
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

TẠP CHÍ LUẬT HỌC SỐ 7/2022 25 

 

 

 
 

 

 

ĐOÀN THỊ PHƯƠNG DIỆP * 

ĐOÀN THANH HẢI ** 

Tóm tắt: Luật học về nữ quyền là một ngành học tương đối mới, phát triển từ phong trào giải 

phóng phụ nữ vào cuối những năm 1960 và 1970. Vào thời điểm đó, phụ nữ đã học tập và tham 

gia hành nghề luật nhiều hơn. Họ đã có ý tưởng sử dụng pháp luật để xoá bỏ sự đối xử bất công 

và bất bình đẳng đối với phụ nữ. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra như tại sao phụ nữ bị đối xử bất 

bình đẳng, tại sao sự bất bình đẳng này lại không được nhận biết bởi các chủ thể có thẩm quyền, 

cần làm gì để thay đổi thực tế trên. Những câu hỏi này đã trở thành chủ đề của lí thuyết pháp lí 

nữ quyền. Vậy, lí thuyết pháp lí nữ quyền là gì? Liệu một lí thuyết pháp lí hình thành hơn 50 năm 

trước trong một bối cảnh chính trị, xã hội có rất nhiều sự khác biệt có thể hữu dụng trong việc 

nghiên cứu, áp dụng pháp luật trong bối cảnh Việt Nam? Bài viết này kết luận rằng việc nghiên 

cứu lí thuyết pháp lí nữ quyền có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện pháp luật ở 

Việt Nam hiện nay. 
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FEMINIST LEGAL THEORY - RECOGNITION AND APPLICATION IN THE MAKING 

AND IMPLEMENTATION OF THE LAW IN VIETNAM NOWADAYS  

Abstract: Feminist jurisprudence is a relatively new discipline that evolved from the women's 

emancipation movement in the late 1960s and 1970s. At that time, more women were began to 

participate in law studies and professions. They had an idea of using the law to eliminate the unfair 

and unequal treatment of women at that time. Many questions have been raised, for example, why 

women are being treated unfairly, why this injustice is not known to so many authorities, and what 

needs to be done to change such a situation. These questions have become the subject of feminist legal 

theory. So, what is feminist legal theory? Could a legal theory formulated more than 50 years ago in 

such a different political and social context can be useful in studying and applying the law in the 

context of Vietnam? This article concludes that studying the feminist legal theory will benefit the 

making and implementation of the law in Vietnam nowadays. 
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1. Khái quát về phương pháp luận 

nữ quyền 

Lí thuyết pháp lí nữ quyền (feminist 

legal theory) bắt đầu từ chủ nghĩa nữ quyền 

(feminist) nói chung. Lí thuyết pháp lí nữ  
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