các vấn đề được đề cập trong Công ước này.
Điều 47. 
Không một quy định nào của Công ước này có thể được giải thích 
để làm phương hại đến quyền đương nhiên của mọi dân tộc được 
hưởng và sử dụng một cách đầy đủ và tự do mọi nguồn của cải và 
tài nguyên thiên nhiên của họ.

PHẦN VI
Điều 48. 
1. Công ước này để ngỏ cho bất kỳ quốc gia quốc gia thành viên 
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Liên Hợp Quốc, hoặc thành viên của bất kỳ tổ chức chuyên 
môn nào của Liên Hợp Quốc, hoặc cho bất kỳ quốc gia thành 
viên nào của Quy chế Toà án Công lý quốc tế, cũng như cho 
bất kỳ quốc gia nào khác được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 
mời tham gia Công ước này, ký kết.

2. Công ước này đòi hỏi phải được phê chuẩn. Các văn kiện phê 
chuẩn sẽ được nộp lưu chiểu cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

3. Công ước này để ngỏ cho tất cả các quốc gia nêu ở khoản 1 điều 
này gia nhập.

4. Việc gia nhập sẽ có hiệu lực khi văn kiện gia nhập được nộp lưu 
chiểu cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc .

5. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ thông báo cho tất cả các quốc 
gia đã ký hoặc gia nhập Công ước này về việc nộp lưu chiểu 
của từng văn kiện phê chuẩn hay gia nhập.

Điều 49.
1. Công ước này sẽ có hiệu lực ba tháng sau ngày văn kiện phê 

chuẩn hoặc văn kiện gia nhập thứ 35 được nộp lưu chiểu cho 
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

2. Đối với quốc gia nào phê chuẩn hoặc gia nhập Công ước này 
sau ngày văn kiện phê chuẩn hoặc gia nhập thứ 35 đã được lưu 
chiểu, thì Công ước này sẽ có hiệu lực sau ba tháng kể từ ngày 
nộp lưu chiểu văn kiện phê chuẩn hoặc văn kiện gia nhập của 
quốc gia đó.

Điều 50. 
Những quy định của Công ước này được áp dụng đối với trên mọi 
vùng lãnh thổ cấu thành của các quốc gia liên bang mà không có 
bất kỳ hạn chế hoặc ngoại lệ nào.
Điều 51. 
1. Các quốc gia thành viên Công ước có thể đề xuất sửa đổi Công 

ước và phải gửi đề xuất đó đến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. 
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ chuyển mọi đề xuất sửa đổi 
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cho các quốc gia thành viên Công ước, cùng với yêu cầu cho 
Tổng thư ký biết liệu họ có muốn triệu tập một hội nghị các 
quốc gia thành viên để xem xét và thông qua những đề xuất sửa 
đổi đó hay không. Nếu như có tối thiểu 1/3 số quốc gia thành 
viên Công ước tuyên bố tán thành triệu tập hội nghị nói trên 
thì Tổng thư ký sẽ triệu tập hội nghị dưới sự bảo trợ của Liên 
Hợp Quốc. Mọi sửa đổi được thông qua với đa số số phiếu của 
các quốc gia thành viên có mặt và bỏ phiếu tại hội nghị sẽ được 
trình lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để chuẩn y.

2. Những sửa đổi sẽ có hiệu lực khi được Đại hội đồng Liên Hợp 
Quốc chuẩn y, và được 2/3 các quốc gia thành viên Công ước 
này chấp thuận theo thủ tục pháp luật của mình.

3. Khi có hiệu lực, những sửa đổi sẽ chỉ ràng buộc những quốc gia 
chấp nhận sửa đổi. Các quốc gia thành viên khác chỉ bị ràng 
buộc bởi những quy định của Công ước này và bất kỳ sửa đổi 
nào mà trước đó họ đã chấp nhận.

Điều 52.
1. Mặc dù đã có những thông báo ở khoản 5 điều 48, Tổng thư ký 

Liên Hợp Quốc sẽ vẫn thông báo cho tất cả các quốc gia nêu ở 
khoản 1 điều 48 những sự kiện  sau đây:
a) Việc ký, phê chuẩn và gia nhập Công ước này theo Điều 

48;
b) Ngày Công ước này có hiệu lực theo Điều 49 và ngày các 

sửa đổi, bổ sung có hiệu lực theo Điều 51.
Điều 53.
1. Công ước này được làm bằng tiếng A-rập, tiếng Trung, tiếng 

Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha, các văn bản 
đều có giá trị như nhau và sẽ được nộp lưu chiểu cho Tổng thư 
ký Liên Hợp Quốc.

2. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ chuyển các bản sao có chứng 
thực của Công ước này tới tất cả các quốc gia nêu trong Điều 48.
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CÁC PHỤ LỤC
Các nguyên tắc Siracusa về các quy định giới hạn 
và đình chỉ trong công ước quốc tế về các quyền 

dân sự và chính trị, 1985
(Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in 
the International Covenant on Civil and Political Rights, U.N. Doc. 

E/CN.4/1985/4, Annex (1985))

Giới thiệu:
“Các nguyên tắc Siracusa về các quy định giới hạn và đình chỉ 
trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị” là kết 
quả của một cuộc hội nghị quốc tế được tổ chức tại thành phố 
Siracusa (đảo Sicily, Ý) từ ngày 30/4 đến 4/5/1984. Hội nghị này 
được chủ trì bởi một số tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền, 
với sự tham gia của đông đảo các nhà nghiên cứu và hoạt động 
bảo vệ nhân quyền. Các nguyên tắc này đã được Hội nghị thông 
qua, sau đó được Hội đồng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC) Liên 
hợp quốc thông qua theo Phụ lục của Nghị quyết UN Doc E/
CN.4/1985/4 (1985). Các nguyên tắc này có giá trị làm rõ thêm 
các căn cứ của việc giới hạn (limitation/ restriction) và tạm đình 
chỉ (derogation) các quyền dân sự và chính trị, tránh việc lạm 
quyền của các quốc gia.

I.  CÁC ĐIỀU KHOẢN GIỚI HẠN 
A.Giải thích nguyên tắc chung liên quan đến việc hợp thức 
hóa các giới hạn 
1. Không có giới hạn hoặc căn cứ để áp dụng chúng đối với các 

quyền được bảo đảm bởi Công ước được phép ngoài những gì 
có trong các điều khoản của Công ước. 

2. Phạm vi của một giới hạn quy định tại Công ước không được 
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giải thích để gây tổn hại đến bản chất của quyền liên quan. 
3. Tất cả các điều khoản giới hạn phải được hiểu một cách chặt 

chẽ và ủng hộ các quyền được đề cập. 
4. Tất cả các giới hạn được giải thích theo tinh thần và bối cảnh 

của các quyền cụ thể liên quan. 
5. Tất cả các giới hạn về quyền được công nhận bởi Công ước 

phải được quy định bởi pháp luật và phù hợp với các đối tượng 
và mục đích của Công ước. 

6. Không có giới hạn nào nêu trong Công ước được áp dụng cho 
bất kỳ mục đích nào ngoài mục đích đã được quy định. 

7. Không giới hạn nào được áp dụng một cách tùy tiện. 
8. Tất cả các giới hạn được áp đặt phải có khả năng cho khiếu kiện 

và có chế tài đối với các  trường hợp nó bị lạm dụng. 
9. Không có giới hạn về một quyền được công nhận bởi Công 

ước phân biệt đối xử trái với khoản 1, Điều 2. 
10. Bất cứ khi nào một giới hạn được nêu lên trong các điều 

khoản của Công ước là “cần thiết”, thuật ngữ này hàm ý rằng 
các giới hạn: 
a) được dựa trên một trong các căn cứ biện minh cho những 

giới hạn được công nhận bởi các điều khoản có liên quan 
của Công ước, 

b) đáp ứng nhu cầu công chúng hoặc xã hội bức xúc, 
c) theo đuổi một mục tiêu chính đáng, và 
d) tỷ lệ với mục tiêu đó. 

 Bất cứ đánh giá nào về sự cần thiết của một giới hạn cũng phải 
được dựa vào những xem xét khách quan. 
11. Khi áp dụng một giới hạn, một nhà nước không được sử dụng 

nhiều phương tiện hạn chế nhiều hơn cần thiết cho việc đạt 
được các mục đích của giới hạn. 

12. Trách nhiệm biện minh cho một giới hạn đối với quyền được 
đảm bảo theo Công ước thuộc về nhà nước. 
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13. Các yêu cầu nêu tại Điều 12 của Công ước, rằng bất kỳ hạn chế 
nào phải phù hợp với các quyền khác được thừa nhận trong 
Công ước, được ẩn trong giới hạn đối với các quyền khác được 
thừa nhận trong Công ước. 

14. Các điều khoản hạn chế của Công ước không được giải thích 
để hạn chế việc thực hiện các quyền con người được bảo vệ ở 
một mức độ cao hơn bởi các nghĩa vụ khác quốc tế khác ràng 
buộc nhà nước. 

B.Giải thích các nguyên tắc liên quan đến các điều khoản giới 
hạn cụ thể
i. “theo quy định của pháp luật”
15. Không có giới hạn nào về việc thực hiện các quyền con người 

được đưa ra, trừ khi được quy định bởi pháp luật quốc gia áp 
dụng chung mà phù hợp với Công ước và có hiệu lực tại thời 
điểm giới hạn được áp dụng. 

16. Các luật áp đặt các giới hạn về việc thực hiện quyền con người 
không được tuỳ tiện hoặc không hợp lý. 

17. Quy phạm pháp luật hạn chế việc thực hiện quyền con người 
phải rõ ràng và dễ tiếp cận với mọi người. 

18. Các biện pháp bảo vệ đầy đủ và biện pháp khắc phục có hiệu 
quả được quy định trong pháp luật chống lại việc áp đặt hoặc 
hạn chế bất hợp pháp hoặc lạm dụng các giới hạn quyền con 
người. 

ii. “trong một xã hội dân chủ”
19. Khái niệm “trong một xã hội dân chủ” phải được hiểu là áp đặt 

một hạn chế nhiều hơn đối với các điều khoản giới hạn mà nó 
đủ điều kiện. 

