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1.

Giới thiệu

1.1 CIVICUS là một liên minh toàn cầu của các tổ chức xã hội dân sự (CSO) và các nhà
hoạt động cam kết thúc đẩy sự tham gia của công dân và xã hội dân sự trên khắp
thế giới. Được thành lập vào năm 1993, CIVICUS có thành viên tại hơn 170 quốc
gia trên toàn cầu.
1.2 VOICE là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ làm việc trong lĩnh vực thúc đẩy
phát triển xã hội dân sự, vận động nhân quyền, bao gồm việc bảo vệ người tị nạn
và quyền pháp trị (rule of law) ở Việt Nam. Được thành lập vào năm 2007, sứ
mệnh của VOICE là trao quyền cho các cá nhân để thúc đẩy một xã hội dân sự
mạnh mẽ, độc lập và sôi động.
1.3 VOICE Việt Nam được thành lập vào năm 2016 để trợ giúp cho các nhà hoạt động ở
Việt Nam.
1.4 Diễn đàn Xã hội Dân sự được thành lập vào năm 2013 nhằm thúc đẩy dân chủ một
cách ôn hòa tại Việt Nam.
1.5 Human Rights Foundation (HRF) là một Tổ Chức Xã Hội Dân Sự (CSO) không đảng
phái, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên toàn cầu, tập trung vào các xã hội
cònkhép kín. HRF kết hợp mọi người trong mục đíchchung của việc bảo vệ nhân
quyền và thúc đẩy dân chủ tự do. Sứ mệnh của tổ chức là để đảm bảo và phát huy
quyền tự do trên toàn thế giới.
1.6 Bản kiến nghị này sẽ xem xét về việc Chính phủ Việt Nam có tuân thủ các trách
nhiệm nhân quyền quốc tế của họ để tạo ra và duy trì môi trường an toàn và tạo
điều kiện cho xã hội dân sự hay không. Cụ thể, chúng tôi phân tích xem Việt Nam
có thực hiện các trách nhiệm đối với quyền tự do lập hội, biểu tình ôn hòa và
những giới hạn không chính đáng đối với các nhà đấu tranh nhân quyền (HRD) kể
từ kỳ kiểm tra UPR trước đó vào tháng 1 năm 2014. Cuối cùng, chúng tôi đánh giá
việc thực hiện các khuyến nghị của Việt Nam trong bản UPR chu kỳ 2 liên quan đến
những vấn đề này và cung cấp một số khuyến nghị theo dõi hành động cụ thể theo
định hướng hành động.
1.7 Trong chu kỳ UPR thứ 2, Chính phủ Việt Nam đã nhận được 37 khuyến nghị liên
quan đến không gian dân sự. Trong số các đề xuất, 29 đã được chấp nhận và 8
được ghi nhận. Nhận định từ các nguồn tư liệu pháp lý và nhân quyền được đề cập
trong phần tiếp theo của bài trình bày này cho thấy Chính phủ Việt Nam đã thực
hiện một phần của 6 khuyến nghị liên quan đến xã hội dân sự và không thực hiện
phần còn lại của 31 khuyến nghị. Chính phủ liên tục không chịu giải quyết những
hạn chế không chính đáng về xã hội dân sự kể từ lần kiểm tra UPR cuối cùng và
đồng thời không thực thi những khuyến nghị liên quan đến quyền tự do lập hội,
hội họp, biểu tình ôn hòa, bảo vệ các nhà đấu tranh nhân quyền và các blogger.
1.8 Người viết bài này đặc biệt quan tâm đến cách thức và hệ thống chính quyền sử
dụng không cho những nhà đấu tranh nhân quyền và blogger lên tiếng. Hệ thống
này gồm có những luật lệ mơ hồ, sử dụng côn đồ hành hung các blogger và những
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nhà đấu tranh, cấm quyền tự do di chuyển từ nơi này đến nơi khác, bạo hành, hăm
dọa và đánh đập dã man trong các trại tù.
1.9 Thêm vào đó là sự kiểm soát gắt gao đối với giới truyền thông, cấm đoán phóng
viên, kiểm soát gắt gao trên mạng và lùng bắt những nhà đấu tranh.
1.10 Sự đàn áp khốc liệt bởi chính quyền cũng là một mối lo ngại lớn. Cụ thể, trong năm
2016, tại nhà máy Formosa, nơi thải ra nhiều chất độc hại đã khiến người dân biểu
tình và thángg sáu năm 2018 đã có những cuộc biểu tình lớn phản đối Đặc Khu
Kinh Tế và luật An Ninh Mạng. Những người tham gia các cuộc biểu tình này đều
đã bị bắt và đánh đập rất dã man.
1.11 Vì các đàn áp kể trên, CIVICUS Monitor – một công cụ theo dõi trạng thái xã hội dân
sự của tất cả các nước - đã đánh giá Việt Nam là một xã hội “đóng”,1 bởi nó cho
thấy một sự cản trở rộng rãi và có hệ thống các quyền tự do căn bản. Hơn nữa,
theo hệ thống phân loại của HRF thì Việt Nam là một quốc gia toàn trị, nơi mà các
quyền căn bản không được tôn trọng, quyền lực không được phân chia và độc lập. 2
Phần 2 của báo cáo này sẽ xem xét việc Việt Nam thực hiện các khuyến nghị trong
UPR và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền liên quan đến sự tự do lập hội.
Phần 3 sẽ đánh giá việc Việt Nam có thực hiện các khuyến nghị UPR và tuân thủ
tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế liên quan tới việc bảo vệ những người bảo vệ nhân
quyền, các nhà hoạt động xã hội dân sự và nhà báo.
Phần 4 sẽ xem xét việc Việt Nam thực hiện các khuyến nghị UPR và tuân thủ tiêu
chuẩn nhân quyền quốc tế về quyền tự do biểu đạt, tự do báo chí và tự do truy cập
thông tin.
Phần 5 sẽ xem xét việc Việt Nam thực hiện các khuyến nghị UPR và tuân thủ tiêu
chuẩn quốc tế về tự do hội họp ôn hòa.
Phần 6 bao gồm các khuyến nghị liên quan đến các quan ngại đã nêu và để tang
cường việc thực hiện các khuyến nghị trong UPR chu kỳ hai.
Phần 7 là phụ lục về khuyến nghị được (chính phủ Việt Nam) về không gian xã hội
dân sự đã được nêu ra trong UPR chu kỳ hai.

2.

Quyền tự do lập hội

2.1 Trong báo cáo UPR chu kỳ 2, chính quyền Việt Nam nhận được 7 khuyến nghị về
quyền tự do lập hội và việc kiến tạo một môi trường cởi mở cho các tổ chức xã
hội dân sự. Cùng các khuyến nghị khác, Việt Nam đã hứa hẹn sẽ “đảm bảo rằng họ
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CIVICUS Monitor: Vietnam, https://monitor.civicus.org/country/vietnam. Hạng được xếp theo ngày
4/7/2018.
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Xem ‘Regime Definition Type’, Báo cáo Năm 2017 của Human Rights Foundation (HRF), trang 18-19,
https://drive.google.com/file/d/1hpDUz2ibBTxzTBx-sjeiL_IuNRlv3mHk/view
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tạo điều kiện cho sự phát triển của một môi trường an toàn và cởi mở để các
nhóm xã hội dân sự được tự do lập hội” và sẽ “tiến hành các bước cụ thể để tạo
một môi trường thân thiện cho các NGO, bao gồm cả việc giảm bớt yêu cầu trong
thủ tục đăng ký”. Chính phủ Việt Nam đã chấp nhận cả bảy khuyến nghị yêu kể
trên. Tuy nhiên, những bằng chứng dưới đây cho thấy chính phủ đã thất bại hoàn
toàn trong việc thực hiện những lời cam kết đó.
2.2 Điều 25 trong Hiến Pháp Việt Nam 1959 đã bảo đảm quyền tự do lập hội.3 Hơn
nữa, Điều 22 của Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) mà
Việt Nam là một thành viên, cũng bảo đảm quyền tự do lập hội. Tuy nhiên, khác
hẳn với cam kết, quyền tự do lập hội bị cấm đoán gắt gao tại Việt Nam. Đảng Cộng
sản Việt Nam (ĐCSVN) kiểm soát hoàn toàn mọi hoạt động xã hội và cấm thành
lập đảng phái chính trị, nghiệp đoàn và các tổ chức xã hội dân sự, ép buộc người
dân chỉ được hoạt động trong các tổ chức đại chúng do đảng kiểm soát, thường là
dưới hình thức Mặt Trận Tổ Quốc.4
2.3 Khuôn khổ pháp lý trong nước trong việc quản lý xã hội dân sự là Nghị định 45
(2010) về việc tổ chức, hoạt động và quản lý hội.5 Theo điều số 33 và 34 trong
Nghị định, những tổ chức được nhà nước cho phép vận động và xây dựng chính
sách phải có những “tính chất đặc thù”. Đó là những tổ chức toàn quốc lớn chịu
sự kiểm soát chặt chẽ của ĐCS, bao gồm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn
Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội
Cựu Chiến binh và Hội Phụ nữ Việt Nam. Hoạt động của tất cả các tổ chức xã hội
dân sự khác đều bị giới hạn. Theo điều 24 của nghị định 45, các tổ chức xã hội
dân sự bị cấm các hoạt động được coi là phương hại đến “an ninh quốc gia, trật tự
xã hội, thuần phong mỹ tục của quốc gia, dân tộc”. Nội dung điều khoản này rất
mơ hồ và thường bị lạm dụng. Thêm vào đó, các nhóm xã hội dân sự chỉ được
phép tham gia vào “các chương trình, dự án, chủ đề nghiên cứu, tham vấn và
phản hồi” nếu được các cơ quan nhà nước liên quan đề nghị cụ thể.
2.4 Tuy đã có Nghị định 45 để quản lý các vấn đề pháp lý về xã hội dân sự, nhưng
một bản dự luật đã được đem ra thảo luận để điều chỉnh tất cả các hội đoàn và tổ
chức xã hội dân sự tại Việt Nam. Nhưng bản dự luật đó khi đưa ra Quốc hội vào
tháng 10/2016 đã bị phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức xã hội dân sự do nó chỉ
thừa nhận các nhóm có đăng ký còn hàng chục nhóm không đăng ký đều bị cho là
trái pháp luật, nó cũng khiến quy trình đăng ký trở nên phức tạp, đồng thời
nghiêm cấm việc nhận tài trợ từ nước ngoài.6 Quốc hội đã quyết định ngừng bỏ
phiếu thông qua bản dự luật này thời điểm đó, và đến nay vẫn chưa thêm vào
nghị trình của họ trong năm 2018.
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Hiến pháp Việt Nam
http://www.constitutionnet.org/sites/default/files/tranlation_of_vietnams_new_constitution_enuk_2.pdf.
4
Mặt trận Tổ quốc là một phần của Đảng Cộng sản Việt Nam và là cái nôi của 40 hội nhóm, công đoàn khác
nhau và sáu tôn giáo được nhà nước công nhận.
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Xem Nghị định tại http://ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/84259/93533/F1158441545/VNM84259.pdf.
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‘Dự thảo Luật về Hội bị xem là vi hiến’, Vietnam Rights Now, 22/10/2016,
http://vietnamrightnow.com/2016/10/bill-on-association-allegedly-unconstitutional.
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2.5 Sự thống trị của ĐCSVN và khuôn khổ pháp lý tương ứng đã gây cản trở việc
thành lập các tổ chức xã hội dân sự độc lập. Để ngăn chặn sự hình thành của các
tổ chức này, chính quyền thường xuyên bắt giữ và kết tội các nhà hoạt động là
thành viên của các tổ chức không đăng ký. Tháng 4/2018, 8 thành viên Hội Anh
Em Dân Chủ, một tổ chức lỏng lẻo của các nhà hoạt động và người bảo vệ nhân
quyền, bị buộc tội “thực hiện các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”
và bị kết án tù nhiều năm.7 Ngày sáu tháng 11 năm 2016 ông Lưu Văn Vĩnh,
người sáng lập nhóm Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết, đã bị bắt và bị buộc
tội “thực hiện các hoạt động chống nhà nước” theo điều 79 của Luật Hình sự.8
Ngày16/12/2016, ông Trần Anh Kim và ông Lê Thanh Tùng lần lượt bị kết án 13
và 12 năm tù chỉ vì họ lập kế hoạch thành lập một tổ chức thúc đẩy dân chủ có
tên Lực lượng Quốc dân Phất cờ Dân chủ.9
2.6 Mặc dù gặp phải những sự cấm đoán, các nhà hoạt động và Blogger tận dụng hệ
thống internet, đã tiếp tục huy động các nhóm và các mạng lưới không chính thức
để hoạt động về về những vấn đề như tự do truyền thông, quyền phụ nữ, quyền
người lao động, những vấn đề liên quan đến môi trường, bình đẳng giới và quyền
sở hữu đất đai.10
2.7 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là công đoàn duy nhất được hoạt động hợp
pháp ở Việt Nam, dưới sự kiểm soát của ĐCSVN. Mặc dù Việt Nam, trên nguyên
tắc, đã đồng ý là sẽ cho phép những công đoàn độc lập được thành lập như một
điều kiện của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương. Nhưng những hứa hẹn
đó đã bị lờ đi ngay sau khi Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận này.11
2.8 Phong trào tôn giáo ở Việt Nam đóng một vai trò rất quan trọng đối với xã hội
dân sự, khiến mọi người bất bình và thúc đẩy người dân đòi nhà nước cải cách.
Chính vì vậy, các nhóm tôn giáo được ghi nhận chính thức12 đã phải đối mặt với
những sự đối xử hà khắc, bao gồm bị phân biệt kỳ thị, sách nhiễu và theo dõi.13
Những nhóm không được hoan nghênh, như nhóm người Thượng, tín đồ của
nhóm Đề Ga, hình thức Hà Mòn của Kito giáo, nhánh Tin Lành độc lập, Công Giáo
ở những vùng tây nguyên, nhóm Phật giáo Khmer Krom, và Chùa Phật giáo
7

‘Tám thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ bị buộc tội và kết án’ Frontline Defenders, 4/2018,
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/eight-members-brotherhood-democracy-found-guilty-andsentenced.
8
‘Lưu Văn Vinh’, The 88 Project, https://vietnamprisoners.info/prisoner/5/luu-van-vinh.
9 “
Trần Anh Kim’, The 88 Project, https://vietnamprisoners.info/prisoner/46/tran-anh-kim.
10
‘Không thừa nhận xã hội dân sự tại Việt Nam: Phỏng vấn của Penelope Faulkner từ Ủy Ban Nhân quyền Việt
Nam’, CIVICUS, 20/4/2016, https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/893-intolerance-ofcivil-society-in-vietnam-an-interview-with-penelope-faulkner-from-the-vietnam-committee-on-human-rights.
11

‘Quyền lập và tổ chức hội’ trong Tự do trên toàn Thế giới năm 2017: Việt Nam, Freedom House,
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/vietnam; ‘Việt Nam: Tiến tới các nghiệp đoàn độc lập’,
Bloomberg BNA, 3/8/2017, https://www.bna.com/vietnam-move-independent-n73014462774.
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Có tất cả 37 giáo phái thuộc sáu tôn giáo chính bị cấm đoán, bao gồm Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài
và Phật giáo Hòa Hảo, cũng như Hồi giáo, Baha’is, Ấn Độ giáo và những tôn giáo khác. Xem ‘Tự do Tôn giáo và
Tín ngưỡng tại Việt Nam’, Christian Solidarity Worldwide (CSW), 4/12/2014, https://docseu.livesiteadmin.com/dc3e323f-351c-4172-800e-4e02848abf80/forb-in-vietnam---the-alternative-report.pdf.
13
Các hội nhóm tôn giáo cần phải được chấp thuận và đăng ký với nhà nước cũng như hoạt động dưới sự kiểm
soát của nhà nước. Xem ‘Báo cáo của HRW về đối thoại song phương giữa EU và VN’, Human Rights Watch,
28/12/2017, https://www.hrw.org/news/2017/11/28/hrw-submission-eu-bilateral-dialogue-vietnam.

5

Thống nhất Việt Nam thậm chí còn bị đàn áp dữ dội hơn. Những sự đàn áp này
gồm có bị an ninh tấn công đột ngột, theo dõi sát những thực hành tôn giáo, phá
rối những nghi lễ và lễ hội tôn giáo, quản thúc tại gia dài hạn, tù đày, đánh đậ và
hành hung, phá rối những nơi thờ phượng nghĩa trang, nhà thờ, tịch thu tài sản,
gây áp lực một cách có hệ thống lên một số hoạt động tôn giáo nhất định, cấm
đoán việc nhận và sở hữu tài liệu, sách báo tôn giáo trong tù. 14
2.9 Luật Tín ngưỡng Tôn giáo 2016, có hiệu lực từ năm 2018, giúp củng cố và tăng
cường sự đàn áp. Luật này cho phép chính quyền cô lập và hành hung các nhóm
tôn giáo. Điều 32 của Luật này ghi rõ là các tôn giáo phải có “tinh thần hoà hợp và
hoà giải dân tộc”. Điều 22 quy định việc giáo dục tôn giáo phải có “lịch sử và pháp
luật Việt Nam” là môn học chính. Luật mới này còn có những điều cấm các tôn
giáo không được lạm dụng quyền tự do tín ngưỡng để gây nguy hại đến “đại đoàn
kết dân tộc, an ninh Quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự và đạo đức xã hội”. 15

3.

Sự sách nhiễu, hăm doạ, tấn công chống lại những người bảo vệ nhân quyền, nhà
hoạt động xã hội dân sự và nhà báo

3.1 Trong UPR chu kỳ 2, Việt Nam đã nhận được 6 khuyến nghị về việc bảo vệ những
người bảo vệ nhân quyền, nhà báo và đại diện xã hội dân sự. Chính quyền đã cam
kết thực hiện một số khuyến nghị liên quan, bảo vệ “bảo vệ và bảo đảm tự do
thông tin và biểu đạt, đặc biệt cho các nhà báo, blogger, và những người bảo vệ
nhân quyền” và “bảo đảm một môi trường thân thiện các hoạt nhân quyền, nhà
báo và các bên xã hội dân sự”. Cả 6 khuyến nghị trên đều được ghi nhận. Chính
quyền đã thực hiện một phần của hai khuyến nghị, trong khi 4 khuyến nghị còn lại
thì không hề được cải thiện.
3.2 Điều 12 trong bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền về người bảo vệ nhân quyền
đòi hỏi tất cả các quốc gia thành viên phải bảo đảm và bảo vệ những nhà đấu tranh
nhân quyền. Công Ước Quốc Tế về dân sự và chính trị cũng đòi hỏi các quốc gia
thành viên phải bảo đảm sự tự do lập hội, tự do tụ tập ôn hòa và biểu đạt ý kiến.
Mặc dù có những cam kết trên, nhưng những người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam
vẫn liên tục là mục tiêu của hàng loạt các vi phạm nhân quyền. Hàng chục người
vẫn chịu sự giam cầm và hầu hết các thúc giục của Nhóm làm việc về việc Bắt giữ
Tuỳ tiện để trả tự do cho họ đều bị phớt lờ.16 Hơn nữa, trên cả việc trả tự do, một
14

Xem ‘Tự do tôn giáo và tín ngưởng ở Việt Nam: Báo cáo thay thế’, CSW, 2014,
http://www.cswusa.org/filerequest/3325.pdf.
15 “

Dự thảo luật mới về tôn giáo có phải là con bài để đàn áp chính trị?’, South China Morning Post, 2/12/2016,
http://www.scmp.com/week-asia/politics/article/2051224/vietnams-new-religion-law-smokescreen-politicalrepression.
16

Blogger Điếu Cày (Opinion No.1/2009) được trả tự do vào năm 2014 nhưng bị buộc phải lưu vong đến Hoa
Kỳ và Nguyễn Văn Đài (Opinion No.26/2017) được trả tự do vào 6/2018, hai tháng sau khi bị tuyên án 15 năm
tù, nhưng bị buộc phải lưu vong ở Đức. Nhóm làm việc về Giam giữ Tuỳ tiện của Liên Hợp Quốc xem việc bắt
giữ ít nhất tám người sau đây từ năm 2015 - 2017 là giam giữ tùy tiện: Nguyễn Hùng Linh (Opinion No.
46/2015), Nguyễn Viết Dũng (Opinion No. 45/2015), Nguyễn Đặng Minh Mẫn (Opinion No. 40/2016), Nguyễn
Văn Đài (Opinion No. 26/2017), Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Opinion No. 27/2017), Trần Thị Nga (Opinion No.
75/2017), Cẩn Thị Thêu (Opinion No. 79/2017) và Lưu Văn Vinh (Opinion No. 35/2018).
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số nhà hoạt động còn bị ép đi lưu vong ra nước ngoài. Những nhà hoạt động cũng
bị giới hạn di chuyển và bị theo dõi, sách nhiễu và hành hung.
3.3 Ngoài những điều luật mơ hồ liên quan đến “an ninh quốc gia” mà các nhà tranh
đấu nhân quyền bị cáo buộc, chính quyền còn thường sử dụng tới điều 79 (109) Bộ
Luật Hình sự về tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, 17 điều 87
(116) về tội danh “phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc”, điều 88 (117) về tội
danh “ tuyên truyền chống phá nhà nước “ và điều 89 (118) về tội danh “phá rối an
ninh”. Ngoài ra, còn có thêm hai điều luật khác mà nhà nước Việt Nam thường
xuyên sử dụng trong các vụ án liên quan đến các nhà hoạt động là điều 245 (318)
về tội danh “gây rối trật tự cộng đồng” và điều 258 (331) với tội danh “lạm dụng
quyền tự do dân chủ làm tổn hại quyền và lợi ích nhà nước”.
3.4 Luật sư Nguyễn Văn Đài, người tranh đấu nhân quyền nổi bật và cũng là người
đồng sáng lập Hội Anh Em Dân Chủ đã bị bắt vào tháng12 năm 2016 trong lúc anh
đang trên đường đi gặp Đại diện Liên minh Châu Âu ở Hà Nội. Ông Đài bị bắt vì
buộc tội vi phạm điều 79 (109) của Bộ Luật Hình Sự và bị kết án15 năm tù. Ông
vừa được thả ra nhưng cũng bị buộc phải lưu vong sang nước ngoài ngay lập tức.18
Nhà hoạt động quyền lao động và đất đai Trần Thị Nga bị kết án 9 năm tù vào ngày
25/7/2017 theo điều 88 (117) của Bộ luật Hình sự chỉ vì đăng tải những video clip
về vấn đề ô nhiễm môi trường và tham nhũng của quan chức.19
3.5 Những nhà hoạt động nhân quyền cũng thường bị tấn công, bởi an ninh mặc
thường phục hoặc những kẻ khiêu khích được cho là dưới sự chỉ đạo của chính
quyền.20 Đa số những trường hợp đó không được cơ quan tư pháp hoặc tòa án nào
can thiệp mặc dù những nạn nhân này đã tố cáo sự việc lên với cơ quan chức năng.
Tháng 5/2014, một nhóm đàn ông lạ mặt đánh chị Trần Thị Nga bằng thanh sắt
ngay trên đường Hà Nội khiến cho tay trái và chân phải của chị bị gãy. Khoá đào
taọ của VOICE Việt Nam ở trong nước đã bị giải tán vào cuối năm 2016. Ông
Nguyễn Hồ Nhật Thành, người điều phối khoá học cùng một số học viên đã bị giam
giữ, thẩm vấn và đánh đập bởi an ninh.21 Ngày 23/9/2017, trung tâm đào tạo của
VOICE đã bị đột nhập một lần nữa bởi công an, cũng từ đó, chính quyền tung ra
chiến dịch bôi nhọ VOICE và cho VOICE là thành phần “phản động”.

