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Ngày 05/10/2021, Khoa Luật phối hợp cùng với
Trung tâm Luật châu Á, Trường Luật-Đại học
Melbourne, Trường Luật-Đại học Nottingham,
Vương quốc Anh, và Tổ chức quốc tế các nhà
nghiên cứu và giáo dục (IOER) tổ chức Hội thảo
quốc tế “Hình phạt tù chung thân tại Châu Á: Pháp
luật và thực tiễn”. Hội thảo được tổ chức dưới hình
thức trực tiếp và trực tuyến. Hội thảo diễn ra trong
02 ngày với 6 phiên và 29 tham luận. Nội dung của
Phiên 1 là giới thiệu về tù chung thân ở Châu Á với
các tình huống cụ thể đến từ các tham luận của các
diễn giả. Tham luận đầu tiên của GS. Dizk van Zyl
Smit đưa ra những hiểu biết về tù chung thân ở Châu
Á. Bài tham luận đã thu thập thông tin từ các án tù
chung thân ở các quốc gia. Theo đó, tác giả đã đưa
ra các số liệu như: Án chung thân tồn tại ở 183 trên
216 quốc gia và vùng lãnh thổ; Đây là hình phạt
nghiêm khắc nhất ở 149 quốc gia; 33 quốc gia không
có hình phạt tù chung thân hoặc án tử hình; 65 quốc
gia áp đặt các bản án tù chung thân không ân xá.
Những tội phạm phổ biến nhất gắn với hình phạt này
như: tội phạm chống lại con người, chống lại nhà
nước, tội phạm chiến tranh, ma túy, môi trường, tài
chính,… 

Tại Phiên 2 và 3 của Hội thảo, các đại biểu được
nghe các bài tham luận liên quan cụ thể hình phạt tù
chung thân tại một số nước ở Châu Á như Malaysia,
Singapore, Indonesia, Bangladesh, Hàn Quốc và
nhưng quan điểm khác nhau về hình phạt tù chung
thân. Trong ngày thứ 2 của Hội thảo, các diễn giả
cũng đã chia sẻ các nghiên cứu của mình về hình
phạt tù chung thân với các nội dung xoay quanh việc
đối xử với tù nhân chung thân ở Châu Á, việc phóng
thích đối với tù nhân chung thân và các quan điểm
khác nhau để cải cách án tù chung thân ở Châu Á.
Phần thảo luận đề cập đến các vấn đề: cơ hội phóng
thích cho các tù nhân chung thân không được hưởng
ân xá; Có nên hay có cơ hội loại bỏ hình phạt tù
chung thân; Hình phạt tù chung thân có thể được
thay thế bởi hình phạt nào khác; Vấn đề tra tấn tại
nhà tù,…Bãi bỏ hình phạt tử hình là một xu hướng
toàn cầu, tuy nhiên việc thay thế, cải cách, hay bãi
bỏ bằng một hình phạt khác nhưng vẫn đảm bảo
thực thi công lý, vừa đảm bảo quyền con người là
một câu hỏi lớn. Qua Hội thảo này, với sự chia sẻ
của nhiều diễn giả đến từ nhiều quốc gia, các
chuyên gia, nhà khoa học cũng đã có thêm thông tin
hữu ích cho những nghiên cứu của mình.
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Ngày 28 và 29/9/2021, Khoa Luật phối hợp với
Hội hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ, Viện Liên kết
toàn cầu (IGE), Trung tâm Tôn giáo và xã hội toàn
cầu - Đại học Kinh tế và chính trị Luân đôn, Trung
tâm Quốc tế nghiên cứu Pháp luật và Tôn giáo -
Trường Luật J. Reuben Clark - Đại học Brigham
Young tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ
đề "Tôn giáo và Pháp quyền: Tiến tới một quan hệ
hài hòa trong thời đại toàn cầu hóa". Hội thảo được
tổ chức bằng hình thức kết hợp trực tiếp và trực
tuyến. Hội thảo có sự tham gia của Đại sứ Nguyễn
Tâm Chiến, Chủ tịch Hội Việt - Mỹ, Liên hiệp các
tổ chức hữu nghị Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng
Bộ Ngoại giao, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ;
Ông Bùi Văn Nghị - Tổng Thư ký Hội Việt - Mỹ,
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; TS.
James Chen - Phó chủ tịch phụ trách hoạt động
toàn cầu tại Viện Liên kết toàn cầu (IGE); TS.
Chris Seiple - Chủ tịch danh dự Viện Liên kết toàn
cầu (IGE); TS. James Arthur Walters - Giám đốc
Trung tâm Tôn giáo và xã hội toàn cầu, Đại học
Kinh tế và chính trị Luân đôn, Vương quốc Anh;
GS. Brett Scharffs - Giám đốc Trung tâm Quốc tế
Nghiên cứu Pháp luật và Tôn giáo, Trường Luật J.
Reuben Clark, Đại học Brigham Young, Hoa Kỳ
và các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên,
nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên đến từ các cơ
sở đào tạo luật tại Việt Nam, và nước ngoài. 

Hội thảo có 4 phiên làm việc với các tham luận về:
Định nghĩa, thúc đẩy và thể chế hóa quyền tự do
tôn giáo: Sự hợp tác giữa Chính phủ và xã hội dân
sự; Tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tôn giáo
trong thời hiện đại; Quyền tự do tôn giáo và pháp
quyền: vụ việc điển hình tại tỉnh Quebec; Hạn chế
hành vi xúc phạm tôn giáo trên mạng xã hội dưới
góc nhìn của Luật Thông tin và giao dịch điện tử
(ITE) của Indonesia; Giới thiệu phương pháp giải
quyết xung đột nhằm thúc đẩy sự tôn trọng lẫn
nhau giữa các tôn giáo: Các chỉ trích đối với
phương pháp quản lý giải quyết xung đột giữa các
nhóm Shia và Sunni ở Sampang, Indonesia; Đưa
tôn giáo vào nơi làm việc, thúc đẩy nhân phẩm và
năng suất thương mại. Phiên 3 và 4 của Hội thảo
diễn ra ngày 29/9/2021 với các phần trình bày nhắc
tới tự do tôn giáo là vấn đề rất quan trọng và cần
được xem xét kĩ mối quan hệ giữa nhà nước với các
tổ chức tôn giáo với nhiều chuẩn mực văn hóa và
ứng xử khác nhau. Bản thân các quy tắc của tôn
giáo cũng có thể ảnh hưởng đến tính bền vững của
các cộng đồng tôn giáo đó. Hội thảo diễn ra với 16
tham luận chính với sự tham gia của gần 150 đại
biểu tham dự.
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