20. Nghĩa vụ thuộc về nhà nước khi áp đặt những giới hạn để đủ 
điều kiện để chứng minh rằng những giới hạn không làm ảnh 
hưởng đến hoạt động dân chủ của xã hội. 

21. Trong khi không có mô hình duy nhất của một xã hội dân chủ, 
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một xã hội công nhận và tôn trọng các quyền con người được 
quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc và Tuyên ngôn 
toàn thế giới về nhân quyền có thể được xem như là đáp ứng 
định nghĩa này. 

iii. “trật tự công cộng”
22. Khái niệm “trật tự công cộng” (hay “trật tự công”) được sử 

dụng trong Công ước có thể được định nghĩa là tổng thể các 
quy tắc đảm bảo chức năng hoạt động của xã hội hoặc bộ các 
nguyên tắc cơ bản mà xã hội được thành lập dựa vào đó. Tôn 
trọng quyền con người là một phần của trật tự công cộng. 

23. Trật tự công cộng phải được hiểu trong bối cảnh mục đích của 
các quyền con người cụ thể mà được giới hạn trên căn cứ này. 

24. Cơ quan hoặc công chức nhà nước chịu trách nhiệm về việc 
duy trì trật tự công cộng phải chịu sự kiểm soát trong việc thực 
hiện quyền lực của mình thông qua quốc hội, tòa án, hoặc cơ 
quan có thẩm quyền độc lập khác. 

iv. “sức khỏe của công chúng”
25. Sức khỏe của công chúng có thể được coi là căn cứ cho việc giới 

hạn một số quyền để cho phép một nhà nước có biện pháp đối 
phó với một mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của người 
dân hoặc các cá nhân thành viên của cộng đồng. Những biện 
pháp này phải được nhắm cụ thể đến việc ngăn ngừa bệnh tật 
hoặc chấn thương hoặc cung cấp sự chăm sóc cho các bệnh 
nhân và người bị thương. 

26. Cần có sự quan tâm đầy đủ đến các quy định y tế quốc tế của 
Tổ chức Y tế Thế giới. 

v. “Đạo đức cộng đồng” (hay “đạo đức công cộng”, 
“đạo đức công”) 
27. Vì đạo đức cộng đồng khác nhau theo thời gian và giữa các nền 

văn hóa, một nhà nước, trong khi hưởng một mức thẩm quyền 
chủ động nhất định khi viện dẫn đạo đức cộng đồng như là 
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căn cứ để hạn chế các quyền con người, phải chứng tỏ rằng các 
giới hạn liên quan là cần thiết để duy trì sự tôn trọng giá trị cơ 
bản của cộng đồng. 

28. Thẩm quyền chủ động thuộc về các quốc gia không áp dụng 
quy tắc cấm phân biệt đối xử theo quy định trong Công ước. 

vi. “an ninh quốc gia”
29. An ninh quốc gia có thể được viện dẫn để biện minh cho các 

biện pháp giới hạn một số quyền chỉ khi chúng được thực hiện 
để bảo vệ sự tồn tại của quốc gia hay toàn vẹn lãnh thổ của nó 
hoặc độc lập chính trị chống lại việc sử dụng vũ lực hoặc đe 
dọa vũ lực. 

30. An ninh quốc gia không thể được viện dẫn như là một lý do 
để áp đặt những giới hạn để ngăn chặn những mối đe dọa đến 
pháp luật và trật tự trong phạm vi địa phương hoặc tương đối 
hạn hẹp. 

31. An ninh quốc gia không thể được sử dụng như là một lý do để 
áp đặt những giới hạn mơ hồ hay tùy tiện và chỉ có thể được 
viện dẫn khi có biện pháp bảo vệ đầy đủ và có biện pháp khắc 
phục có hiệu quả chống sự lạm dụng. 

32. Các hành vi vi phạm có hệ thống các quyền con người làm tổn 
hại an ninh quốc gia thật sự và có thể gây nguy hiểm cho hòa 
bình và an ninh quốc tế. Một nhà nước chịu trách nhiệm về 
hành vi đó không được viện dẫn an ninh quốc gia như là một 
sự biện hộ cho các biện pháp nhằm trấn áp sự phản đối vi phạm 
như vậy hoặc bằng những hành vi đàn áp chống lại dân chúng. 

vii. “an toàn công cộng” (hay “An ninh công cộng”)
33. An toàn công cộng nghĩa là bảo vệ chống lại sự nguy hiểm đối 

với sự an toàn của con người, đối với cuộc sống của họ hoặc 
toàn vẹn về thể chất, hoặc thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản 
của họ. 

34. Sự cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng có thể biện minh cho 
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những giới hạn quy định của pháp luật. Nó không thể được sử 
dụng để áp đặt giới hạn mơ hồ hoặc tùy tiện và chỉ có thể được 
viện dẫn khi có biện pháp bảo vệ đầy đủ và có biện pháp khắc 
phục có hiệu quả chống sự lạm dụng. 

viii. “Các quyền và tự do của người khác” hoặc “các 
quyền  hay danh dự của người khác”
35. Phạm vi các quyền và tự do của người khác mà có thể trở thành 

giới hạn đối với các quyền trong Công ước vượt quá các quyền 
và tự do được công nhận trong Công ước. 

36. Khi có mâu thuẫn giữa một quyền được bảo vệ trong Công ước 
và một quyền không được bảo vệ, cần có sự công nhận và xem 
xét thực tế là Công ước bảo vệ các quyền và tự do cơ bản nhất. 
Trong bối cảnh này, sự quan tâm đặc biệt nên được dành cho 
các quyền không bị giới hạn trong Công ước. 

37. Một giới hạn đối với một quyền con người dựa trên danh dự 
của người khác không được sử dụng để bảo vệ nhà nước và 
công chức của mình khỏi quan điểm hoặc chỉ trích của công 
chúng. 

ix. “Hạn chế về xét xử công khai”
38. Mọi phiên tòa đều được công khai, trừ khi Tòa án quyết định 

theo luật rằng: 
a) báo chí hoặc công chúng nên được loại trừ khỏi toàn bộ 

hoặc một phần của một phiên tòa trên cơ sở kết quả cụ thể 
công bố tại tòa án công khai cho thấy rằng lợi ích của cuộc 
sống riêng tư của các bên hoặc gia đình của họ hoặc của 
người chưa thành niên đòi hỏi, hoặc 

b) loại trừ là thực sự cần thiết để tránh công khai tạo định 
kiến cho sự công bằng của phiên toà hoặc gây nguy hại cho 
đạo đức của công chúng, trật tự công cộng (trật tự công), 
hoặc an ninh quốc gia trong một xã hội dân chủ. 
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II. TẠM ĐÌNH CHỈ THỰC HIỆN QUYỀN TRONG TÌNH 
TRẠNG KHẨN CẤP 
A. “Tình trạng khẩn cấp đe dọa sinh mệnh của một quốc gia” 
39. Một quốc gia thành viên có thể sử dụng biện pháp tạm đình 

chỉ nghĩa vụ của mình theo Công ước quốc tế về các quyền 
dân sự và chính trị, theo Điều 4 (sau đây gọi là “các biện pháp 
tạm đình chỉ”) chỉ khi đối mặt với một tình hình đặc biệt và 
thực tế hay nguy hiểm sắp xảy ra đe dọa đến sinh mệnh của 
quốc gia. Một mối đe dọa đến sinh mệnh của quốc gia được 
hiểu là: 
a) ảnh hưởng đến toàn bộ dân cư và toàn bộ hoặc một phần 

lãnh thổ của quốc gia, và 
b) đe dọa sự toàn vẹn về thể chất của dân cư, độc lập chính trị 

hoặc toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia hoặc sự tồn tại hoặc 
hoạt động cơ bản của các định chế không thể thiếu để đảm 
bảo và thực thi các quyền được thừa nhận trong Công ước. 

40. Xung đột và bất ổn nội bộ không cấu thành một đe dọa 
nghiêm trọng sắp xảy đối với sinh mệnh của quốc gia và không 
thể biện minh cho việc tạm đình chỉ theo Điều 4. 

41. Những khó khăn về kinh tế đối với mỗi quốc gia không thể 
biện minh cho các biện pháp tạm đình chỉ. 

B. Công bố, thông báo và chấm dứt tình trạng khẩn cấp 
42. Một quốc gia thành viên khi tạm đình chỉ các nghĩa vụ của 

mình theo Công ước phải đưa ra một công bố chính thức về 
sự tồn tại của tình trạng khẩn cấp đe dọa đến sinh mệnh của 
quốc gia.

43. Các thủ tục theo pháp luật quốc gia về việc công bố tình trạng 
khẩn cấp phải được quy định trước tình huống khẩn cấp.

44. Một quốc gia thành viên khi tạm đình chỉ các nghĩa vụ của 
mình theo Công ước ngay lập tức phải thông báo cho các quốc 
gia thành viên khác của Công ước, thông qua trung gian là 
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Tổng Thư ký Liên hợp quốc, về các quy định của Công ước mà 
bị tạm đình chỉ thực hiện và các lý do mà dựa vào đó quốc gia 
đã quyết định tạm đình chỉ. 

45. Việc thông báo phải bao gồm đầy đủ thông tin để cho phép 
các quốc gia thành viên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình 
theo Công ước. Đặc biệt phải bao gồm: 
a) các quy định của Công ước mà quốc gia đã tạm đình chỉ 

thực hiện; 
b) một bản sao của văn bản công bố tình trạng khẩn cấp, 

cùng với các quy định của hiến pháp, pháp luật, nghị định 
điều chỉnh tình trạng khẩn cấp để hỗ trợ các quốc gia để 
đánh giá phạm vi tạm đình chỉ; 

c) ngày có hiệu lực của việc áp đặt tình trạng khẩn cấp và thời 
hạn mà nó đã được công bố; 

d) một lời giải thích về những lý do mà quyết định của chính 
phủ căn cứ vào để tạm đình chỉ, bao gồm một mô tả ngắn 
gọn về các hoàn cảnh thực tế dẫn đến việc công bố tình 
trạng khẩn cấp; và 

e) một mô tả ngắn gọn về tác động dự đoán của các biện 
pháp tạm đình chỉ đối với các quyền được công nhận bởi 
Công ước, bao gồm cả các bản sao của văn bản tạm đình 
chỉ các quyền này đã ban hành trước khi thông báo. 

46. Các quốc gia thành viên có thể yêu cầu thêm thông tin cần 
thiết để giúp họ thực hiện vai trò của mình theo Công ước 
được hỗ trợ thông qua sự trung gian của Tổng Thư ký. 

47. Một quốc gia thành viên không thực hiện một thông báo ngay 
lập tức theo đúng hình thức là đã vi phạm nghĩa vụ của mình 
đối với các quốc gia thành viên khác và có thể bị tước sự bảo vệ 
nếu nó không có sẵn trong các thủ tục theo Công ước. 

48. Một quốc gia thành viên sử dụng quyền tạm đình chỉ đúng 
theo Điều 4 phải chấm dứt sự tạm đình chỉ như vậy trong thời 
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gian cần thiết ngắn nhất sau khi không còn tình trạng khẩn 
cấp đe dọa đến sinh mệnh quốc gia. 

49. Quốc gia thành viên từ ngày chấm dứt sự tạm đình chỉ như 
vậy phải thông báo cho các quốc gia thành viên khác thông qua 
trung gian là Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về việc chấm dứt. 

50. Khi đã chấm dứt tạm đình chỉ theo Điều 4, tất cả các quyền và 
tự do được bảo vệ bởi Công ước phải được khôi phục đầy đủ. 
Một đánh giá về những hậu quả tiếp diễn bởi các biện pháp 
tạm đình chỉ cần được thực hiện càng sớm càng tốt. Cần thực 
hiện các biện pháp để sửa chữa những bất công và bồi thường 
cho những người đã phải chịu đựng sự bất công trong quá 
trình hoặc là hệ quả của các biện pháp tạm đình chỉ. 

C. “Sát với đòi hỏi của các nhu cầu cấp bách của tình hình”
51. Mức độ nghiêm trọng, thời hạn và phạm vi địa lý của bất kỳ 

biện pháp tạm đình chỉ nào cũng chỉ giới hạn là sự tuyệt đối 
cần thiết để đối phó với các mối đe dọa đến đời sống của dân 
tộc và phải tương ứng với tính chất và mức độ của nó. 

52. Các nhà chức trách có thẩm quyền của quốc gia phải có nghĩa 
vụ đánh giá riêng về sự cần thiết của bất kỳ biện pháp tạm đình 
chỉ được áp dụng hoặc đề xuất để đối phó với những mối nguy 
cơ cụ thể của tình trạng khẩn cấp gây ra. 

53. Một biện pháp không sát với đòi hỏi của các nhu cầu cấp bách 
của tình hình mà các biện pháp thông thường được phép áp 
dụng theo các điều khoản giới hạn cụ thể của Công ước là đủ 
để đối phó với các mối đe dọa đến sinh mệnh quốc gia. 

54. Nguyên tắc sự cần thiết nghiêm ngặt cần được áp dụng một 
cách khách quan. Mỗi biện pháp cần được viện dẫn bởi một 
mối nguy hiểm thực tế rõ ràng, hiện tại, hoặc sắp xảy ra và 
không thể được áp dụng chỉ vì một e sợ nguy hiểm tiềm năng. 

55. Hiến pháp và pháp luật quốc gia quy định về tình trạng khẩn 
cấp phải quy định sự xem xét định kỳ độc lập và kịp thời của 
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các cơ quan lập pháp về sự cần thiết của các biện pháp tạm 
đình chỉ. 

56. Các phương thức phục hồi hiệu quả phải có sẵn cho những 
người bị ảnh hưởng bởi các biện pháp tạm đình chỉ áp dụng 
không sát với đòi hỏi của các nhu cầu cấp bách của tình hình. 

57. Khi xác định liệu các biện pháp tạm đình chỉ quyền có sát với 
đòi hỏi của các nhu cầu cấp bách của tình hình hay không, 
phán quyết của của cơ quan quốc gia không thể được coi như 
là kết luận cuối cùng. 

D. Các quyền không thể bị tạm đình chỉ
58. Không quốc gia thành viên nào, ngay cả trong tình trạng khẩn 

cấp đe dọa sinh mệnh quốc gia, được tạm đình chỉ sự bảo đảm 
của Công ước đối với quyền sống, tự do khỏi bị tra tấn, đối xử 
hay trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục, và khỏi chịu 
thực nghiệm y học mà không có sự đồng ý; tự do khỏi bị nô 
lệ hay nô dịch không tự nguyện; quyền không thể bị giam giữ 
vì không hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng; quyền không 
bị hồi tố; quyền được công nhận là thể nhân trước pháp luật, 
và tự do lương tâm, tư tưởng và tôn giáo. Những quyền này 
không thể tạm đình chỉ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay cả vì 
mục đích bảo tồn sinh mệnh quốc gia. 

59. Các quốc gia thành viên Công ước, như là một phần nghĩa vụ 
của họ phải bảo đảm việc thụ hưởng các quyền này cho mọi 
người trong phạm vi thẩm quyền của mình (Điều 2 (1)) và phải 
thông qua biện pháp để bảo đảm có chế tài hiệu quả đối với các 
vi phạm (Điều 2 (3)), phải có biện pháp phòng ngừa đặc biệt 
trong thời gian tình trạng khẩn cấp để đảm bảo rằng không 
một nhóm chính thức cũng như bán chính thức nào tham 
gia vào việc thực hiện giết người tùy tiện hay ngoài thủ tục tư 
pháp hoặc cưỡng bức đưa đi mất tích; những người trong trại 
giam được bảo vệ chống tra tấn và các hình thức trừng phạt 
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tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc hạ nhục, không có người bị kết tội 
nào bị trừng phạt theo luật hay nghị định có hiệu lực hồi tố. 

60. Các tòa án thường phải duy trì quyền tài phán của họ, thậm 
chí cả trong thời gian tình trạng khẩn cấp, để xét xử bất kỳ 
khiếu nại cho rằng một quyền không thể bị tạm đình chỉ đã 
bị vi phạm. 

E. Một số nguyên tắc chung về việc công bố và áp dụng một 
biện pháp khẩn cấp công cộng 
61. Việc tạm tạm đình chỉ các quyền được thừa nhận theo luật 

pháp quốc tế để ứng phó với một mối đe dọa đến sinh mệnh 
quốc gia không được thực hiện trong bối cảnh không có hành 
lang pháp lý. Nó phải được quy định bởi pháp luật và như vậy 
nó phải chịu sự điều chỉnh của một số nguyên tắc pháp lý áp 
dụng chung. 

62. Viêc công bố về tình trạng khẩn cấp cần được đưa ra với thiện 
chí dựa trên một đánh giá khách quan về tình hình để xác định 
đến mức độ nào, nếu có, nó đặt ra một mối đe dọa đến đời 
sống của quốc gia hay không. Một công bố tình trạng khẩn 
cấp, và tạm đình chỉ thực hiện các nghĩa vụ theo Công ước, 
nếu không được thực hiện với thiện chí là vi phạm luật quốc tế. 

63. Những quy định của Công ước cho phép những tạm đình chỉ 
nhất định trong một tình trạng khẩn cấp cần được hiểu sát 
nghĩa. 

64. Trong một tình trạng khẩn cấp, các quy định của pháp luật 
vẫn phải được áp dụng. Tạm đình chỉ là một đặc quyền và là 
giới hạn cho phép để đáp ứng đầy đủ đối với một mối đe dọa 
đến sinh mệnh của một quốc gia. Các nhà nước tạm đình chỉ 
quyền có nghĩa vụ biện minh cho hành động của mình theo 
pháp luật. 

65. Công ước đặt ra tất cả các thủ tục liên quan đến mục tiêu 
cơ bản của quyền con người. Điều 5(1) của Công ước đặt ra 
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giới hạn nhất định để các hành động thực hiện theo Công 
ước, theo đó: Không có quy định nào trong Công ước này 
có thể được hiểu với hàm ý cho bất kỳ nhóm, nhà nước hoặc 
cá nhân nào có quyền tham gia vào các hoạt động hay thực 
hiện bất kỳ hành vi nào nhằm phá hoại bất kỳ quyền và tự 
do được công nhận trong Công ước hay giới hạn chúng đến 
mức độ lớn hơn mức độ được quy định trong Công ước này.  
Điều 29 (2) Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền đặt ra mục 
đích tối cao của pháp luật là: Trong việc thực hiện các quyền và 
tự do của mình, tất cả mọi người chỉ phải chịu những giới hạn 
được xác định bởi luật pháp chỉ nhằm mục đích bảo đảm sự 
công nhận và tôn trọng các quyền và tự do của người khác và 
đáp ứng yêu cầu chính đáng của đạo đức, trật tự công cộng và 
các phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ. Những quy định 
này áp dụng toàn bộ đối với các quan điểm cho rằng một tình 
hình cấu thành một mối đe dọa đến sinh mệnh của một quốc 
gia và do đó cho phép nhà chức trách tạm đình chỉ quyền. 

66. Một công bố ngay tình về tình trạng khẩn cấp cho phép tạm 
đình chỉ khỏi các nghĩa vụ quy định trong Công ước, nhưng 
không cho phép sự không tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế nói 
chung. Điều 4 (1) và 5 (2) Công ước rõ ràng cấm các tạm đình 
chỉ trái với các nghĩa vụ khác theo luật pháp quốc tế. Về vấn đề 
này, cần lưu ý đặc biệt đến các nghĩa vụ quốc tế áp dụng trong 
trường hợp khẩn cấp theo các Công ước Geneva và các công 
ước nhân quyền của ILO. 

67. Trong một tình huống xung đột vũ trang không mang yếu tố 
quốc tế, một quốc gia thành viên các Công ước Geneva năm 
1949 về bảo vệ nạn nhân chiến tranh trong mọi hoàn cảnh 
không thể tạm đình chỉ quyền được xét xử công bằng bởi một 
tòa án với những bảo đảm cần thiết cho sự độc lập và vô tư 
(Điều 3 chung trong các Công ước năm 1949). Theo Nghị 
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định thư bổ sung II năm 1977, các quyền sau đây liên quan đến 
truy cứu hình sự phải được tôn trọng trong mọi hoàn cảnh bởi 
các quốc gia thành viên Nghị định thư: 
a) nghĩa vụ thông báo những cáo buộc một cách nhanh 

chóng và trao các quyền, phương tiện bào chữa cần thiết; 
b) chỉ bị kết án trên cơ sở trách nhiệm hình sự cá nhân; 
c) quyền không bị kết tội, hoặc phải chịu hình phạt nặng 

hơn do áp dụng luật hình sự hồi tố; 
d) giả định vô tội; 
e) xét xử với sự có mặt của bị cáo; 
f ) bị cáo không có nghĩa vụ làm chứng chống lại mình hoặc 

buộc phải nhận tội; 
g) nghĩa vụ tư vấn cho người bị kết án về các biện pháp tư 

pháp và các biện pháp khác. 
68. Các công ước nhân quyền cơ bản của ILO có chứa một số 

quyền liên quan đến các vấn đề như lao động cưỡng bức, tự do 
lập hội, bình đẳng về việc làm và công đoàn, quyền của công 
nhân mà không thể bị tạm đình chỉ trong tình huống khẩn 
cấp. Các quyền khác có thể được tạm đình chỉ nhưng chỉ đến 
mức độ thực sự cần thiết để đáp ứng các nhu cầu cấp bách của 
tình hình. 

69. Không có quốc gia nào, kể cả những quốc gia không phải là 
thành viên Công ước, có thể tạm đình chỉ hoặc vi phạm, ngay 
cả trong tình  huống khẩn cấp, những quyền sau đây: 
a) quyền sống; 
b) quyền không bị tra tấn hoặc đối xử tàn nhẫn, chịu hình 

phạt vô nhân đạo, hạ nhục hoặc các thí nghiệm y học hay 
khoa học; 

c) quyền không phải chịu chế độ nô lệ hay nô dịch cưỡng 
bức, và, 

d) quyền không phải chịu hình phạt hình sự hồi tố theo quy 
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định trong Công ước. 
 Luật tập quán quốc tế nghiêm cấm việc từ chối các quyền 

cơ bản đó trong mọi trường hợp. 
70. Mặc dù sự bảo vệ chống lại các vụ bắt giữ và tạm giam tùy tiện 

(Điều 9) và quyền được xét xử công khai và công bằng trong 
việc xác định một mức án hình sự (Điều 14) có thể bị giới hạn 
một cách chính đáng, nếu thực sự cần thiết bởi các nhu cầu 
cấp bách của tình trạng khẩn cấp, việc chối bỏ một số quyền cơ 
bản đối với nhân phẩm con người không bao giờ có thể được 
coi là thực sự cần thiết trong bất kỳ tình trạng khẩn cấp nào. 
Tôn trọng các quyền cơ bản là cần thiết để bảo đảm việc hưởng 
các quyền không thể bị tạm đình chỉ và đề ra chế tài hiệu quả 
chống lại hành vi vi phạm chúng. Đặc biệt: 
a) tất cả các vụ bắt giữ, tạm giam và nơi giam giữ phải được 

ghi lại, nếu có thể thì nên lưu ở cấp trung ương và dễ dàng 
tiếp cận đối với công chúng một cách nhanh chóng; 

b) không ai bị giam giữ trong một thời gian không xác định 
thời hạn, dù bị giam giữ chờ điều tra tư pháp, xét xử hoặc 
bị giam giữ mà không có sự buộc tội; 

c) không ai có thể bị cô lập không được giao tiếp với bạn bè, 
gia đình, hoặc luật sư của mình lâu hơn một vài ngày, ví 
dụ, 3-7 ngày; 

d) khi có người bị giam giữ mà không có sự buộc tội, sự cần 
thiết tiếp tục giam giữ họ phải được xem xét định kỳ bởi 
một tòa án độc lập; 

e) bất kỳ người nào bị buộc một tội sẽ được xét xử công bằng 
bởi một tòa án có thẩm quyền độc lập và khách quan, được 
thành lập theo pháp luật; 

f ) thường dân thông thường phải được xét xử bởi các tòa 
án thường, khi thực sự cần thiết thành lập toà án quân sự 
hoặc tòa án đặc biệt để xét xử thường dân, tính độc lập, 
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khách quan và đủ năng lực của các tòa án này phải được 
đảm bảo và cần có sự xem xét định kỳ bởi cơ quan có thẩm 
quyền đối với các tòa án đó; 

g) bất kỳ người nào bị buộc một tội hình sự phải được quyền 
giả định vô tội và tối thiểu phải có các quyền sau đây để 
đảm bảo việc xét xử công bằng: 
i) quyền được thông báo về những lời buộc tội một cách 

nhanh chóng, cụ thể và bằng một ngôn ngữ mà người 
đó có thể hiểu, 

ii) quyền có đủ thời gian và phương tiện để chuẩn bị cho 
việc bào chữa, bao gồm quyền trao đổi kín đáo với luật 
sư của mình, 

iii) quyền có một luật sư do mình lựa chọn, được trợ giúp 
pháp lý miễn phí nếu người đó không có khả năng trả 
tiền cho luật sư, 

iv) quyền có mặt tại phiên toà, 
v) quyền không bị bắt buộc phải làm chứng chống lại 

mình hoặc thực hiện việc nhận tội, 
vi) quyền có sự tham gia và đối chất các nhân chứng để 

bào chữa, 
vii) quyền được xét xử công khai trừ trường hợp Toà án 

có quyết định khác trên cơ sở bảo đảm an ninh với 
những biện pháp bảo đảm thích hợp để ngăn chặn sự 
lạm dụng. 

viii) quyền kháng cáo lên tòa cao hơn; 
h) một biên bản ghi đầy đủ các thủ tục tố tụng phải được lưu 

giữ trong mọi trường hợp, và 
i) không người nào có thể bị xét xử hoặc phải chịu hình phạt 

lần thứ hai về một hành vi phạm tội mà người đó đã bị kết 
án hoặc tha bổng. 

F. Những khuyến nghị liên quan đến các chức năng, nhiệm vụ 
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của Uỷ ban Nhân quyền và các cơ quan Liên hợp quốc
71. Khi thực hiện thẩm quyền của mình để nghiên cứu, báo cáo và 

đưa ra các bình luận chung về báo cáo của các quốc gia thành 
viên theo Điều 40 của Công ước, Ủy ban Nhân quyền có thể 
và nên kiểm tra sự tuân thủ của các quốc gia thành viên với các 
quy định của Điều 4. Tương tự, nó có thể và nên làm như vậy 
khi thực hiện quyền hạn của mình trong những trường hợp có 
liên quan theo Điều 41 và Nghị định thư không bắt buộc đối 
với các khiếu kiện giữa các quốc gia và cá nhân. 

72. Nhằm xác định xem liệu các yêu cầu của Điều 4 (1) và (2) đã 
được đáp ứng và với mục đích bổ sung thông tin cho báo cáo 
của các quốc gia thành viên hay chưa, các thành viên của Ủy 
ban Nhân quyền, là những người có năng lực được thừa công 
nhận rộng rãi trong lĩnh vực nhân quyền, có thể và cần quan 
tâm đến những thông tin mà họ cho là đáng tin cậy được cung 
cấp bởi các cơ quan liên chính phủ khác, các tổ chức phi chính 
phủ và các khiếu kiện cá nhân. 

73. Ủy ban Nhân quyền cần xây dựng một thủ tục yêu cầu các báo 
cáo bổ sung theo Điều 40 (1) (b) từ các quốc gia đã đưa ra 
thông báo tạm đình chỉ quyền theo Điều 4 (3) hoặc có lý do 
Ủy ban tin rằng đã áp dụng các biện pháp khẩn cấp không theo 
quy định Điều 4. Các báo cáo bổ sung này nên đề cập đến các 
vấn đề liên quan đến tình trạng khẩn cấp vì nó ảnh hưởng đến 
việc thực hiện Công ước và phải được xử lý bởi Ủy ban sớm 
nhất có thể. 

74. Để giúp cho Ủy ban Nhân quyền thực hiện chức năng tìm hiểu 
thực tế hiệu quả hơn, Ủy ban nên xây dựng những thủ tục 
xem xét các khiếu kiện theo Nghị định thư không bắt buộc 
cho phép các phiên điều trần và đưa ra bằng chứng bằng lời 
nói, cũng như viếng thăm những nước bị cáo buộc là vi phạm 
Công ước. Nếu cần thiết, các quốc gia thành viên Nghị định 
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thư không bắt buộc phải xem xét sửa đổi nó cho thích hợp. 
75. Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc cần yêu cầu Tiểu ban 

phòng chống phân biệt đối xử và bảo vệ người thiểu số chuẩn 
bị một danh sách hàng năm về các quốc gia, dù có tham gia 
Công ước hay không, đã công bố, duy trì, hoặc chấm dứt một 
tình trạng khẩn cấp, trong đó kèm theo:  
a) trong trường hợp một quốc gia thành viên, việc công bố 

và thông báo; và, 
b) trong trường hợp các quốc gia khác, bất kỳ thông tin nào 

sẵn có và đáng tin cậy liên quan đến việc công bố, đến mối 
đe dọa sinh mệnh quốc gia, các biện pháp tạm đình chỉ và 
tỷ lệ tương xứng của chúng, việc không phân biệt đối xử, 
tôn trọng các quyền không thể bị tạm đình chỉ. 

76. Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc và Tiểu ban của nó nên 
tiếp tục sử dụng phương thức bổ nhiệm báo cáo viên đặc biệt, 
các cơ quan điều tra và khảo sát thực tế liên quan đến các tình 
huống khẩn cấp kéo dài.
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CÁC PHỤ LỤC
Các nguyên tắc Johannesburg về an ninh quốc 
gia, tự do biểu đạt và tiếp cận thông tin, 1996
(The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of 

Expression and Access to Information, Freedom of Expression and 
Access to Information, U.N. Doc. E/CN.4/1996/39 (1996).)

Giới thiệu
Những nguyên tắc này đã được thông qua ngày 01 tháng 10 năm 
1995 bởi một nhóm các chuyên gia về luật quốc tế, an ninh quốc gia 
và quyền con người triệu tập bởi tổ chức ARTICLE 19, Trung tâm 
Quốc tế chống kiểm duyệt, phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu 
Pháp lý ứng dụng của Đại học Witwatersrand, ở Johannesburg.
 Các nguyên tắc này dựa trên luật pháp và các tiêu chuẩn quốc 
tế, khu vực liên quan đến bảo vệ quyền con người, thực tiễn tiến 
triển tại các quốc gia (như được phản ánh, ngoài những điều khác, 
trong các bản án của tòa án quốc gia), và các nguyên tắc chung của 
luật pháp được thừa nhận bởi cộng đồng các quốc gia. 
Những nguyên tắc này thừa nhận khả năng áp dụng lâu dài Các 
nguyên tắc Siracusa về Các quy định giới hạn và đình chỉ trong 
Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị và Các tiêu chuẩn 
tối thiểu Paris về quyền con người trong tình trạng khẩn cấp.
 
LỜI NÓI ĐẦU
Những người tham gia tham gia vào việc soạn thảo các nguyên tắc 
này: 
 Xét rằng, theo các nguyên tắc công bố trong Hiến chương của 
Liên Hợp quốc, công nhận phẩm giá vốn có và những quyền bình 
đẳng, bất khả xâm phạm của tất cả các thành viên của gia đình 
nhân loại là nền tảng của tự do, công lý và hòa bình trên thế giới;
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 Tin rằng đây là điều cần thiết, nếu người dân không bị ép buộc 
phải sử dụng, như là một phương sách cuối cùng, việc nổi loạn 
chống lại chế độ độc tài và áp bức, quyền con người cần được bảo 
vệ bởi các quy định của pháp luật;
 Khẳng định lại niềm tin rằng tự do biểu đạt và tự do thông tin 
là rất quan trọng cho một xã hội dân chủ và rất cần thiết cho sự 
tiến bộ, phúc lợi xã hội và việc thụ hưởng các quyền con người và 
tự do cơ bản khác; 
 Cân nhắc các quy định có liên quan của Tuyên ngôn Toàn 
thế giới về Nhân quyền, Công ước quốc tế về các quyền dân sự 
và chính trị, Công ước về quyền trẻ em, Các nguyên tắc cơ bản về 
độc lập của tư pháp của Liên Hợp quốc, Hiến chương châu Phi về 
quyền con người và các dân tộc, Công ước châu Mỹ về quyền con 
người và Công ước châu Âu về quyền con người;
 Nhận thức sâu sắc rằng một số hành vi vi phạm nghiêm trọng 
nhất các quyền con người và tự do cơ bản được biện minh bởi các 
chính phủ như là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia;
 Lưu ý rằng là thiết yếu, để mọi người có thể giám sát hành xử 
của chính phủ của mình và tham gia đầy đủ vào một xã hội dân 
chủ, họ phải được tiếp cận thông tin mà chính phủ lưu giữ;
 Mong muốn thúc đẩy một sự công nhận rõ ràng về phạm vi giới 
hạn đối với tự do biểu đạt và tự do thông tin, mà có thể được áp 
dụng vì lợi ích của an ninh quốc gia, để giảm thiểu việc các chính 
phủ sử dụng các lý do an ninh quốc gia để đặt ra các hạn chế phi lý 
đối với việc thực thi các quyền tự do này; 
 Nhận thức được sự cần thiết có bảo vệ pháp lý đối với những 
quyền tự do này bằng việc ban hành các luật quy định hẹp và với 
độ chính xác, và đảm bảo các yêu cầu các đòi hỏi của chế độ pháp 
quyền; và
 Nhắc lại sự cần thiết của bảo vệ tư pháp bởi Toà án độc lập đối 
với những quyền tự do này; 
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 Thống nhất về các nguyên tắc sau đây, và đề nghị các cơ quan 
thích hợp ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế thực thi các bước để 
thúc đẩy việc phổ biến rộng rãi, chấp nhận và thực hiện chúng.

I. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG
Nguyên tắc 1: Tự do quan điểm, biểu đạt và thông tin

a) Mọi người có quyền giữ quan điểm mà không bị can thiệp. 
b) Mọi người có quyền tự do biểu đạt, trong đó bao gồm 

quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt thông tin 
và quan điểm tất cả các loại, không phân biệt biên giới, 
bằng miệng, văn bản hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ 
thuật, hoặc thông qua bất kỳ phương tiện truyền thông 
khác theo sự lựa chọn của mình.

c) Việc thực hiện các quyền quy định tại khoản (b) có thể 
bị hạn chế vì những lý do cụ thể, như quy định trong luật 
pháp quốc tế, bao gồm việc bảo vệ an ninh quốc gia. 

d) Không có hạn chế nào về tự do biểu đạt hay thông tin với 
lý do an ninh quốc gia có thể áp dụng trừ khi chính phủ có 
thể chứng minh rằng các hạn chế được quy định bởi luật 
và là cần thiết trong một xã hội dân chủ để bảo vệ một lợi 
ích an ninh quốc gia chính đáng. Nghĩa vụ chứng minh 
tính hợp lệ của các hạn chế thuộc về chính phủ. 

Nguyên tắc 1.1: Được quy định bởi luật
a) Bất kỳ hạn chế biểu đạt hoặc thông tin phải được quy định 

bởi luật. Luật phải dễ tiếp cận, rõ ràng, xác định phạm vi 
hẹp và với độ chính xác để giúp các cá nhân để đoán trước 
liệu một hành động cụ thể là bất hợp pháp hay không.

b) Luật nên quy định biện pháp bảo vệ đầy đủ chống lại 
tình trạng lạm dụng, bao gồm cả giám sát tư pháp nhanh 
chóng, đầy đủ và hiệu quả về hiệu lực của việc hạn chế bởi 
một cơ quan tư pháp hoặc tòa án độc lập. 
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Nguyên tắc 1.2: Bảo vệ một lợi ích an ninh quốc gia 
chính đáng
Bất kỳ hạn chế biểu đạt hay thông tin mà một chính phủ tìm cách 
biện minh vì lý do an ninh quốc gia phải có mục đích thực chất và 
có thể thấy được hiệu quả trong việc bảo vệ quyền lợi một lợi ích 
an ninh quốc gia chính đáng.
Nguyên tắc 1.3: Cần thiết trong một xã hội dân chủ 
Để xác lập một hạn chế về tự do biểu đạt hay thông tin là cần 
thiết để bảo vệ một lợi ích an ninh quốc gia chính đáng, một 
chính phủ phải chứng minh rằng:

a) biểu đạt hoặc thông tin về vấn đề đặt ra một mối đe dọa 
nghiêm trọng đối với lợi ích an ninh quốc gia chính đáng;

b) những hạn chế áp đặt là phương tiện hạn chế tối thiểu để 
có thể bảo vệ lợi ích đó; và 

c) hạn chế này là phù hợp với nguyên tắc dân chủ.
Nguyên tắc 2: Lợi ích an ninh quốc gia chính đáng

a) Một hạn chế được biện minh với lý do an ninh quốc gia là 
không chính đáng trừ khi mục đích thực chất và hiệu quả 
có thể thấy được là để bảo vệ sự tồn tại của một quốc gia 
hay toàn vẹn lãnh thổ chống lại việc sử dụng hoặc đe dọa 
vũ lực, hoặc khả năng đáp ứng đối với việc sử dụng hoặc đe 
dọa vũ lực, cho dù từ một nguồn bên ngoài, chẳng hạn như 
một mối đe dọa quân sự, hoặc từ một nguồn bên trong, 
chẳng hạn như sự kích động bạo lực lật đổ chính phủ. 

b) Đặc biệt, một hạn chế được biện minh với lý do an ninh 
quốc gia là không chính đáng nếu mục đích thực chất 
hoặc hiệu quả có thể thấy được là để bảo vệ lợi ích không 
liên quan đến an ninh quốc gia, bao gồm, ví dụ, để bảo vệ 
một chính phủ khỏi xấu hổ hay khỏi phô bày những hành 
động sai lầm, hoặc để che giấu thông tin về hoạt động của 
các cơ quan công quyền của nó, hoặc bảo vệ một ý thức hệ 
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cụ thể, hoặc để ngăn chặn tình trạng bất ổn công nghiệp.
Nguyên tắc 3: Tình trạng khẩn cấp
Trong thời gian tình trạng khẩn cấp công cộng đe dọa đến sự tồn 
vong của đất nước và sự hiện diện của tình trạng đó được tuyên bố 
chính thức và hợp pháp theo cả luật quốc gia và quốc tế, nhà nước 
có thể áp đặt các hạn chế về tự do biểu đạt và thông tin nhưng chỉ 
trong phạm vi hẹp các nhu cầu cấp bách của tình hình và chỉ khi 
nào và cho miễn là chúng không mâu thuẫn với các nghĩa vụ khác 
của chính phủ theo luật quốc tế. 
Nguyên tắc 4: Cấm phân biệt đối xử
Không bao giờ một hạn chế về tự do biểu đạt hoặc thông tin, bao 
gồm cả với lý do an ninh quốc gia, có thể dẫn đến phân biệt đối xử 
dựa trên chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, chính 
kiến hay quan niệm, nguồn gốc quốc gia hay xã hội, quốc tịch, tài 
sản, hoặc tình trạng khác.

II. CÁC HẠN CHẾ ĐỐI VỚI TỰ DO BIỂU ĐẠT
Nguyên tắc 5: Bảo vệ quan điểm 
Không ai có thể bị bất kỳ loại hạn chế, sự bất lợi hoặc chế tài vì 
quan điểm hay niềm tin của mình. 
Nguyên tắc 6: Biểu đạt có thể đe dọa an ninh quốc gia 
Tuân thủ các nguyên tắc 15 và 16, biểu đạt có thể bị trừng phạt như 
là một mối đe dọa cho an ninh quốc gia chỉ khi một chính phủ có 
thể chứng minh rằng:

a) biểu đạt nhằm kích động bạo lực xảy ra ngay; 
b) có khả năng kích động bạo lực như vậy; và
c) có một sự liên hệ trực tiếp và ngay lập tức giữa biểu đạt với 

khả năng hoặc việc xảy ra bạo lực đó. 
Nguyên tắc 7: Biểu đạt được bảo vệ

a) Tuân thủ các nguyên tắc 15 và 16, việc thực thi hòa bình 
quyền tự do biểu đạt không được coi là một mối đe dọa 
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cho an ninh quốc gia hoặc bị bất kỳ hạn chế hoặc hình 
phạt nào. Biểu đạt sẽ không bị coi là một mối đe dọa cho 
an ninh quốc gia bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở, 
các biểu đạt sau:
i) vận động phi bạo lực để thay đổi chính sách chính phủ 

hoặc chính bản thân chính phủ;
ii) cấu thành sự chỉ trích hoặc lên án quốc gia, nhà nước 

hoặc biểu tượng của nó, chính phủ, các cơ quan, hoặc 
công chức của nó, hay một quốc gia, nhà nước nước 
ngoài hoặc biểu tượng của nó, chính quyền, các cơ 
quan, công chức của nó;

iii) cấu thành sự phản đối, hoặc vận động phản đối, trên 
cơ sở tôn giáo, lương tâm hay tín ngưỡng, đối với nghĩa 
vụ quân sự hoặc quân dịch, một xung đột cụ thể, hoặc 
đe dọa hoặc sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp 
quốc tế;

iv) hướng đến trao đổi thông tin về hành vi bị cáo buộc 
vi phạm các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế hoặc luật 
nhân đạo quốc tế.

b) Không ai có thể bị trừng phạt vì chỉ trích hay lên án quốc 
gia, nhà nước hoặc biểu tượng của nó, chính phủ, các cơ 
quan, hoặc công chức của nó, hay một quốc gia, nhà nước 
nước ngoài hoặc biểu tượng, chính phủ, cơ quan của nó.

 Biểu đạt, cho dù bằng văn bản hoặc bằng miệng, không bao 
giờ có thể bị cấm vì lý do nó là bằng một ngôn ngữ cụ thể, 
đặc biệt là ngôn ngữ của một dân tộc thiểu số quốc gia.

Nguyên tắc 10: Sự can thiệp bất hợp pháp vào biểu đạt của các 
bên thứ ba
Chính phủ có trách nhiệm thực thi các biện pháp hợp lý để ngăn 
chặn các nhóm cá nhân hoặc các cá nhân khỏi can thiệp trái pháp 
luật với việc thực thi hòa bình tự do biểu đạt, kể cả trường hợp 
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biểu đạt có tính phê phán đối với chính phủ hoặc chính sách của 
nó. Đặc biệt, các chính phủ có nghĩa vụ lên án các hành động trái 
pháp luật có mục đích trấn áp tự do biểu đạt đồng thời phải điều 
tra và đưa ra công lý những kẻ có trách nhiệm. 

III. HẠN CHẾ VỀ TỰ DO THÔNG TIN
Nguyên tắc 11: Quy tắc chung về tiếp cận thông tin
Mọi người đều có quyền được thông tin từ cơ quan công quyền, 
bao gồm cả thông tin liên quan đến an ninh quốc gia. Không có 
hạn chế nào đối với quyền này có thể áp dụng với lý do an ninh 
quốc gia trừ khi chính phủ có thể chứng minh rằng các hạn chế 
được quy định bởi luật và là cần thiết trong một xã hội dân chủ để 
bảo vệ một lợi ích an ninh quốc gia chính đáng. 
Nguyên tắc 12: Quy định hẹp liên quan đến an ninh 
Một quốc gia không thể từ chối tổng thể việc tiếp cận tất cả các 
thông tin liên quan đến an ninh quốc gia, mà phải quy định trong 
luật chỉ có những loại thông tin cụ thể và hẹp mà nó cần giữ lại để 
bảo vệ một lợi ích an ninh quốc gia chính đáng.
Nguyên tắc 13: Lợi ích công cộng khi công bố
Trong tất cả các luật và các quyết định liên quan đến quyền có 
được thông tin, lợi ích công cộng của việc biết về thông tin là một 
điểm chính yếu cần cân nhắc.
Nguyên tắc 14: Quyền xem xét độc lập đối với việc từ chối 
thông tin
Nhà nước có trách nhiệm áp dụng các biện pháp thích hợp để thi 
hành quyền có được thông tin. Những biện pháp này sẽ yêu cầu 
các nhà chức trách, nếu họ từ chối một yêu cầu cung cấp thông tin, 
xác định lý do họ làm việc đó bằng văn bản và càng sớm càng tốt; 
và quy định quyền xem xét nội dung và hiệu lực của việc từ chối 
bởi một cơ quan độc lập, bao gồm một số hình thức xét xử bởi cơ 
quan tư pháp về tính hợp pháp của việc từ chối. Cơ quan xem xét 
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phải có quyền kiểm tra các thông tin đã bị từ chối.
Nguyên tắc 15: Quy tắc chung về tiết lộ thông tin bí mật
Không ai có thể bị trừng phạt vì lý do an ninh quốc gia bởi công 
bố thông tin nếu (1) việc công bố thông tin không thực sự gây tổn 
hại và không có khả năng gây tổn hại cho một lợi ích an ninh quốc 
gia chính đáng, hoặc (2) lợi ích công cộng của việc biết thông tin 
giá trị hơn những thiệt hại do tiết lộ nó.
Nguyên tắc 16: Các thông tin thu được qua dịch vụ công 
Không ai có thể bị quy kết là vi phạm an ninh quốc gia và bị trừng 
phạt chỉ vì đã tiết lộ thông tin mà họ đã biết thông qua dịch vụ của 
chính quyền, nếu việc tiết lộ những thông tin đó mang lại lợi ích 
công cộng nhiều hơn so với những thiệt hại do thông tin bị tiết lộ.
Nguyên tắc 17: Thông tin trong lĩnh vực công
Một khi thông tin đã trở thành sẵn có cho công chúng, bằng bất 
cứ phương tiện nào, dù có hợp pháp hay không, thì quyền được 
biết của công chúng phải được xem là cao hơn bất kỳ lập luận nào 
cố gắng ngăn chặn công bố thêm thông tin đó. 
Nguyên tắc 18: Bảo vệ nguồn tin của nhà báo
Bảo vệ an ninh quốc gia không thể được sử dụng như một lý do 
để buộc một nhà báo phải tiết lộ một nguồn cung cấp tin bí mật.
Nguyên tắc 19: Tiếp cận khu vực hạn chế
Bất kỳ sự hạn chế nào về tự do thông tin cũng không được gây cản 
trở các mục đích của luật nhân quyền và luật nhân đạo. Đặc biệt, 
các chính phủ không được ngăn cản các nhà báo, những người 
đại diện của các tổ chức liên chính phủ hoặc phi chính phủ có 
nhiệm vụ giám sát tuân thủ các tiêu chuẩn nhân quyền hay nhân 
đạo tiếp cận khu vực mà có căn cứ hợp lý để tin rằng sự vi phạm 
luật nhân quyền và luật nhân đạo đang, hoặc đã diễn ra. Các chính 
phủ không được trục xuất các nhà báo, người đại diện của các tổ 
chức như vậy ra khỏi khu vực đang có bạo lực hoặc xung đột vũ 
trang, trừ trường hợp sự hiện diện của họ dẫn đến một nguy cơ rõ 
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ràng đối với sự an toàn của người khác. 

IV. NGUYÊN TẮC PHÁP QUYỀN VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
Nguyên tắc 20: Quy tắc chung về sự bảo vệ của pháp quyền 
Bất kỳ người nào bị cáo buộc phạm một tội về an ninh mà liên 
quan đến sự biểu đạt hoặc thông tin đều được hưởng tất cả những 
sự bảo vệ pháp lý theo luật pháp quốc tế. Chúng bao gồm, nhưng 
không chỉ giới hạn ở, các quyền sau đây:

a) quyền được coi là vô tội;
b) quyền không bị giam giữ tùy tiện;
c) quyền được thông báo kịp thời bằng một ngôn ngữ người 

đó có thể hiểu được về những cáo buộc và các bằng chứng 
chống lại mình; 

d) quyền tiếp cận nhanh chóng luật sư do mình lựa chọn; 
e) quyền được xét xử trong một thời gian hợp lý; 
f ) quyền có đủ thời gian để chuẩn bị sự bào chữa cho mình;
g) quyền được xét xử công bằng và công khai bởi một cơ quan 

tư pháp hoặc tòa án độc lập và vô tư; 
h) quyền đối chất với nhân chứng chống lại mình; 
i) quyền không chấp nhận bằng chứng cáo buộc mình đưa ra 

tại phiên tòa, trừ khi chúng đã được thông báo cho bị cáo 
và bị cáo có cơ hội để bác bỏ nó; và

j) quyền kháng cáo lên một cơ quan tư pháp hoặc tòa án độc 
lập có quyền xét lại quyết định về pháp luật, dữ kiện và 
điều chỉnh quyết định đó.

Nguyên tắc 21: Cơ chế bảo vệ 
Tất cả các cơ chế bảo vệ, bao gồm cả những biện pháp đặc biệt, 
chẳng hạn như yêu cầu được tòa án xem xét tính hợp pháp của việc 
bắt giữ mình (habeas corpus hay amparo) phải được áp dụng cho 
những người bị kết tội liên quan đến an ninh, kể cả trong trường 
hợp khẩn cấp đe dọa đến sinh mạng quốc gia, theo quy định tại 
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Nguyên tắc 3.
Nguyên tắc 22: Quyền được xét xử bởi một tòa án độc lập 

a) Theo sự lựa chọn của bị cáo, một cáo buộc về tội phạm liên 
quan đến an ninh cần phải được xét xử bởi bồi thẩm đoàn, 
nơi thiết chế này tồn tại, hoặc bởi các thẩm phán thực sự 
độc lập. Việc xét xử người bị buộc tội liên quan đến an 
ninh bởi các thẩm phán không được bảo đảm về nhiệm kỳ 
làm việc được coi là vi phạm quyền được xét xử bởi một 
tòa án độc lập. 

b) Không bao giờ một thường dân có thể bị xét xử về một tội 
phạm liên quan đến an ninh bởi một cơ quan tư pháp hoặc 
tòa án quân sự. 

c) Không bao giờ một thường dân hoặc quân nhân bị xét 
xử bởi một tòa án không thường trực hay một cơ quan tư 
pháp hoặc tòa án đặc biệt.

Nguyên tắc 23: Kiểm duyệt trước
Mọi sự biểu đạt không bị kiểm duyệt trước với lý do bảo vệ an ninh 
quốc gia, ngoại trừ trong thời gian tình trạng khẩn cấp đe dọa đến 
sinh mệnh quốc gia theo các điều kiện đã nêu trong Nguyên tắc 3.
Nguyên tắc 24: Các hình phạt không tương xứng 
Một người, cơ sở truyền thông, tổ chức chính trị hoặc tổ chức 
khác không phải chịu chế tài, hạn chế hoặc hình phạt về một tội 
phạm về an ninh liên quan đến tự do biểu đạt hay thông tin mà 
không tương xứng với mức độ nghiêm trọng của hành vi thực tế. 
Nguyên tắc 25: Quan hệ của những nguyên tắc này với các tiêu 
chuẩn khác
Không có điều gì trong những nguyên tắc này có thể được giải 
thích để hạn chế hoặc giới hạn bất kỳ quyền hay tự do nào của con 
người được ghi nhận trong pháp luật hoặc tiêu chuẩn quốc tế, khu 
vực hoặc quốc gia.
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CÁC PHỤ LỤC
TUYÊN NGÔN TOÀN THẾ GIỚI VỀ DÂN CHỦ

(Universal declaration on democracy)
(Tuyên ngôn được thông qua không cần bỏ phiếu bởi Hội đồng 
Liên minh Nghị viện Thế giới tại phiên họp thứ 161 (Cairo, ngày 

16 tháng 9 năm 1997)23

23 Liên minh 
Nghị việnThế 

giới (IPU), được 
thành lập năm 

1889, là tổ chức 
quốc tế của các 
nghị viện quốc 

gia, có vai trò là 
diễn đàn để các 

nhà lập pháp bày 
tỏ quan điểm về 
các vấn đề quốc 

tế cùng quan tâm, 
góp phần gìn giữ 

hòa bình, tăng 
cường hợp tác, 

thiết lập các thể 
chế dân chủ đại 
diện bền vững.

Việt Nam gia 
nhập IPU vào 

năm 1979, được 
bầu làm Phó 

Chủ tịch IPU 
đại diện khu vực 

châu Á-Thái Bình 
Dương nhiệm kỳ 

2010-2011. Năm 
2015, Đại hội 

đồng IPU lần thứ 
132 được tổ chức 

tại Hà Nội.

 Hội đồng Liên Nghị viện,
 Khẳng định lại cam kết của Liên minh Nghị viện Thế giới 
(IPU) vì hòa bình và phát triển và tin tưởng rằng việc tăng cường 
các tiến trình dân chủ hóa và các thể chế đại diện sẽ góp phần đáng 
kể để đạt được mục tiêu này, 
 Cũng tái khẳng định sự kêu gọi và cam kết của Liên minh Nghị 
viện Thế giới về  thúc đẩy dân chủ và thiết lập hệ thống đa nguyên 
của các chính thể đại diện trên thế giới, và mong muốn tăng cường 
những hành động bền vững và đa dạng trong lĩnh vực này,
 Nhắc lại rằng mỗi quốc gia có chủ quyền, tự do lựa chọn và 
phát triển, phù hợp với ý chí của người dân, hệ thống chính trị, xã 
hội, kinh tế và văn hóa riêng của mình mà không có sự can thiệp 
của các quốc gia khác theo đúng Hiến chương Liên Hợp Quốc, 
 Cũng nhắc lại Tuyên ngôn Toàn thế giới về Nhân quyền được 
thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948, cũng như Công ước quốc 
tế về quyền dân sự và chính trị và Công ước quốc tế về quyền kinh 
tế, xã hội và văn hóa được thông qua ngày 16 tháng 12 năm 1966, 
Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi các hình thức phân biệt chủng tộc 
được thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1965 và Công ước về xóa bỏ 
mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ được thông qua vào 
ngày 18 tháng 12 năm 1979,
 Nhắc lại cũng Tuyên ngôn về các tiêu chí cho bầu cử tự do và 
công bằng được thông qua tháng 3 năm 1994, trong đó khẳng định 
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rằng trong bất kỳ nhà nước nào,  ý chí của nhân dân là yếu tố tạo 
nên quyền lực của chính quyền mà được thực hiện qua các cuộc 
bầu cử thực chất, tự do và công bằng, 
 Dẫn chiếu đến Chương trình nghị sự về Dân chủ hóa được 
trình bày vào ngày 20 tháng 12 năm 1996 bởi Tổng Thư ký Liên 
hợp quốc  tại phiên họp thứ 51 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, 
 Thông qua Tuyên ngôn sau đây về dân chủ và thúc giục các 
chính phủ và Quốc hội trên toàn thế giới tuân thủ các nội dung 
của nó:

PHẦN ĐẦU – CÁC NGUYÊN TẮC CỦA DÂN CHỦ
1. Dân chủ là một lý tưởng phổ quát được công nhận như là một 

mục tiêu, dựa trên những giá trị chung được chia sẻ bởi các 
dân tộc trong cộng đồng thế giới, bất kể sự khác biệt văn hóa, 
chính trị, xã hội và kinh tế. Do đó, nó là một quyền cơ bản của 
công dân được thực hiện trong các điều kiện tự do, bình đẳng, 
minh bạch và trách nhiệm, với sự tôn trọng sự đa dạng của các 
quan điểm, và vì lợi ích của chính thể.

2. Dân chủ vừa là một lý tưởng để theo đuổi và là một hình thức 
chính quyền để áp dụng theo những phương thức phản ánh 
sự đa dạng của kinh nghiệm và đặc thù văn hoá mà không 
xâm hại đến các nguyên tắc, quy phạm, tiêu chuẩn được 
quốc tế công nhận. Do đó, nó là một trạng thái hay điều kiện 
không ngừng được hoàn thiện và luôn luôn có thể làm hoàn 
thiện hơn mà tiến trình đó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố 
chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa. 

3. Là một lý tưởng, dân chủ nhằm mục đích chủ yếu là để bảo vệ 
và thúc đẩy các quyền cơ bản và phẩm giá của cá nhân, để đạt 
được công bằng xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã 
hội của cộng đồng, tăng cường sự gắn kết xã hội và ổn định 
quốc gia, cũng như để tạo ra một môi trường thuận lợi cho hòa 
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bình quốc tế. Là một hình thức chính quyền, dân chủ là cách 
tốt nhất để đạt được những mục tiêu đó; nó cũng là hệ thống 
chính trị duy nhất có khả năng tự sửa đổi các sai lầm. 

4. Thành tựu của dân chủ bao hàm mối quan hệ hợp tác thực sự 
giữa nam giới và nữ giới trong việc tiến hành các công việc của 
xã hội mà trong đó họ làm việc bình đẳng và bổ sung cho nhau, 
cùng mang lại sự phong phú từ sự khác biệt của họ. 

5. Một nhà nước dân chủ đảm bảo rằng các tiến trình tiếp cận, 
nắm giữ và thay thế quyền lực cho phép cạnh tranh chính trị 
tự do và là kết quả của sự tham gia công khai, tự do và không 
phân biệt của nhân dân, thực hiện phù hợp với pháp luật, cả 
câu chữ và tinh thần. 

6. Dân chủ không thể tách rời các quyền được quy định trong 
các văn kiện quốc tế mà được nêu trong lời mở đầu của Tuyên 
ngôn này. Những quyền này do đó phải được áp dụng một 
cách hiệu quả và việc thực thi phù hợp với các trách nhiệm cá 
nhân và tập thể. 

7. Dân chủ được thiết lập dựa trên sự thống trị của pháp luật và 
việc thực thi các quyền con người. Trong một nhà nước dân 
chủ, không có ai ở trên pháp luật và tất cả đều bình đẳng trước 
pháp luật. 

8. Hòa bình và phát triển về kinh tế, xã hội và văn hóa đều là 
những điều kiện và thành quả của dân chủ. Như vậy, có sự phụ 
thuộc lẫn nhau giữa hòa bình, phát triển, tôn trọng và chấp 
hành pháp quyền và quyền con người. 

PHẦN THỨ HAI - NHỮNG YẾU TỐ VÀ VIỆC THỰC THI 
CHÍNH PHỦ DÂN CHỦ 
9. Dân chủ dựa vào sự tồn tại của các thể chế có cấu trúc tốt và 

hoạt động tốt, cũng như dựa vào một bộ các tiêu chuẩn, quy 
tắc và ý chí của toàn thể xã hội mà thấu suốt về các quyền và 
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trách nhiệm của mình. 
10. Chính các thể chế dân chủ sẽ hòa giải căng thẳng và duy trì 

trạng thái cân bằng giữa các nhu cầu đòi hỏi về sự đa dạng và 
tính đồng nhất, cá nhân và tập thể, nhằm tăng cường sự gắn 
kết và đoàn kết xã hội. 

11. Dân chủ được thiết lập dựa trên quyền của tất cả mọi người 
tham gia vào việc quản lý các vấn đề công cộng; do đó nó đòi 
hỏi sự tồn tại của các thể chế đại diện tại tất cả các cấp, mà đặc 
biệt là một Quốc hội đại diện cho tất cả các thành phần của xã 
hội và có các quyền hạn và phương tiện cần thiết để thể hiện 
ý chí của người dân thông qua hoạt động lập pháp và giám sát 
hoạt động của chính phủ.

12. Yếu tố quan trọng hàng đầu của thực thi dân chủ là việc tổ chức 
các cuộc bầu cử tự do và công bằng theo định kỳ để cho phép 
nhân dân thể hiện ý chí của mình. Các cuộc bầu cử phải được 
tổ chức trên cơ sở phổ thông, bình đẳng và bỏ phiếu kín để tất 
cả các cử tri có thể lựa chọn các đại diện của họ trong điều kiện 
bình đẳng, công khai, minh bạch, khuyến khích cạnh tranh 
chính trị. Nhằm mục đích đó, các quyền dân sự và chính trị 
là rất cần thiết, và đặc biệt trong số đó, quyền bầu cử và ứng 
cử, các quyền tự do ngôn luận và hội họp, tiếp cận thông tin, 
quyền tổ chức đảng phái chính trị và thực hiện các hoạt động 
chính trị. Tổ chức, hoạt động, tài chính, gây quỹ và đạo đức 
đảng phái phải được quy định một cách phù hợp, khách quan 
để đảm bảo tính liêm chính của quá trình dân chủ.

13. Nhà nước có chức năng thiết yếu đảm bảo sự thụ hưởng các 
quyền dân sự, văn hóa, kinh tế, chính trị và xã hội cho công 
dân. Dân chủ, do đó, song hành với một chính phủ hiệu quả, 
trung thực và minh bạch, được lựa chọn tự do và chịu trách 
nhiệm về việc quản lý các vấn đề công cộng. 

14. Trách nhiệm giải trình công cộng là điều cần thiết cho dân chủ, 
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được áp dụng với tất cả những người nắm giữ quyền lực công 
cộng, cho dù do được bầu hay không được bầu, và với tất cả các 
cơ quan công quyền mà không có ngoại lệ. Trách nhiệm giải 
trình đòi hỏi quyền của công chúng được tiếp cận thông tin về 
các hoạt động của chính phủ, quyền kiến nghị chính phủ và 
quyền đòi bồi thường thông qua các cơ chế hành chính và tư 
pháp công bằng. 

15. Đời sống công cộng như một chỉnh thể phải thể hiện ý thức về 
đạo đức và sự minh bạch, phải thiết lập các quy phạm và quy 
trình thích hợp để duy trì chúng. 

16. Sự tham gia của cá nhân vào quá trình dân chủ và đời sống 
công cộng ở tất cả các cấp phải được quy định một cách công 
bằng, khách quan và phải tránh bất kỳ sự phân biệt đối xử, 
cũng như bất cứ nguy cơ đe dọa nào từ phía nhà nước và các tổ 
chức phi nhà nước. 

17. Các thể chế tư pháp và các cơ chế giám sát độc lập, vô tư, hiệu 
quả là những bảo đảm cho pháp quyền mà dựa trên đó dân chủ 
được thiết lập. Để đảm bảo các thể chế và cơ chế này tôn trọng 
đầy đủ các quy tắc, cải thiện sự công bằng của các tiến trình và 
bồi thường cho sự bất công, mọi người phải có quyền tiếp cận 
các cơ chế hành chính và tư pháp trên cơ sở bình đẳng, cũng 
như tôn trọng các quyết định hành chính và tư pháp của cả các 
cơ quan nhà nước, các đại diện của công quyền và từng thành 
viên xã hội.

18. Trong khi sự tồn tại của một xã hội dân sự năng động là một 
yếu tố thiết yếu của dân chủ, năng lực và sự sẵn sàng của các 
cá nhân tham gia vào quá trình dân chủ và lựa chọn quản trị 
không tự nhiên có được. Vì vậy, cần thúc đẩy các điều kiện 
thuận lợi, đồng thời loại bỏ những yếu tố cản trở việc thực 
thi các quyền tham gia một cách thực chất. Theo đó, cần đảm 
bảo việc tăng cường thường xuyên, ngoài những điều khác, sự 
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bình đẳng, tính minh bạch và giáo dục, nhằm loại bỏ những 
trở ngại như sự thiếu hiểu biết, bất khoan dung, sự thờ ơ, 
thiếu sự lựa chọn thực chất và các lựa chọn thay thế, sự thiếu 
vắng các biện pháp được thiết kế nhằm khắc phục sự mất cân 
bằng, phân biệt đối xử có tính chất xã hội, văn hóa, tôn giáo và 
chủng tộc, hoặc vì lý do giới tính.

19. Một nhà nước dân chủ bền vững, do đó, đòi hỏi có một môi 
trường và văn hóa dân chủ mà liên tục được nuôi dưỡng và 
củng cố bởi giáo dục và các phương tiện văn hóa và thông tin 
khác. Vì thế, một xã hội dân chủ phải cam kết có nền giáo dục 
theo nghĩa rộng nhất của từ này, nhất là giáo dục công dân và 
sự hình thành công dân có trách nhiệm. 

20. Các tiến trình dân chủ được thúc đẩy bởi một môi trường kinh 
tế thuận lợi; do đó, trong nỗ lực tổng thể để phát triển, xã hội 
phải cam kết đáp ứng các nhu cầu kinh tế cơ bản của những 
người có hoàn cảnh khó khăn nhất, trong đó đảm bảo sự hòa 
nhập đầy đủ của họ vào tiến trình dân chủ. 

21. 21. Nhà nước dân chủ bao hàm quyền tự do quan điểm và ngôn 
luận, quyền này bao hàm quyền tự do quan điểm mà không bị 
can thiệp, quyền tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt thông tin 
và ý kiến bằng bất cứ phương tiện truyền thông nào và bất kể 
biên giới. 

22. Các thể chế và tiến trình dân chủ phải thích ứng với sự tham 
gia của tất cả mọi người trong các xã hội đồng nhất cũng như 
không đồng nhất, để bảo vệ sự đa dạng, đa nguyên và quyền 
khác biệt trong một bầu không khí khoan dung. 

23. Các thể chế và tiến trình dân chủ cũng phải thúc đẩy sự phân 
quyền cho chính quyền và cơ quan hành chính địa phương 
và khu vực, đó là một quyền và một điều cần thiết, điều đó có 
thể mở rộng cơ sở sự tham gia của công chúng. 
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PHẦN THỨ BA – KHÍA CẠNH QUỐC TẾ CỦA DÂN CHỦ 
24. Dân chủ cũng phải được công nhận là một nguyên tắc quốc tế, 

có thể áp dụng đối với các tổ chức quốc tế và các quốc gia trong 
quan hệ quốc tế của họ. Nguyên tắc của nền dân chủ quốc tế 
không chỉ có nghĩa là đại diện bình đẳng hay công bằng của 
các quốc gia mà nó còn mở rộng đến các quyền và nghĩa vụ 
kinh tế của các quốc gia. 

25. Các nguyên tắc của nền dân chủ phải được áp dụng cho việc 
quản lý quốc tế về các vấn đề quan tâm toàn cầu và di sản 
chung của nhân loại, đặc biệt là môi trường của con người.

26. Để bảo vệ nền dân chủ quốc tế, các quốc gia phải đảm bảo rằng 
hành vi của họ phù hợp với luật pháp quốc tế, kiềm chế việc sử 
dụng hoặc đe dọa vũ lực và bất cứ hành vi gây nguy hiểm hoặc 
vi phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ chính trị của các quốc 
gia khác, và thực hiện các biện pháp hòa bình để giải quyết 
những tranh chấp.

27. Một quốc gia dân chủ cần ủng hộ các nguyên tắc dân chủ trong 
quan hệ quốc tế. Ở khía cạnh đó, các nền dân chủ phải kiềm 
chế không co những hành xử phản dân chủ, thể hiện ở tình 
đoàn kết với các chính phủ dân chủ, các tổ chức phi chính phủ 
hoạt động vì dân chủ và nhân quyền, và mở rộng sự đoàn kết 
với những người là nạn nhân của hành vi vi phạm nhân quyền 
của các chế độ phản dân chủ. Để tăng cường công lý hình sự 
quốc tế, các nền dân chủ phải giảm thiểu tình trạng bỏ lọt 
những tội phạm quốc tế mà vi phạm nghiêm trọng các quyền 
con người cơ bản và hỗ trợ việc thành lập một tòa án quốc tế 
hình sự thường trực.
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