17

Các số ghi trong ngoặc đơn là số của các điều luật mới được cập nhật trong Bộ luật Hình sự Sửa đổi 2015, có
hiệu lực từ 1/1/2018.
18
‘Nguyễn Văn Đài: Việt Nam bắt tù luật sư đấu tranh và 5 người khác’, BBC, 5/4/2018,
http://www.bbc.com/news/world-asia-43659830.
19
‘Nhà hoạt động nữ bị kết án chín năm tù’, Amnesty International, 31/7/2107,
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA4168332017ENGLISH.pdf.
20
Xem ‘Lá thư của Báo cáo viên Đặc biệt về việc thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do tư tưởng và biểu đạt; Báo cáo
viên Đặc biệt về quyền tự do lập hội và hội họp ôn hòa; Báo cáo viên Đặc biệt về tình trạng của những người
bảo vệ nhân quyền; Báo cáo viên Đặc biệt về tra tấn và việc đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo, làm nhục, và sự
trừng phạt của Chính phủ Việt Nam (AL VNM 3/2017)’, 17/3/2017,
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23026;
‘Việt Nam: Chấm dứt làn sóng tấn công dã man vào những người bảo vệ nhân quyền’, Amnesty International,
9/12/2015,
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/12/viet-nam-end-wave-of-brutal-attacks-against-humanrights-defenders.
21
AL VNM 3/2017, op. cit.

7

3.6 Các tổ chức xã hội dân sự đã lưu trữ lại những tài liệu về việc tra tấn và sự đối xử
tồi tệ với những nhà đấu tranh nhân quyền trong lúc họ bị ở tù hoặc tạm giam
trong mặng lưới nhà tù đầy bí mật của Việt Nam.22 Những tra tấn này bao gồm cả
sự cách ly và giam giữ kéo dài;23 gây thương tích về thể xác lẫn tinh thần cho người
tù; không cho nhận thuốc men hay được chữa trị. Hơn nữa, một số người hoạt
động bị chuyển trại giam mà thân nhân không được báo trước, cố ý cô lập những
người tù này từ gia đình và người thân hàng ngàn cây số.24 Tháng 3/2018, bà Trần
Thị Nga bị tuỳ tiện chuyển đến trại giam Gia Trung ở thành phố Dak Lak, nơi cách
gia đình bà hơn 1200 km. Khi gia đình bà chỉ được biết khi đến thăm tại ở trại
giam tỉnh Phú Lý vào 5/3/2018.25
3.7 Chính quyền Việt Nam cũng cố ý ngăn cản những nhà hoạt động đi ra nước ngoài.
Hơn 100 nhà hoạt động bị xuất cảnh và bị tịch thu hộ chiếu. Một số đã bị quản thúc
tại gia và bị tạm giam trong một thời gian ngắn để không thể đến tham dự các cuộc
họp hoặc các sự kiện. Ông Nguyễn Hồ Nhất Thanh, thành viên của Hội Mạng Lưới
Boggers Việt Nam, đã bị chặn lại ở sân bay vào tháng 1/2017 và bị cấm không cho
tham dự kỳ kiểm điểm UPR đối với Việt Nam vì lý do “an ninh”. Hộ chiếu của ông
đã bị tịch thu.26 Những nhà hoạt động khác cũng bị tạm giam, sách nhiễu sau khi
tham dự các sự kiện ở nước ngoài về. Ngày 26/9/2016, Vũ Quốc Ngữ, một nhà báo
độc lập bị giam ở phi trường Nội Bài trong lúc anh trên đường đi dự một sự kiện
của Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới tại Pháp.27 Ông Đặng Văn Ngoan, một
thành viên của Hội Phật Giáo Hòa Hảo, người đến dự phiên kiểm điểm UPR năm
2014 cũng bị sách nhiễu và theo dõi thường xuyên.28 Thêm vào đó, những công

22

‘Nhà tù trong nhà tù: Sự tra tấn và đối xử tồi tệ đối với những tù nhân lương tâm tại Việt Nam’, Amnesty
International, 12/7/2016, https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA4141872016ENGLISH.PDF
23

Ông Nguyễn Văn Đài là người phụ tá, cô Lê Thu Hà, bị biệt giam 28 tháng trước khi xét xử. Xem ‘Việt Nam bỏ
tù luật sư nhân quyền 15 năm’, UCA News, 6/4/2018, https://www.ucanews.com/news/vietnam-jails-humanrights-lawyer-for-15-years/81999.
24

Amnesty International, 12/7/2016, op. cit.
‘Tù nhân lương tâm Trần Thị Nga bị đổi trại đến Tây Nguyên, cách nhà hơn 1200 km’, Defend the Defenders,
5/3/2018, http://www.vietnamhumanrightsdefenders.net/2018/03/05/jailed-activist-tran-thi-nga-moved-tocentral-highlands-about-1200-km-of-her-native-province.
25

26

Theo nguồn tin của VOICE.

27

Những thí dụ khác, 30/7/2016, Hộ chiếu của mục sư Phạm Ngọc Thạch bị tịch thu tại sân bay Tân Sơn Nhất,
khiến ông không thể đến Đông Ti-mo tham dự hội thảo của khối xã hội dân sự ASEAN được. 31/1/2016, an
ninh sân bay Đà Nẵng bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Anh Tuấn khi anh trên đường về nước sau ba
năm học tập và tham gia các hoạt động nhân quyền ở nước ngoài. Xem 'Báo cáo về Nhân quyền tại Việt Nam
2016 – 2017’, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, 21/5/2017,
http://www.vietnamhumanrights.net/english/documents/ReportVNHRN2016-17-Net.pdf.
28

Một ngày sau khi ông Đặng Văn Ngoan trở về từ Geneva, 31/3/2014, công an đã gặp và đưa “thư mời” cho
ông đến đồn công an để điều tra “về những vấn đề liên quan đến việc xuất cảnh”. Sau đó, 4 - 5 công an theo
dõi những sinh hoạt của ông và thường xuyên canh gác trước cửa nhà ông. Gia đình ông và những bạn hữu
trong Hội Phật Giáo Hòa Hảo đều bị công an mời lên làm việc nhưng đều từ chối.
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dân Việt Nam có hai quốc tịch cũng bị tước quyền công dân (tại Việt Nam) chỉ vì
những hoạt động của họ.29

4.

Quyền tự do biểu đạt, truyền thông độc lập và tiếp cận thông tin

4.1 Trong UPR chu kỳ 2, nhà nước Việt Nam nhận 26 khuyến nghị liên quan đến quyền
tự do ngôn luận và quyền truy cập thông tin. Thí dụ, nhà nước phải tạo điều kiện
để “bảo vệ và bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin. Ví dụ, chính phủ cam kết
“bảo vệ và bảo đảm tôn trọng quyền tự do thông tin và biểu đạt, cụ thể là đối với
các nhà báo, blogger và nhà hoạt động nhân quyền” và “cải thiện Bộ Luật Hình sự
để bảo đảm nó không còn được áp dụng một cách tuỳ tiện gây cản trở quyền tự do
biểu đạt”. Trong những khuyến nghị đó, Việt Nam chấp nhận 23 điều và ghi nhận 3
điều. Tuy nhiên, như thảo luận dưới đây, chính phủ đã không thực hiện bất cứ
khuyến nghị nào.
4.2 Điều 19 trong Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị bảo đảm quyền tự
do ngôn luận. Điều 25 của Hiến Pháp Việt Nam cũng bảo đảm quyền tự do ngôn
luận và tự do báo chí. Tuy nhiên, cả trong chính sách lẫn trên thực tế, quyền tự do
biểu đạt đã bị hạn chế rất nhiều do hang loạt thông tư, nghị định được ban hành.
4.3 ĐCSVN và chính quyền kiểm soát tất cả các nhà xuất bản, cơ quan báo chí truyền
thông truyền thống lẫn online và việc sở hữu hoặc tổ chức các cơ quan truyền
thông tư nhân đều bị phạt. Luật Báo chí 2016 ghi rõ nhiệm vụ của báo chí là “tuyên
truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách và pháp luật của Nhà nước”.30 Thêm vào đó, sự giới hạn truyền thông
được điều chỉnh bởi Nghị định 159/2013/ND-CP. Nghị định này quy định những
hình phạt cho nhà báo, báo chí, và cơ quan truyền thông nếu họ cung cấp những
thông tin “phương hại đến lợi ích Quốc Gia”.31 Nhiều nhà báo bị bức hại và tấn
công bởi những cá nhân được cho là có liên quan đến nhà nước chỉ vì dám đăng tải
những lạm dụng của nhà nước. Tháng 8/2015, ông Kim Quốc Hoa, cựu tổng biên
tập báo Người Cao Tuổi, bị bắt về tội “lạm dụng quyền tự do dân chủ” (điều 258) vì
ông đã cho đăng một loạt bài điều tra về tham nhũng của cán bộ nhà nước.32

29

Tháng 6/2017, Việt Nam tước bỏ quyền công dân của giáo sư Phạm Minh Hoàng, người đồng thời có quốc
tịch Phápvà là đảng viên đảng Việt Tân, một đảng đối lập hoạt động tại hải ngoại, và trục xuấ ông khỏi Việt
Nam mà không thông qua thủ tục tố tụng chuẩn. Xem ‘Vietnam blogger Pham Minh Hoang deported to
France’, BBC, 25 June 2017, https://www.bbc.com/news/world-asia-40398096.
30

Luật Báo Chí có những điều cấm “Công bố những tin tức sai lầm, xuyên tạc về Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa
Việt Nam” và “ xúi giục bạo hành hoặc tuyên truyền xã hội tồi bại, miêu tả những hành động khiêu dâm, tội lỗi,
công bố những tin tức vi phạm truyền thống và giá trị dân tộc”. Bộ luật này cũng đòi hỏi những phóng viên
phải cung cấp nguồn tin nếu bị đòi hỏi bởi cơ quan pháp lý.Xem ‘What Vietnam's New Media Laws May Mean
For Its Press Freedom’, Forbes, 27 April 2016, https://www.forbes.com/sites/davisbrett/2016/04/27/vietnamsnew-media-and-information-laws-reading-the-tea-leaves/#5bde1e756f63.
31

Xem điều 159/2013/ND-CP của 12 tháng mười một năm 2013 ban hành hình phạt hành chính đối với các vi
phạm phát sinh trong lĩnh vực báo chí và xuất bản”,
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn102en.pdf
32

“Biên tập viên Việt Nam phải đối mặt với cáo buộc chống nhà nước về báo cáo tham nhũng”. Hội đồng bảo
vệ phóng viên.- Committee to Protect Journalists, 13 May 2015, https://cpj.org/2015/05/vietnamese-editorfaces-anti-state-charges-for-rep.php.
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4.4 Quyền tự do ngôn luận trên mạng cũng bị giới hạn gắt gao. Nghị định 72
/2013/ND-CP, ghi quyền sử dụng blogs và truyền thông xã hội chỉ dành cho
“thông tin cá nhân thôi”. Nghị định này cấm không cho phổ biến những tin tức
hoặc thông tin từ các mạng của nhà nước. Nghị định này cũng “cấm những bài viết
có nội dung phương hại đến an ninh quốc gia và chống đối chính phủ”33. Điều
174/2013/ND-CP có hiệu lực từ tháng 1/năm 2014, nhà nước sẽ phạt
100.000.000 đồng Việt Nam (tương đương $US 4,700.00) cho những ai “chỉ trich
nhà nước, Đảng Cộng Sản hoặc anh hùng nhân dân” hay “quảng bá những tư tưởng
chống đối nhà nước” trên mạng xã hội 34.
4.5 Với sự kiểm soát gắt gao trên các thông tin truyền thông, những phóng viên và nhà
báo ở Việt Nam bị nhà nước sách nhiễu khi họ đăng những bài viết liên quan đến
việc vi phạm nhân quyền, tham nhũng, cưỡng chế đất đai và những vấn đề liên
quan đến môi trường khác. Các cơ quan nhà nước đáp trả bằng cách cảnh cáo, đe
doạ và bỏ tù. Blogger nổi tiếng Nguyễn Hữu Vinh cùng với người cộng sự Nguyễn
Thị Minh Thúy, đã vận hành một website phản biện nhà nước, bị kết án 5 năm tù
vào tháng 3/2016 vì tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của
nhà nước (điều 258)”35. Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (được biết đến với cái tên
“Mẹ Nấm”), người viết blog về tham nhũng và vi phạm nhân quyền của nhà nước
đã bị bắt về tội “tuyên truyền chống phá nhà nước (điều 88)” vào tháng 10/2016
và bị kết án 10 năm tù vào tháng 6/201736.
4.6 Chính quyền có hệ thống kiểm duyệt trực tuyến và lọc nội dung để hạn chế các nội
dung chỉ trich nhà nước. Các đường dẫn cụ thể thường bị xác định để cho kiểm
duyệt và cho vào danh sách đen. Hệ thống kiểm duyệt tấn công những blog và
website nổi tiếng, có nhiều người theo dõi và có nội dung được cho là đe doạ các
quy định của ĐCSVN, bao gồm nội dung tập trung vào các quan điểm chính trị đối
lập, nhân quyền và dân chủ, cũng như nội dung lên án chính sách của chính quyền
trong vấn đề biên giới, biển đảo với Trung Quốc. Nội dung quảng bá các tổ chức
tôn giáo cũng bị coi là có nguy cơ gây hại, dù ít hơn nhưng việc bị chặn vẫn còn phổ
biến37. Các nhà hoạt động Việt Nam cũng lên án Facebook do hợp tác với chính
quyền để gỡ các nội dung và đóng các tài khoản (chính quyền) không mong muốn.
Theo những người này, có một nhóm các dư luận viên đã tổ chức bao cáo tập thể

33 “

Việt Nam thắt chặt tự do ngôn luận trực tuyến với Nghị Dịnh 72”– ‘Vietnam crimps online freedom of
speech with 'Decree 72', The Register, 3 September 2013,
https://www.theregister.co.uk/2013/09/03/vietnam_censorship_law_decree_72.
34

“Tự do trên mạng”.‘Freedom on the Net 2014: Vietnam’, Freedom House,
https://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/Vietnam.pdf.
35

“Tự do trên mạng”.‘Freedom on the Net 2014: Vietnam’, Freedom House,
https://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/Vietnam.pdf.
36

“Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đấu tranh nhân quyền, và điều phối viên” - ”. ‘Nguyen Ngoc Nhu Quynh: HRD,
Blogger and Coordinator’, Frontline Defenders, 2018, https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/nguyenngoc-nhu-quynh.
37

“Tự do trên mạng”-‘Freedom on the Net 2017: Vietnam’, Freedom House, 2018,
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2017/vietnam.
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tài khoản Facebook của các nhà hoạt động khi mà Facebook đóng tài khoản của họ
lại.38
4.7 Người chịu trách nhiệm tuyên giáo cũng đã triển khai một nhóm các blogger ủng
hộ chính quyền để chuyên bình luận tích cực về các chính sách của ĐCS. Những
người tham gia các cuộc thảo luận trên mạng và tại đó họ sẵn sàng đấu tố bất kỳ ai
mà họ cho là đang chỉ trích chế độ. Tháng 12/2017, chính quyền chính thức thừa
nhận sự tồn tại của Lực lượng 47, một lực lượng đặc biệt gồm hơn 10.000 thành
viên có nhiệm vụ đấu tranh với những thông tin bị cho là sai trái và ngược lại với
những tuyên truyền của nhà nước.39
4.8 Trong tháng 6/2018, Luật An ninh mạng được Quốc hội Việt Nam thông qua, nhằm
thắt chặt hơn việc kiểm soát thông tin trên mạng và bị miệng tất cả các chỉ trích
phản biện nhắm vào nhà nước. Luật này bắt buộc các công ty đa quốc gia đang
hoạt động tại Việt Nam như Facebook, Google và nhiều công ty khác phải đặt văn
phòng trong nước và cung cấp một lượng dữ liệu lớn, bao gồm thông tin cá nhân
cũng như phải kiểm duyệt nội dung người dùng đăng lên40. Luật này cũng cho
phép chính quyền yêu cầu gỡ bất cứ bài đăng nào không được chấp thuận xuống
trong vòng 24 giờ41. Luật An ninh mạng sẽ chính thức được áp dụng từ ngày
1/1201942.
4.9 Thay vì giúp cho việc truy cập thông tin dễ dàng hơn, Luật Tiếp cận Thông tin đã
đưa ra những thông tin cấm người dân được tiếp cận và cho phép chính quyền xử
phạt bất của nhà hoạt động, nhà báo chia sẻ những thông tin có nội dung chỉ trích
chính quyền. Luật này còn khiến cho người dân bị xử phạt chỉ vì truy cập vào
những thông tin được cho là “gây hại cho lợi ích quốc gia, an ninh quốc phòng, an
ninh xã hội và sức khoẻ cộng đồng” và từ việc cung cấp hay sử dụng những thông
tin mà có thể được dùng để chống phá nhà nước, phương hại đến trật tự công
cộng, đạo đức xã hội hoặc bị cho là phát tán thông tin vu khống lên mạng gây ảnh
hưởng đến cá nhân, tổ chức.43
38

“Những nhà đấu tranh ở Việt Nam tố cáo Facebook hỗ trợ chiến dịch áp bức người bất đồng chính
kiến”.‘Vietnam activists accuse Facebook of helping suppress dissent’, Financial Times, 10 April 2018,
https://www.ft.com/content/560c8300-3c58-11e8-b7e0-52972418fec4.
39

Xem “Việt Nam có 10.000 đội quân mạng”. - See ‘Vietnam has 10,000-strong ‘cyber troop’: general’, Tuoi Tre
News, 26 December 2017, https://tuoitrenews.vn/news/politics/20171226/vietnam-has-10000strong-cybertroop-general/43326.html.
40
“Việt Nam luật an ninh mạng đe do sự tự do trực tuyến”. ‘Viet Nam: Proposed cybersecurity law threatens
to stamp out online freedom’, Amnesty International, 8 June 2018,
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/06/viet-nam-proposed-cybersecurity-law-threatens-tostamp-out-online-freedom.
41

“Luật mới sẽ siết chặt quyền tự do ngôn luận.”- New law to tighten controls on free speech’, Vietnam Right
Now, 12 June 2018, http://vietnamrightnow.com/2018/06/new-law-to-tighten-controls-on-free-speech.
42

“Trong một cuộc tổ hợp với cử tri, tổng bí thư đã nói về các cuộc biểu tình và xáo trộn gần đây.” –‘In a
meeting with voters, the General Secretary spoke about the recent demonstrations and disturbances’, Tuoi
Tre, 17 June 2018, https://tuoitre.vn/tiep-xuc-cu-tri-tong-bi-thu-phat-bieu-ve-cac-vu-bieu-tinh-gay-roi20180617113154864.htm.
43

'Luật truy cập mới của Việt Nam bị chỉ trích”.-, ‘New Vietnam Access Law Criticized’, FreedomInfo.org, 28
April 2016, http://www.freedominfo.org/2016/04/new-vietnam-access-law-criticized.
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Đạo luật này ghi: công dân Việt Nam không được:
(a)
(b)
(c)

5.

Truy cập những thông tin có hại đến quyền lợi và an ninh Quốc Gia, an toàn
xã hội, và sức khỏe cộng đồng,
Cung cấp hoặc sử dụng tin tức chống phá nhà nước, có hại đến trật tự và đạo
đức;
Phổ biến những tin tức vu khống, bôi nhọ cá nhân hoặc đoàn thể.” 43

Quyền tụ tập ôn hoà

5.1 Trong phiên kiểm điểm UPR chu kỳ 2, Việt Nam nhận được sáu khuyến nghị về
quyền tự do hội họp ôn hoà. Cùng với những khuyến nghị khác, Việt Nam đã cam
kết sẽ đảm bảo “hoàn thành trách nhiệm của mình Công ước Quốc tế về các quyền
Dân sự và Chính trị và đảm bảo hoàn toàn quyền tự do hội họp” và “sẽ áp dụng các
biện pháp nhằm chấm dứt việc bắt bớ người biểu tình ôn hòa”. Trong những
khuyến nghị trên, Việt Nam chấp nhận 5 và ghi nhận 1. Tuy nhiên, theo các dẫn
chứng bên dưới, Việt Nam đã thất bại trong việc thực hiện những khuyến nghị này.
Trong 6 khuyến nghị về quyền tự do tu tập ôn hòa, nhà nước chỉ áp dụng một phần
cho 4 khuyến nghị mà thôi.
5.2 Điều 21 của ICCPR và điều 25 của Hiến pháp Việt Nam bảo đảm quyền tự do hội
hợp ôn hoà. Tuy nhiên, cả trong chính sách lẫn trên thực tế, thì Việt Nam lại thắt
chặt quyền này một cách gắt gao. Các tổ chức muốn hội họp phải xin giấy phép,
đồng thời, các cơ quan an ninh thường sử dụng các lực lượng trấn áp một cách
không cần thiết đối với những cuộc biểu tình ôn hòa.
5.3 Năm 2005, Việt Nam thông qua nghị định 38 /2005/ND-CP, nghiêm cấm biểu tình
trước các cơ quan nhà nước, toà nhà công cộng, và cấm tất cả các cuộc biểu tình
nhằm “can thiệp vào các hoạt động” của lãnh đạo đảng và các cơ quan nhà nước. 44
Thông tư hướng dẫn của nghị định này được đưa ra bởi Bộ Công an vào năm 2006
nghiêm cấm tất cả các cuộc tụ tập từ 5 người trở nên mà không được sự cho phép
của cơ quan chức năng.45 Trong năm 2016, Bộ Công an cũng đưa ra một thông tư
nhằm hạn chế quyền tụ tập trước của các toà án.46 Chính quyền cũng sử dụng các
luật liên quan đến an ninh quốc gia và Bộ Luật Hình sự để hình sự hoá người biểu
tình, bao gồm tội “gây rối trật tự công cộng” (điều 245 BLHS 1999), “chống đối

44

“Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định chính phủ số 38/2005/ND-CP’-‘Circular guiding the
implementation of a number of articles of the Governments Decree no. 38/2005/ND-CP’, Defend the
Defenders, https://vietnamhumanrightsdefenders.wordpress.com/2012/12/15/circular-guiding-theimplementation-of-a-number-of-articles-of-the-governments-decree-no-382005nd-cp-of-march-18-2005stipulating-a-number-of-measures-to-ensure-public-order.
45

Như trên

46

Thông tư 13/2016/TT-BCA về: “Quy định về nhiệm vụ của lực lượng an ninh nhân dân trong việc bảo vệ
phiên điều trần của tòa án được ban ra bởi Chủ Tịch Nước Trần Dại Quang ngày 10 tháng ba năm 2016, có hiệu
lực từ ngày 24 tháng bốn năm 2016.” Xem “Những hạn chế mới về quyền biểu tình ở Việt Nam’ Hoi Dong Nhan
Quyen Viet Nam.http://queme.org/en/new-restrictions-on-the-right-to-demonstrate-invietnam/?v=75dfaed2dded.
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người thi hành công vụ” (điều 330 BLHS 2015), “lợi dụng quyền tự do dân chủ để
xâm phạm lợi ích quốc gia” (điều 331 BLHS 2015).
5.4 Mặc dù vậy, các tổ chức nhân quyền báo cáo là đã có nhiều cuộc biểu tình diễn ra
khắp cả nước trong nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm các cuộc biểu tình đòi công
lý của dân oan mất đất, công nhân khai thác biểu tình đòi tăng lương và điều kiện
lao động, các tín đồ tôn giáo đòi tự do. Các cuộc biểu tình khác để phản đối sự bành
trướng của Trung Quốc trên vùng biển đảo quốc gia, để phản đối sự đàn áp của
công an hay sự phá huỷ môi trường, cũng như vận động cho các quyền của cộng
đồng LGBTI.47 Dù một số ít các cuộc biểu tình được chấp thuận do chúng có lợi cho
một số mục đích chính trị, hầu hết các cuộc biểu tình còn lại đều bị đàn áp khốc
liệt.48
5.5 Một cuộc biểu tình lớn chưa từng có xảy ra kể từ năm 1975 là tháng tư năm 2016
khi người dân biểu tình phản đối sự tàn phá môi trường ở miền duyên hải do chất
độc thải ra từ nhà máy Formosa 49. Một loạt các biểu tình xảy ra trên toàn quốc từ
tháng 5 năm 2016 đến năm 2017 đòi hỏi nhà máy Formosa phải chịu trách nhiệm
và bồi thường thiệt hại. Cuộc biểu tình ở tỉnh Hà tĩnh đã có hơn 20.000 người tham
dự. Để đối phó, nhà nước Việt Nam đã thắng tay đàn áp người biểu tình. Họ sử
dụng hơi cay, đánh đập, tra tấn, sỉ nhục những người biểu tình 50.
5.6 Nhiều nhà hoạt động dùng mạng xã hội để thông báo việc họ bị quản thúc tại gia,
ngăn cản họ đi biểu tình chống Formosa. Để ngăn chặn người tham gia biểu tình,
nhà nước còn dùng côn đồ phá hủy tài sản của những nhà hoạt động bằng cách xịt
sơn đỏ lên tường nhà của họ. Họ dùng công an bắt người ngay trên đường phố nếu
nếu bị tình nghi những người có ý định đi tham dự hoặc ủng hộ cuộc biểu tình.
Công an có ý câu lưu họ nhiều giờ để không cho họ tham gia biểu tình. Nhà nước
khóa Facebook trong những ngày có biểu tình 51. Có ít nhất ba nhà đấu tranh nhân
quyền bị bắt.
(a)
(b)
(c)

Ông Hoàng Đức Bình bị kết tội 14 năm tù vi phạm luật 257 Bộ Hình Sự với tội
danh “chống đối nhân viên thi hành nhiệm vụ” và điều 258 “lợi dụng quyền
tự do dân chủ” 52.
Ông Nguyễn Văn Hòa bị bắt vì tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ” theo điều
258 nhưng sau đó bị buộc tội “tuyên truyền chống phá nhà nước” theo điều
88 và bị kết án 7 năm tù 53.
Ông Bạch Hồng Quyền bị lệnh truy nã về tội “phá rối trật tự” theo điều 245,
hiện ông ta đang lẩn trốn 54.

5.7 Gần đây nhất, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình vào ngày 9 và 10 tháng
6 năm 2018 chống Luật Đ ặc Khu [ở Vân Đồn (Miền Bắc), Bắc Vân Phong (miền
Trung) và Phú Quốc(miền Nam)] và Luật An Ninh Mạng 55. Cuộc biểu tình này con
lớn hơn cả cuộc biểu tình phản đ ối Formosa thải chất độc. Công an thường phục
và côn đồ bắt bớ những người tham gia biểu tình tàn nhẫn. Ở Hà Nội, hàng chục

47

‘Mạng lưới nhân quyền’, 21 May 2017, op. cit.

48

Như trên
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người đã bị bắt lên xe bus đem đi. Họ đóng Facebook ở Sài Gòn để người dân
không thể phát tán tin tức biểu tình 56.
Nhà nước đã sử dụng công an cơ động ở Phan Rí, Bình Thuận để đàn áp người
biểu tình 57. Sáng ngày 17 tháng 6 năm 2018 hàng trăm công an vây quanh Sài Gòn
ngăn chận người dân tham gia biểu tình. Có ít nhất 40 người bị câu lưu và đưa vào
Vườn Tao Đàn, tại đây họ bị đánh đập tàn nhẫn trước khi được thả về 58.
Sau những biến cố trên nhà nước Việt Nam đã ra thông báo dời lại biểu quyết
thông qua Luật Đặc Khu Kinh Tế59.

6.

Các khuyến nghị đối với nhà nước Việt Nam

Chúng tôi kêu gọi nhà nước Việt Nam phải thành lập và duy trì, qua các luật pháp và quy
chế, một chế độ dân sự xã hội đúng theo như tiêu chuẩn của Công Ước Quốc Tế về quyền
dân sự và chính trị, của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền và của Hội Đồng
Nhân Quyền, điều 22/6,27/5và 27/31.
Ít nhất, những quyền lợi sau đây phải được bảo đảm:


Quyền tự do lập hội;



Quyền biểu tình ôn hòa;



Quyền hoạt động tự do không bị nhà nước sách nhiễu;



Quyền tự do giao tiếp và hợp tác;



Quyền mưu cầu hạnh phúc;



Quyền được nhà nước bảo vệ;

Và bốn phận của nhà nước Việt Nam là bảo vệ người dân. Chúng tôi đề nghị những điểm
sau đây:
6.1 Về quyền tự do lập hội


Tạo điều kiện và phát huy một mối trường an toàn, tôn trọng xã hội dân sự, bao
gồm hủy bỏ các luật lệ và chính sách cấm đoán quyền tự do lập hội;



Chỉnh sửa điều 45 (2010) để bảo đảm quyền tự do lập hội, đặc biệt là quyền thành
lập hội đoàn và hoạt động độc lập, không bị quản chế bởi Đảng Cộng Sản Việt Nam
để đáp ứng điều 21 và 22 của Công Ước Quốc Tế về quyền dân sự và chính trị;



Chỉnh sửa luật lao động để nhìn nhận quyền tự do lập hội, bảo đảm công đoàn hoạt
động độc lập và chấp nhận Luật Lao Động Quốc Tế số 87 về tự do lập hội;



Cho phép tất cả tổ chức tôn giáo điều khiển hoạt động tôn giáo của chính mình một
cách tự do và độc lập. Chỉnh sửa luật về tính ngưỡng và tôn giáo bảo đảm và bảo vệ
tự do hội họp, tự do tính ngưỡng và tự do tôn giáo đúng như tiêu chuẩn của Công
Ước Quốc Tế về quyền dân sự và chính trị và những tiêu chuẩn quốc tế khác.

6.2 Về việc bảo vệ những người hoạt động nhân quyền
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Bảo đảm những nhà xã hội dân sự, nhà đấu tranh nhân quyền, phóng viên, bloggers
được an toàn hoạt động trong môi trường an toàn. Tiến hành các cuộc điều tra về những
cuộc tấn công, thăm dò, sách nhiễu gây ra cho những nhà đấu tranh và kết án những kẻ
phạm tội.


Bảo đảm những nhà đấu tranh có thể hoạt động mà không bị lo sợ, sách nhiễu,
quấy rối bằng bất cứ hình thức nào. Cho phép những nhà đấu tranh được di
chuyển thoải mái, tự do ở trong nước cũng như ở ngoài nước.



Chính thức công bố, minh bạch lên án những cuộc đánh đập, đàn áp, trả thù
những nhà đấu tranh nhân quyền và bloggers. Phải chính thức tuyên bố rõ ràng
trước công chúng là những hành động đó là trái luật và tất cả những thành phần
có liên quan đến các vụ đánh đập, đàn áp, chịu trách nhiệm trước pháp luật.



Tổ chức một hệ thống thống nhất cho việc thay đổi và sửa chữa những luật lệ giới
hạn quyền hoạt động cho những nhà đấu tranh nhân quyền để đáp ứng tiêu
chuẩn của Công Ước Quốc Tế và nhân quyền.



Hủy bỏ và thay đổi những điều luật trong Bộ Luật Hình Sự, định nghĩa rõ ràng
những vấn đề liên quan đến “an ninh quốc gia”, đặc biệt là điều 79(109), 87(116),
88(117), 89(118), 91(121), 257(330) và 258(331). Bảo đảm những người bất
đồng chính kiến được tự do ngôn luận mà không bị Luật Hình Sự áp chế.



Trả tự do lập tức và vô điều kiện cho tất cả tù nhân lương tâm, gồm tất cả phóng
viên, bloggers và những người bị bắt khi sử dụng quyền tự do tụ tập, biểu tình ôn
hòa. Xóa bỏ tất cả các tội danh mà nhà nước Việt Nam đã gán ghép cho họ.



Dẹp bỏ tất cả các nhà giam biệt lập, tra tấn, ngược đãi, trừng phạt những người tù
nhân lương tâm. Không được đày họ đến những nhà tù cách xa nơi họ cư ngụ.
Chấp hành quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu của Liên Hiệp Quốc dành cho tù nhân.



.Hình thành hệ thống áp dụng luật lệ khuyến khích và bảo vệ nhân quyền. Ban
hành những luật lệ để cải tổ và báo vệ những nhà đấu tranh dân chủ để phù hợp
với Nghị Quyết 27.31 của Hội Đồng Nhân Quyền quốc tế.

6.3 Về quyền tự do biểu đạt, truyền thông độc lập và quyền tự do tiếp cận thông
tin






Bảo đảm sự tự do ngôn luận, bày tỏ ý kiến và tự do truyền thông bằng cách ban
hành những luật lệ tương xứng với tiêu chuẩn và luật quốc tế. Đặc biệt là luật báo
chí điều 159/2013/ ND-CP2016.
Chấp nhận những luật lệ cho phép báo chí, tạp chí, sách vở được ấn loát tự do và
độc lập.
Bảo đảm tất cả các phóng viên và bloggers có thể tự do hoạt động mà không sợ bị
tù đày, hăm dọa hoặc tấn công khi chỉ trích nhà nước hoặc những vấn đề liên quan
đến quốc gia.
Bảo đảm tất cả người dân Việt Nam được toàn quyền truy cập thông tin trong và
ngoài nước, trực tuyến hoặc ngoại tuyến.
Bảo đảm Luật An Ninh Mạng, đặc biệt là điều 72/2013/ND-CP, điều
174/2013/ND-CP và luật an ninh mạng mới, phù hợp với tiêu chuẩn của Luật Quốc
Tế Nhân Quyền. Gỡ bỏ những sự theo dõi và giới hạn sử dụng internet. Bảo đảm
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cho phóng viên, bloggers và những người sử dụng internet được tự do truy cập
thông tin.
6.4 Về quyền tụ tập ôn hoà







Hủy bỏ và chỉnh sửa điều 28/2005/ND-CP để bảo đảm người dân được quyền tự
do tụ hợp ôn hoà.
Trả tự do lập tức và vô điều kiện cho tất cả những người tham gia biểu tình, những
nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền, phóng viên đã bị bắt và giam cầm khi họ xuống
đường biểu tình ôn hòa.
Lập tức và công chính điều tra những nhân viên nhà nước, công an, công an
thường phục đã dùng võ lực đối với những người biểu tình.
Xét lại và nếu cần thiết, huấn luyện lại những lực lượng công an, lực lượng an ninh
thi hành đúng những qui ước trong Luật Quốc Tế Nhân Quyền, gồm cả các nguyên
tắc cơ bản của Liên Hiệp Quốc về cách sử dụng sức mạnh và vũ khí đối với người
biểu tình ôn hòa.
Hình thành một hệ thống tư pháp độc lập để xét lại những bản án bị xử sai lầm, cho
phép người bị tội được quyền kháng án, quyền bồi thường khi họ bị cơ quan nhà
nước tước bỏ quyền tụ hợp ôn hoà.

6.5 Về việc mời các Báo cáo viên Đặc biệt của Liên hợp quốc đến


Cho phép và mời gọi thanh tra của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc đến Việt Nam để thẩm
định tình hình Việt Nam về:
1.
2.
3.

Sự đối xử với những nhà đấu tranh cho nhân quyền;
Về việc quảng bá và bảo vệ quyền tự do biểu đạt ý kiến; và
Quyền tự do lập hội, tự do tụ tập ôn hoà.

6.6 Về việc tăng cường sự tham gia của xã hội dân sự





7.

Triển khai một hệ thống rõ ràng và tham vấn những nhóm xã hội dân sự độc lập,
những nhà đấu tranh nhân quyền, về tất cả những vấn đề nêu trên. Tạo điều kiện,
khuyến khích thêm nhiều nhóm xã hội dân sự tham gia vào những chương trình
cải tổ luật lệ và chính sách nhà nước.
Tham khảo một cách hệ thống với nhiều nhóm xã hội dân sự trên mọi phương diện
để áp dụng những tiêu chuẩn của bảng UPR.
Phối hợp khuyến nghị của bảng UPR vào những dự án phát triển và bảo vệ tất cả
nhân quyền. Công bố kết quả báo cáo đến Hội Đồng Quốc Tế nhân quyền về những
thành quả của Việt Nam.
Phụ lục: Đánh giá việc thực hiện các khuyến nghị liên quan đến không gian dân
sự nhận được trong chu kỳ 2

Chủ đề: D45 Tự do Lập
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hội
143.144. Tiếp tục thực hiện các
biện pháp nhằm thúc đẩy tự do
ngôn luận và lập hội và tự do
truyền thông phù hợp với tiêu
chuẩn quốc tế (Italy)
Vị trí nguồn:
A/HRC/26/6/Add.1

Chấp nhận

D45 Tự do lập hội
Các bên chịu ảnh hưởng:

Trạng thái: Không
thi hành
Nguồn: đoạn: 2.22.9

- Các tổ chức XHDS

- Các nghiệp đoàn
- Các tôn giáo thiểu số
143.145. Thực hiện tất cả các
hành động cần thiết để tôn trọng
và thúc đẩy quyền tự do ngôn
luận, lập hội và hội họp ôn hoà
phù hợp với nghĩa vụ nhân quyền
quốc tế của mình (Lithuania)

Chấp nhận

D45 Tự do lập hội
Các bên chịu ảnh hưởng:
- Các tổ chức XHDS

Trạng thái: Không
thi hành
Nguồn: đoạn: 2.22.9

- Các nghiệp đoàn

Vị trí nguồn:

- Các tôn giáo thiểu số

A/HRC/26/6/Add.1
143.165. Tạo điều kiện thuận lợi
để thực hiện quyền tự do ngôn
luận, cả online và offline, quyền
tự do lập hội, và quyền tự do tín
ngưỡng và tôn giáo (Ba Lan)

Chấp nhận

Các bên chịu ảnh hưởng:
- Các tổ chức XHDS

Trạng thái: Không
thi hành
Nguồn: đoạn: 2.22.9

- Các nghiệp đoàn

Vị trí nguồn:

- Các tôn giáo thiểu số

A/HRC/26/6/Add.1
143.169. Khuyến khích củng cố
các tổ chức NGO thông qua việc
thúc đẩy một khuôn khổ pháp lý,
hành chính và tài phán trong đó
các tổ chức như vậy có thể được
thiết lập, phát triển và thực hiện
được các hoạt động của họ với tự
do ngôn luận và không gặp bất cứ
trở ngại nào (Tây Ban Nha)
Vị trí nguồn:

D45 Tự do lập hội

Chấp nhận

D45 Tự do lập hội
Các bên chịu ảnh hưởng:
- Các tổ chức XHDS

Trạng thái: Không
thi hành
Nguồn: đoạn: 2.22.9

- Các nghiệp đoàn
- Các tôn giáo thiểu số

A/HRC/26/6/Add.1
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143.172. Áp dụng những biện
pháp để đảm bảo tự do lập hội, tụ
tập và biểu tình ôn hòa (Pháp)
Vị trí nguồn:

Chấp nhận

D45 Tự do lập hội
Các bên chịu ảnh hưởng:
- Các tổ chức XHDS

Trạng thái: Không
thi hành
Nguồn: đoạn: 2.22.9

A/HRC/26/6/Add.1
- Các nghiệp đoàn
- Các tôn giáo thiểu số
143.173. Tạo điều kiện phát triển Chấp nhận
cho một môi trường an toàn và
thuận lợi cho tất cả các chủ thể xã
hội dân sự được tự do liên kết và
thể hiện quan điểm của mình
bằng cách đảm bảo rằng các điều
khoản luạt pháp quốc gia không
được viện dẫn để ngăn chặn
những tiếng nói bất đồng hợp
pháp và ôn hoà (Ireland)
Vị trí nguồn:

D45 Tự do lập hội
Các bên chịu ảnh hưởng:
- Các tổ chức XHDS

Trạng thái: Không
thi hành
Nguồn: đoạn: 2.22.9

A/HRC/26/6/Add.1
143.174. Thực hiện những bước
cụ thể để tạo ra một môi trường
thân thiện cho các tổ chức NGO,
bao gồm cả việc đơn giản hoá các
tiêu chuẩn đăng ký (Cộng hoà
Séc)

Chấp nhận

D45 Tự do lập hội
Các bên chịu ảnh hưởng:
- Các tổ chức XHDS

Trạng thái: Không
thi hành
Nguồn: đoạn: 2.22.9

Vị trí nguồn:
A/HRC/26/6/Add.1

Chủ đề: H1 Những người
bảo vệ nhân quyền
143.115. Xem xét ý kiến của
Nhóm làm việc về Giam giữ tuỳ
tiện về việc trả tự do cho khoảng
30 người đã bị giam giữ một các
tuỳ tiện từ sau chu kỳ UPR trước
(Thụy Sĩ)
Vị trí nguồn:
A/HRC/26/6/Add.1

Ghi nhận

H1 Những người bảo vệ nhân
quyền

Trạng thái: Không
thi hành
Nguồn: đoạn: 3.2

D33 Bắt giữ tuỳ tiện

Các bên chịu ảnh hưởng:
- Những người bảo vệ nhân
quyền
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143.116. Thực hiện ý kiến của
nhóm Làm việc về Giam giữ tuỳ
tiện lên các cá nhân và trả tự do
cho những cá nhân liên quan
(New Zealand)

