CÂU LẠC BỘ LUẬT KHOAVIỆT NAM
Vietnamese Law Society (VILAS)
4607 Dove Springs, Houston, Texas 77066
Tel. & Fax: 281-397-8564
Email: luatkhoavietnam@gmail.com

BẢN LÊN TIẾNG
CỦA CÂU LẠC BỘ LUẬT KHOA VIỆT NAM
Về việc Toà án Việt Nam nhiều lần vi phạm Điều Ước Quốc
Tế về các quyền dân sự và chính trị mà nhà cầm quyền Việt
Nam đã cam kết thi hành.
 Xét rằng: Trong nhiều năm qua, các Toà án Việt Nam nhiều lần đã
tuyên xử những bản án nặng nề đối với nhiều công dân Việt Nam chỉ
vì họ đã công khai bầy tỏ lập trường, quan điểm, chính kiến bất đồng
với chế độ một cách ôn hoà bằng lời nói, bài viết truyền đạt qua các
phương tiện truyền thông đại chúng, phù hợp với Hiến pháp quốc gia
và Công ước quốc tế. Tất cả những công dân này đều bị Toà án kết tội
“Tuyên truyền chống nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt
Nam” theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
Một số bản án điển hình từng làm chấn động và gây bất bình, phẫn
nộ trước công luận tại Việt Nam và thế giới như kết án Linh mục
Nguyễn Văn Lý nhiều lần, Luật sư Lê Thị Công Nhân, Luât sư Nguyễn
Văn Đài, Luật sư Lê Quốc Quân, Bác sĩ Lê Nguyên Sang, Bác sĩ Phạm
Hồng Sơn. Đặc biệt gần đây nhất là Toà án Hà Nội ngày 4-4-2011 đã kết
án Luật sư Cù Huy Hà Vũ 7 năm tù giam, 3 năm quản chế với cùng tội
danh chỉ vì đã thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của mình.
 Xét rằng: Qua bản cáo trạng của Viện Kiểm Sát Hà Nội ngày 17-122010 đã kết tội công dân Cù Huy Hà Vũ chỉ căn cứ trên những bài
viết, các cuộc trả lời phỏng vấn của các cơ quan truyến thông quốc tế
như Đài VOA, Đài RFA…được phổ biến công khai từ lâu qua các
phương tiện truyền thông đại chúng. Nội dung các bài viết và trả lời
các cuộc phỏng vấn này chỉ là những quan điểm, nhận thức, phê bình
và góp ý cá nhân liên quan đến các vấn đề khiếm khuyết, lạc hậu về
pháp lý, pháp luật, chế độ chính trị, xã hội và những vi phạm Hiến
pháp, luật pháp của các các viên chức trong guồng máy công quyền
Việt Nam. Tất cả những hành vi này của công dân Cù Huy Hà Vũ và
những công dân nạn nhân khác, đều phù hợp với Hiến pháp hiện
hành của Việt Nam quy định nơi điều 69, rằng “Công dân có quyền

tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền
hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”; và cũng
phù hợp với Công Ứớc Quốc Tế năm 1966 Về Các Quyền Dân Sự Và
Chính Trị, quy định nơi Điều 19, Khoản 1, rằng “Mọi người đều có
quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp”. Điều ước
này đã được Việt Nam cam kết thi hành bằng “Luật ký kết gia nhập
và thực hiện Điều ước quốc tế” năm 2008 của Việt Nam, quy định
rõ hiệu lực của Điều ước trên luật quốc nội Việt Nam, tại khoản 1
Điều 6, rằng “Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và
Điều ước quốc tế mà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp
dụng quy định của Điều ước Quốc tế”.
 Xét rằng: bản án ngày 4-4-2011 của Toà Án Thành Phố Hà Nội tuyên
phạt công dân Cù Huy Hà vũ 7 năm tù giam , 3 năm quản chế, cũng
như nhiều bản án nặng nề trước đó đối với nhiều công dân khác về
cùng tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng Hoà Xã hội
Chủ Nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam,
không những đã vi phạm trắng trợn Điều Ước Quốc Tế Về Các
Quyền Dân sự và chính trị mà Việt Nam đã cam kết thi hành, mà
còn vi phạm chính Hiến pháp và luật pháp hiện hành của Việt Nam,
xâm phạm thô bạo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các công dân
Việt Nam. Vì vậy tất cả các bản án vi luật này phải bị coi là vô hiệu
về mặt pháp lý và không được phép thi hành về mặt thực tế.
Vì vậy, đứng trên phương diên pháp lý và quyền con người,Câu
Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam, một Hiệp Hội bao gồm các luật sư, luật
gia, Thẩm phán và các cựu sinh viên luật khoa Việt Nam, ý thức sự
cần thiết phải lên tiếng trước công luận quốc tế và công luận quốc dân
Việt Nam trong cũng như ngoài nước, về sự vi phạm trắng trợn luật
quốc tế cũng như luật quốc nội của các Toà Án Việt Nam.
Qua Bản Lên Tiếng này, chúng tôi đề nghị:
1/- Các Cộng Đồng Việt Nam hải ngoại vận động các tổ chức quốc tế
như:
- Tổ Chức Liên Hiệp Quốc, với cơ quan trực thuộc đặc trách theo
dõi việc thực thi Điều Uớc Quốc Tế về các quyền dân sự và
chính trị nơi các quốc gia kết ước; Hội Đồng Nhân Quyền Liên
Hiệp Quốc…
- Các tổ chức bảo vệ pháp lý, nhân quyền, dân quyền quốc tế,
như Hội Ân Xá Quốc tế, Hội Bảo Vệ Nhân Quyền (Human Rights
Watch)…

- Các chính phủ có quan hệ ngoại giao, kinh tế với Việt Nam.
Để thỉnh cầu tất cả các Tổ Chức Quốc Tế và chính phủ các quốc gia,
trong chức năng và ảnh hưởng , can thiệp tức thời, với các biện pháp
hữu hiệu để các Toà án Việt Nam phải chấm dứt việc tuyên xử phi
pháp các hoạt động hợp pháp của các công dân và hủy bỏ các bản án
vi luật, trả tự do tức khắc, vô điều kiện cho công dân Cù Huy Hà Vũ
và các công dân khác bị kết án oan sai trước đây hiện đang bị giam
cầm và bồi thường thoả đáng những thiệt hại tinh thần cũng như vật
chất cho các nạn nhân.
2/- Quốc Hội Việt Nam hiện nay cần lưu ý đến kiến nghị của một số luật
sư Việt Nam ở hải ngoại, mới đây gửi qua các Đại Biểu Quốc hội, để nhanh
chóng xem xét lại Điều 88 Luật Hình Sự Việt Nam dưới ánh sáng của Điều
Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự Và Chính Trị,và Tuyên Ngôn Quốc Tế
Nhân Quyền mà chính Quốc Hội Việt Nam đã làm “Luật ký kết gia nhập
và thực hiện Điều ước quốc tế” năm 2008 để thi hành. Nếu Quốc hội Việt
Nam không cấp thời thực hiện theo đề nghị này, Toà Án Việt Nam tiếp tục
không chỉ vi phạm Điều Uớc Quốc Tế, mà còn vi phạm chính Hiến Pháp và
luật pháp hiện hành của chế độ, gây hậu quả nghiêm trọng nhiều mặt cho các
công dân khi phải gánh chịu các bản án oan sai.Quốc Hội Việt Nam phải
chịu trách nhiệm trước nhân dân, lịch sử dân tộc và công luận thế giới
về điều này.
3/- Nhân dân trong nước và Người Việt Nam ở hải ngoại, bằng mọi
phương cách, xử dụng mọi hình thức tranh đấu hợp pháp có hiệu quả, để đòi
hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải hủy bỏ tất cả những bản án vi luật, bất
công và trả tự do tức khắc, vô điều kiện cho tất cả các công dân Việt Nam
đang bị cầm tù vì những bản án vi luật và bất công này.
Houston, ngày 7 tháng 4 năm 2011
Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam

