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Cập nhật - Việt nam: Lê Đình Lượng bị kết án 20 năm tù giam

Ngày 16.8.2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ an đã xử Lê Đình Lượng là có tội và kết án 
anh 20 năm tù giam - đây là mức án cao nhất - và 5 năm quản thúc vì "các hoạt động 
nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" trong một phiên tòa chỉ kéo dài mấy giờ đồng hồ. Bản 
án này là bản án dài nhất mà các nhà hoạt động nhân quyền của Việt nam đã phải gánh 
nhận trong những năm gần đây.

Các luật sư của Lê Đình Lượng cho biết, Tòa đã không đưa ra được bất cứ chứng cớ nào
để chứng tỏ rằng nhà hoạt động nhân quyền này đã có các hoạt động nhằm lật đổ chính 
phủ, một tội danh thường được sử dụng để hình sự hóa và bắt giam các nhà hoạt động 
nhân quyền tại Việt nam. Trong số các chứng cứ được nói đến, có bản tuyên bố do hai 
nhà hoạt động nhân quyền bị tù giam là Nguyễn Viết Dũng và Nguyễn Văn Hóa ký tên. 
Bản tuyên bố này nói rằng, Lê Đình Lượng đã được giới thiệu tại buổi lễ chính thức khi 
Nguyễn Văn Hóa chính thức gia nhập tổ chức Việt Tân, một tổ chức vì dân chủ, có trụ sở 
tại Hoa kỳ và bị chính phủ Việt
nam coi là một tổ chức khủng bố. chức. Khi được gọi lên trước tòa, cả Nguyễn Viết Dũng 
và Nguyễn Văn Hóa đều nói trước quan tòa, rằng họ đã bị tra tấn và buộc phải khai các 
lời khai nói trên. Sau thông báo này, cả hai nhà hoạt động nhân quyền đã bị lôi ra khỏi 
phòng xử án và trả về lại nơi giam giữ. Khi các luật sư của Lê Đình Lượng yêu cầu được 
gặp hai nhà hoạt động để làm sáng tỏ một số câu hỏi, công an cho biết, hai nhà hoạt động
bị ốm và không đủ khả năng để trả lời các câu hỏi.

Ngày 24.7.2017, Lê Đình Lượng đã bị bắt giữ tại tỉnh Nghệ an với tội danh vi phạm điều 
79 của Bộ luật Hình sự Việt nam 1999. Trên trang Facebook cá nhân, anh đã đăng tải bài 
viết yêu cầu bồi thường cho các ngư dân đã bị ảnh hưởng bởi chất thải của Formosa 
ngập tràn vùng biển miền Trung của Việt nam trong năm 2016.

Tổ chức Front Line Defenders kiên quyết lên án bản án bất công và hà khắc đối với nhà 
hoạt động nhân quyền Lê Đình Lượng, và rõ ràng chỉ là vì các hoạt động hợp pháp và ôn 
hòa của anh để bảo vệ và quảng bá cho nhân quyền. Tổ chức Front Line Defenders khẩn 
thiết yêu cầu chính quyền Việt nam hãy trả tự do ngay lập tức cho Lê Đình Lượng và hãy 
xóa án, bởi bản án này đã được phán quyết trên cơ sở các chứng cứ là do bức cung 
bằng tra tấn.

https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/nguyen-viet-dung
https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/nguyen-van-hoa