Ghi nhận

H1 Những người bảo vệ nhân
quyền
D33 Bắt giữ tuỳ tiện
Các bên chịu ảnh hưởng:

Vị trí nguồn:

- Những người bảo vệ nhân
quyền

A/HRC/26/6/Add.1
143.117 Lập tức trả tự do cho tất Ghi nhận
cả những tù nhân bị bắt giam tùy
tiện và bồi thường thiệt hại cho
họ theo sự yêu cầu của nhóm Làm
việc về giam giữ tuỳ tiện (Đức)
Vị trí nguồn:

H1 Những người bảo vệ nhân
quyền

A/HRC/26/6/Add.1

- Những người bảo vệ nhân
quyền

143.118 Xét lại những điều luật
mơ hồ để ngăn chặn nhân quyền
toàn cầu và trả tự do lập tức vô
điều kiện cho ông Trần Huỳnh
Duy Thức (Hoa Kỳ)

Trạng thái: thi
hành một phần
Nguồn: đoạn 3.2

Ghi nhận

Trạng thái: thi
hành một phần
Nguồn: đoạn: 3.2

D33 Bắt giữ tuỳ tiện
Các bên chịu ảnh hưởng:

H1 Những người bảo vệ nhân
quyền

Tình trạng:

D33 Bắt giữ tuỳ tiện

Không thi hành

Các bên chịu ảnh hưởng:

Nguồn: đoạn 3.23.3

- Những người bảo vệ nhân
quyền
Nguồn:
A/HRC/26/6/Add.1
143.160 Bảo đảm người dân
được quyền tự do biểu đạt và
truy cập thông tin truyền thông
độc lập, trả tự do cho những nhà
đấu tranh nhân quyền, phóng
viên, các vị lãnh đạo tinh thần tôn
giáo và những người bất đồng
chính kiến đấu tranh nhân quyền.

Ghi nhận

H1 Những người bảo vệ nhân
quyền

Tình trạng:

D33 Bắt giữ tuỳ tiện

Không thi hành

Các bên chịu ảnh hưởng:

Nguồn: đoạn 3.23.6

- Những người bảo vệ nhân
quyền
- Truyền thông

Nguồn:

- Các nhóm tôn giáo

A/HRC/26/6/Add.1
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143.167 Bảo đảm môi trường
thuận lợi cho những nhà đấu
tranh nhân quyền, phóng viên và
những nhà xã hội dân sự được
hoạt động thoải mái (Tunisia).

Ghi nhận

H1 Những người bảo vệ nhân
quyền

Tình trạng:

D43 Tự do tư tưởng và biểu
đạt

Không thi hành

Các bên chịu ảnh hưởng:
Nguồn:

- Những người bảo vệ nhân
quyền

A/HRC/26/6/Add.1

- Truyền thông

Nguồn: đoạn 3.23.6

Chủ đề: D43 Tự do tư
tưởng và biểu đạt
143.144 Áp dụng chương trình
quảng bá quyền tự do biểu đạt, tự
do lập hội, tự do truyền thông
như những quốc gia tân tiến khác
(Y)

Chấp nhận

D43 TỰ DO PHÁT BIỄU Ý
KIẾN

Tình trạng:
Không thi hành

Những nhân vật bị ảnh hưởng:
Nguồn: đoạn
4.3-4.6
-những nhà đấu tranh nhân
quyền
-giới truyền thông

Nguồn:
A/HRC/26/6/Add.1
143.145 Làm những việc cần thiết Chấp nhận
để tôn trọng và quảng bá quyền
tự do biểu đạt, quyền tự quyền tụ
hợp ôn hòa, tự do lập hội theo
tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế
(Lithuania).

TỰ DO PHÁT BIỄU Ý KIẾN

Những nhân vật bị ảnh hưởng: Không thi hành

-những nhà đấu tranh nhân
quyền

Nguồn:

Tình trạng:

Nguồn: đoạn 4.34.6

-giới truyền thông

A/HRC/26/6/Add.1
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143.146 Khuyến khích những
hành động bảo đảm quyền tự do
biểu đạt ý kiến tự do ngôn luận
gần luôn internet (Nhật Bản)

Chấp nhận

TỰ DO PHÁT BIỄU Ý KIẾN

Tình trạng:

Những nhân vật bị ảnh hưởng: Không thi hành
Nguồn: đoạn
-những nhà đấu tranh nhân
quyền

4.3-4.9

-giới truyền thông
Nguồn
A/HRC/26/6/Add.1
143.147 Báo đám Việt Nam tuân
theo những ràng buộc quốc tế về
sự tự do biểu đạt ý kiến tự do tín
ngưỡng và tự do hội họp (Bỉ)

Chấp nhận

TỰ DO PHÁT BIỄU Ý KIẾN

Tình trạng:

Những nhân vật bị ảnh hưởng: Không thi hành
Nguồn: đoạn
-những nhà đấu tranh nhân
quyền

Nguồn:

4.3-4.9

- giới truyền thông

A/HRC/26/6/Add.1

143.148 Cho phép Phóng viên ký
giả và những người sử dụng
internet, những cơ quan phi
chính phủ được quảng bá và bảo
vệ nhân quyền. Dặc biệt là ban
hành những luật lệ liên quan đến
mạng internet theo như quyền tự
do biểu đạt ý kiến và quyền tự do
truy cập thông tin (Hoa lan).

Chấp nhận

TỰ DO PHÁT BIỄU Ý KIẾN

Tình trạng:

Những nhân vật bị ảnh hưởng: Không thi hành
Nguồn: đoạn
-những nhà đấu tranh nhân
quyền

4.3-4.9

-giới truyền thông
Nguồn:
A/HRC/26/6/Add.1

- bloggers
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143.149 Bảo vệ và bảo đảm
Chấp nhận
quyền tự do thông tin là biểu đạt
ý kiến đặc biệt cho bloggers,
những nhà đấu tranh ngân quyền.
Phải duyệt xét sửa đổi các luật lệ
liên quan theo tiêu chuẩn quốc tế
(Luxembourg)

TỰ DO PHÁT BIỄU Ý KIẾN

Tình trạng:

Những nhân vật bị ảnh hưởng: Không thi hành
Nguồn: đoạn
-những nhà đấu tranh nhân
quyền

4.3-4.9

-giới truyền thông
Nguồn:
-bloggers

A/HRC26/6/Add.1
143.150 Sửa đổi Bộ Luật Hình Sự
để bảo đảm Công an không được
tùy tiện bắt giữ và giam cầm
người về quyền tự do biểu đạt ý
kiến (Phần Lan)

Chấp nhận

TỰ DO PHÁT BIỄU Ý KIẾN

Tình trạng:

Những nhân vật bị ảnh hưởng: Không thi hành
Nguồn: đoạn
-những nhà đấu tranh nhân
quyền

3.3

Nguồn:
A/HRC/26/6/Add.1

143.151 Hủy bỏ và thay đổi
Ghi nhận
những điều luật liên quan đến an
ninh quốc gia trong Bộ luật Hình
Sự. Không cho phép công an tùy
tiện bắt bớ những người bất đồng
chính kiến đấu tranh ôn hòa
(Denmark).

-giới truyền thông

TỰ DO PHÁT BIỄU Ý KIẾN

Tình trạng:

Những nhân vật bị ảnh hưởng: Không thi hành
Nguồn: đoạn 3.3
-những nhà đấu tranh nhân
quyền

Nguồn:
A/HRC/26/6/Add.1
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143.152 Hủy bỏ và chỉnh sửa Bộ
Luật Hình Sự liên quan đến an
ninh quốc gia đặc biệt điều 79,88
và 258. Không cho phép công an
tùy ý bắt bớ người để cản trở
quyền tự do biểu đạt ý kiến, luôn
cả trên internet (Pháp).

Chi nhận

TỰ DO PHÁT BIỄU Ý KIẾN

Tình trạng:

Những nhân vật bị ảnh hưởng: Không thi hành
Nguồn: đoạn
-những nhà đấu tranh nhân
quyền

3.3

Nguồn:
-giới truyền thông

A/HRC/26/6/Add.1

143.153 Bảo về quyền tự do biểu Chấp nhận
đạt trực tuyến và ngoại tuyến
bằng cách sửa đổi điều Luật 2 và
72 để đáp ứng tiêu chuẩn Quốc Tế
Nhân Quyền (Tân Tây Lan)

TỰ DO PHÁT BIỄU Ý KIẾN

Tình trạng:

Những nhân vật bị ảnh hưởng: Không thi hành
Nguồn: đoạn
-những nhà đấu tranh nhân
quyền

4.3-4.6

Nguồn:
- giới truyền thông

A/HRC/26/6/Add.1

-bloggers
143.154 Xét lại “Lệnh 72” Và”
Lệnh174” liên quan đến sự quản
lý, cung cấp và sử dụng internet.
Bảo đảm luật an ninh mạng sao
cho phù hợp với luật quốc tế
nhân quyền, đặc biệt điều khoản
19,21 và 22 của Công Ước Quốc
Tế về quyền dân sự và chính trị
(Ái Nhĩ Lan)

Chấp nhận

TỰ DO PHÁT BIỄU Ý KIẾN

Tình trạng:

Những nhân vật bị ảnh hưởng: Không thi hành

-những nhà đấu tranh nhân
quyền

Nguồn: đoạn 4.34.6

-bloggers
Nguồn:
A/HRC/26/6/Add.1
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143.155 Bảo đảm “Lệnh 72” liên
Chấp nhận
quan đến sự quản lý, cung cấp và
sử dụng internet và truy cập
thông tin trực tuyến được áp
dụng mà không giới hạn sự tự do
biểu đạt ý kiến cá nhân trực tuyến
(Phần Lan)

TỰ DO PHÁT BIỄU Ý KIẾN

Tình trạng:

Những nhân vật bị ảnh hưởng: Không thi hành
Nguồn: đoạn 4.4
-những nhà đấu tranh nhân
quyền

Nguồn:
-bloggers

A/HRC/26/6/Add.1

143.156 Cho phép truyền thông
tư nhân tự do hoạt động. Sửa đổi
điều 79,88 và 258 của Bộ Luật
Hình Sự sao cho phù hợp với luật
Quốc Tế Nhân Quyền và quyền tự
do biểu đạt ý kiến (Úc)

Chấp nhận

TỰ DO PHÁT BIỄU Ý KIẾN

Tình trạng:

Những nhân vật bị ảnh hưởng: Không thi hành
Nguồn: đoạn
-những nhà đấu tranh nhân
quyền

Nguồn:

3.3

-bloggers

A/HRC/26/6/Add.1
143.157 Chinh đổi các luật liên
quan đến những tội danh về “an
ninh quốc gia” khi người dân
biểu đạt ý kiến, gồm luôn trên
internet, đặc biệt điều 79, 88 và
258 của Bộ Luật Hình Sự sao cho
phù hợp với luật Quốc Tế Nhân
Quyền và Công Ước Quốc Tế về
quyền dân sự và chính trị
(Canada).

Chấp nhận

TỰ DO PHÁT BIỄU Ý KIẾN

Tình trạng:

Những nhân vật bị ảnh hưởng: Không thi hành
Nguồn: đoạn
-những nhà đấu tranh nhân
quyền

3.3

-bloggers
Nguồn:
A/HRC/26/6/Add.1
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143.158 Làm tất cả những gì có
thể để bảo vệ quyền tự do phát
biểu ý kiến và tự do ngôn luận,
bao gồm luôn trên internet.
(Brazil)

Chấp nhận

TỰ DO PHÁT BIỄU Ý KIẾN

Tình trạng:

Những nhân vật bị ảnh hưởng: Không thi hành
Nguồn: đoạn
-những nhà đấu tranh nhân
quyền

Nguồn:

4.3-4.9

A/HRC/26/6/Add.1
-giới truyền thông

143.159 Thực hiện các biện
pháp chống giới hạn truy cập
thông tin trên internet cho tất cả
công dân. Bảo đảm sự tự do phát
biểu ý kiến cho mọi người và tự
do thông tin trên khắp lãnh thổ
(Estonia).

Chấp nhận

Nguồn:

TỰ DO PHÁT BIỄU Ý KIẾN

Tình trạng:

Những nhân vật bị ảnh hưởng: Không thi hành
Nguồn: đoạn
-những nhà đấu tranh nhân
quyền

4.3-4.9

-giới truyền thông

A/HRC/26/6/Add.1
-bloggers
143.160 Bảo đảm và bảo vệ
Ghi nhận
quyền tự do biểu đạt ý kiến và tự
do truy cập thông tin, truyền
thông độc lập, trả tự do cho tất cả
những nhà đấu tranh nhân quyền,
phóng viên, những lãnh tụ tôn
giáo, những nhà bất đồng chính
kiến đã bị bắt giữ vì họ biểu đạt ý
kiến ôn hòa (Liên bang Cộng Hoa
Czech).

TỰ DO PHÁT BIỄU Ý KIẾN

Nguồn:

- giới truyền thông

Tình trạng:

Những nhân vật bị ảnh hưởng: Không thi hành
Nguồn: đoạn
-những nhà đấu tranh nhân
quyền

4.3-4.9,3.2-3.6

A/HRC/26/6/Add.1
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143.161 Bảo đảm quyền tự do
Chấp nhận
phát biểu ý kiến, gồm trực tuyến
và ngoại tuyến, và sửa đổi Luật 72
sao cho phù hợp với luật Quốc Tế
Nhân Quyền (Áo).

Nguồn:
A/HRC/26/6/Add.1
143.162 Công nhận hợp pháp
Chấp nhận
việc các cá nhân, hội đoàn, các cơ
quan xã hội quyền quảng bá Nhân
quyền và quyền tự do biểu đạt ý
kiến một cách công khai (Na Uy).

TỰ DO PHÁT BIỄU Ý KIẾN

Tình trạng:

Những nhân vật bị ảnh hưởng: Không thi hành

-những nhà đấu tranh nhân
quyền

Nguồn: đoạn 4.34.9

-bloggers

TỰ DO PHÁT BIỄU Ý KIẾN

Tình trạng:

Những nhân vật bị ảnh hưởng: Không thi hành

-những nhà đấu tranh nhân
quyền

Nguồn: đoạn 4.34.9

Nguồn:
A/HRC/26/6/Add.1

143.163 Bảo đảm một hệ thống
Chấp nhận
pháp luật cho phép sự tự do hoạt
động truyền thông trong nước và
ngoài nước sao cho phù hợp với
các điều khoản của Công Ước
Quốc Tế về quyền dân sự và chính
trị (Norway).

Nguồn:

- giới truyền thông

TỰ DO PHÁT BIỄU Ý KIẾN

Tình trạng:

Những nhân vật bị ảnh hưởng: Không thi hành
Nguồn: đoạn
-những nhà đấu tranh nhân
quyền

4.3-4.9

- giới truyền thông

A/HRC/26/6/Add.1
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143.164 Bảo đảm hoàn toàn sự
Chấp nhận
tự do phát biểu ý kiến để người
dân được tự do phát biểu ý kiến ở
mọi nơi, bao gồm trên internet.
Sự báo đảm này phải được thể
hiện qua hệ thống luật pháp và
chính sách của nhà nước sao cho
phù hợp với các điều khoản của
Công Ước Quốc Tế về quyền dân
sự và chính trị (Hungary).

TỰ DO PHÁT BIỄU Ý KIẾN

Tình trạng:

Những nhân vật bị ảnh hưởng: Không thi hành
Nguồn: đoạn
-những nhà đấu tranh nhân
quyền

4.3-4.9

- bloggers.

Nguồn:
A/HRC/26/6/Add.1

143.165 Tạo những điều kiện dễ
dàng để thực hiện quyền tự do
biểu đạt ý kiến, trên kênh trực
tuyến và ngoại tuyến, tự do lập
hội, tự do tín ngưỡng và tôn giáo
(Phần Lan)

Chấp nhận

TỰ DO PHÁT BIỄU Ý KIẾN

Tình trạng:

Những nhân vật bị ảnh hưởng: Không thi hành
Nguồn: đoạn
-những nhà đấu tranh nhân
quyền

4.34.9

Nguồn:
A/HRC/26/6/Add.1

- giới truyền thông
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143.166 Quyền tự do phát biểu ý
kiến, được bảo vệ trên trực tuyến
và ngoại tuyến. Hủy bỏ các luật lệ
mơ hồ trong Bộ Luật Hình Sự và
những bộ luật mới để bảo đảm
quyền tự do phát biểu ý kiến sao
cho phù hợp với các điều khoản
của Công Ước Quốc Tế về quyền
dân sự và chính trị (Denmark).

Chấp nhận

TỰ DO PHÁT BIỄU Ý KIẾN

Tình trạng:

Những nhân vật bị ảnh hưởng: Không thi hành
Nguồn: đoạn
-những nhà đấu tranh nhân
quyền

4.3-4.9, 3.3

-bloggers

Nguồn:
A/HRC/26/6/Add.1
Chấp nhận
143.168 Áp dụng những chính
sách hữu hiệu những khuyến
Nghị nêu ra về quyền tự do biểu
đạt ý kiến (Chile).

TỰ DO PHÁT BIỄU Ý KIẾN

Những nhân vật bị ảnh hưởng: Không thi hành
Nguồn: đoạn
-những nhà đấu tranh nhân
quyền

Nguồn:

Tình trạng:

4.3-4.9

- giới truyền thông

A/HRC/26/6/Add.1
143.170 Duy trì sự phát triển
Chấp nhận
nhanh khối lượng thông tin, gồm
có internet, để bảo vệ quyền tự do
biểu đạt ý kiến (Pakistan).

TỰ DO PHÁT BIỄU Ý KIẾN

Tình trạng:

Những nhân vật bị ảnh hưởng: Không thi hành
Nguồn: đoạn
-những nhà đấu tranh nhân
quyền

Nguồn:

4.3-4.9

- bloggers

A/HRC/26/6/Add.1
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143.171 Thi hành tất cả trách
Chấp nhận
nhiệm trong Công Uớc Quốc Tế về
quyền dân sự và chính trị. Bảo
đảm hoàn toàn sự tự do tụ tập, sự
tự do phát biểu ý kiến trên
internet và trực tuyến cho tất cả
công dân (Đức).

TỰ DO PHÁT BIỄU Ý KIẾN

Tình trạng:

Những nhân vật bị ảnh hưởng: Không thi hành
Nguồn: đoạn
-những nhà đấu tranh nhân
quyền

4.3-4.9

- giới truyền thông
Nguồn:
-bloggers.

A/HRC/26/6/Add.1

Chủ đề: D44 Quyền về
hội họp ôn hoà
143.145 Áp dụng chính sách
tôn trọng và quảng bá quyền
tự do biểu đạt, quyền tụ họp
ôn hòa và quyền lập hội sao
cho đúng với trách nhiệm của
Quốc Tế Nhân
Quyền(Lithuania).

Chấp nhận

D44 QUYỀN TỰ DO TỤ HỢP
ÔN HÒA

Tình trạng: thi
hành một phần

Những nhân vật bị ảnh hưởng: Nguồn: đoạn 5.25.7
-những nhà đấu tranh nhân
quyền

Nguồn:
Cong chung,
A/HRC/26/6/Add.1
143.147 Báo đám Việt Nam sẽ Chấp nhận
tuân theo đòi hỏi trách nhiệm
quốc tế liên quan đến quyền
tự do biểu đạt ý kiến, tự do tín
ngưỡng, và tự do hội họp (Bi).

D44 QUYỀN TỰ DO TỤ HỢP
ÔN HÒA

Tình trạng: thi
hành một phần

Những nhân vật bị ảnh hưởng: Nguồn: đoạn
5.2-5.7

Nguồn:

A/HRC/26/6/Add.1

-những nhà đấu tranh nhân
quyền

Cong chung,
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143.171 Hoàn tất trách nhiệm
đối với Công Uớc Quốc Tế và
dân sự và chính trị. Bảo đảm
hoàn toàn cho tự do tụ họp, tự
do biểu đạt ý kiến trên
internet và trực tuyến cho tất
cả công dân (Duc).

Chấp nhận

D44 QUYỀN TỰ DO TỤ HỢP
ÔN HÒA :

Tình trạng: thi
hành một phần

Những nhân vật bị ảnh hưởng: Nguồn: đoạn 5.25.7
-những nhà đấu tranh nhân
quyền

Nguồn:

Cong chung,

A/HRC/26/6/Add.1
143.172 Bảo đảm tự do lập
hội, tự do tụ tập ôn hòa, và tự
do biểu tình ôn hòa (Phap).

Chấp nhận

D44 QUYỀN TỰ DO TỤ HỢP
ÔN HÒA :

Tình trạng: thi
hành một phần

Những nhân vật bị ảnh hưởng: Nguồn: đoạn 5.25.7
Nguồn:
-những nhà đấu tranh nhân
quyền
A/HRC/26/6/Add.1
Cong chung,
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Ghi nhan
143.175 Ban hành những luật
lệ liên quan đến biểu tình ôn
hòa theo những tiêu chuẩn của
Công Ước Quốc Tế và dân sự
và chính trị (Uc).

D44 Quyen tu tap on hoa:
QUYỀN TỰ DO TỤ HỢP ÔN
HÒA
Những nhân vật bị ảnh hưởng:

Tình trạng: thi
hành một phần
Nguồn: đoạn

5.2-5.7
-những nhà đấu tranh nhân
quyền

Nguồn:

A/HRC/26/6/Add.1

Chấp nhận
143.176 Áp dụng chính sách
chấm dứt truy tố người biểu
tình ôn hòa (Hy Lap).

D44 QUYỀN TỰ DO TỤ HỢP
ÔN HÒA

Tình trạng: thi
hành một phần

Những nhân vật bị ảnh hưởng: Nguồn: đoạn
5.2-5.7
-những nhà đấu tranh nhân
quyền

Nguồn:

Cong chung,

A/HRC/26/6/Add.1
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