Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam
(Vietnamese Law Association – VILAS)

THƯ THAM KHẢO
v/v Thành lập “Luật sư đòan Quốc Dân Việt Nam ”
Kính gửi: - Quý vị luật sư Việt Nam đang hành nghề tại Việt Nam và các nước trên
toàn thế giới,
Đồng kính gửi: - Quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng, Quý đồng môn Đại học Luật khoa
Sàigòn,
Kính thưa Quý vị,
Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam đã chú ý đến một vấn nạn, dẫn đến một nhu
cầu:
Vấn nạn là ngày càng có nhiều quốc dân Việt Nam bị truy tố, xét xử và đã phải
lãnh chịu những bản án nặng nề, bất công trước các tòa án tại Việt Nam và một số ít
hơn trước các tòa án ngọai quốc, chỉ vì các họat động đòi công lý, công bằng xã hội,
đấu tranh một cách hòa bình cho các quyền tự do, dân chủ và nhân quyền được tôn
trọng,bảo vệ và hành xử tại Việt Nam.Vấn nạn này đã đưa đến một nhu cầu thực tế là
những quốc dân nạn nhân này cần được hổ trợ và bảo vệ về mặt pháp lý trước các tòa
án quốc tế hay tại Việt Nam bởi các luật sư.
Vì vậy, để góp phần vào nỗ lực chung của tòan thể Quốc Dân Việt Nam nhằm giải
quyết vấn nạn và đáp ứng phần nào nhu cầu nêu trên, Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt
Nam từ lâu đã nghĩ đến việc đứng ra vân động cho sự hình thành một tập hợp các luật
sư Việt Nam đang hành nghề tại hải ngọai cũng như trong nước, danh xưng “Luật Sư
Đòan Thiện Nguyện Quốc Dân Việt Nam” chẳng hạn, để khi cần sẽ được Ban Điều
Hành Luật sư đòan phân công theo sự tự nguyện của các luật sư hội viên, đứng ra
nhiệm cách để theo dõi vụ kiện, nghiên cứu hồ sơ và biện hộ trước tòa, nếu có lời yêu
cầu của những quốc dân Việt Nam bị truy tố, xét xử do nhữnh hành vi thể hiện lòng
yêu nước yêu dân của họ.
Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam (CLBLKVN)xin được tham khảo cùng Qúy vị:
1/- Có nên hình thành một tập hợp các luật sư Việt Nam đang hành nghề tại hải
ngọai cũng như tại Việt Nam để thực hiện tôn chỉ mục đích nêu trên hay không?
2/- Nếu thành lập thì lấy danh hiệu “Luật sư Đòan Quốc DânViệt Nam” hay “Luật
sư Đòan Quốc Dân Việt Nam Tòan Cầu” hay đề nghị một danh xưng khác
là:……………………………………..

3/- Hình thành như một tổ chức độc lập đứng ngòai Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt
Nam……………
(Nếu chọn cách hình thành này, các bước tiến hành như sau: CLBLKVN làm
nhiệm vụ của Ban Vân Động: Ghi tên các luật sư tự nguyên tham gia, sọan thảo “Dự
thảo Nội Qui Luật sư Đòan”, tổ chức Đại Hội thành lập tại Houston (nếu có thể) hay
Đại Hội qua mang internet (để thông qua Nội Quy, bầu các chức vụ vào cơ chế điều
hành)- CLBLKVN chấm dứt nhiệm vụ, Luật sư đòan thiện nguyện bắt đầu đi vào
họat động độc lập)
4/Hình
thành
như
một
bộ
phận
trực
thuộc
CLBLKVN…………………………………………….
(Nếu chọn cách hình thành này, các bước tiến hành đơn giản hơn: CLBLKVN
tiếp nhân ghi danh các luật sư thiện nguyện tham gia Luật sư Đòan – Sọan “Dự thảo
Nội Qui” – Các luật sư ghi danh tham gia Luật sư đòan thiện nguyên thông qua dự
thảo (qua Internet), bầu các nhân sự theo Nôi Qui- Sau đó, CLBLKVN làm nhiệm vụ
văn phòng thường trực của Luật sư Đòan Thiện Nguyện, các luật sư tham dự Luật sư
Đòan làm nhiệm vụ theo chức năng và chuyên môn )
Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam ước mong, Quý vị cho biết tôn ý càng sớm
càng tốt để có thể bước vào họat động thực tiễn hữu ích và có hiệu quả trong một
thời gian ngắn tới đây.
Trân trọng,
Houston, ngày 18 tháng 6 năm 2010
TM. Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam
Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng

