Tường trình về nỗ lực:
THÀNH LẬP LUẬT SƯ ĐOÀN THIỆN NGUYỆN QUỐC DÂN VIỆT NAM
CỦA CÂU LẠC BỘ LUẬT KHOA VIỆT NAM.
Kínhgửi: - Quý vị luật sư Việt Nam đang hành nghề tại Việt Nam cũng như tại các quốc
gia trên tòan thế giới.
- Quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng Luật sư, Thẩm phán, luật gia đông môn Đại Học
Luật Khoa Sàigòn, đồng khoa luật xuất thân từ các đại học luật khoa khác tại Việt Nam
cũng như ngọai quốc thuộc nhiều thế hệ,
Kính thưa tòan thể Quý vị,
Ngày 18-6-2010 chúng tôi đã gửi đến Quý vị bằng email “Thư tham khảo v/v Thành lập “Luật
sư đòan Quốc Dân Dân Việt Nam” là một trong những đề án dự họach của Câu Lạc Bộ Luật Khoa
Việt Nam (CLBLKVN). Một ngày sau, ngày 19-6-2010, chúng tôi đã nhận được email khích lệ đầu
tiên của Giáo sư Vũ Quốc Thúc, cựu Khoa Trưởng Đại Học Luật Khoa Sàigòn, nguyên văn như sau:
Kinh gửi Ông Thiện Ý Nguyễn Văn Thăng,
Sáng kiế²n thành lập Luật sư đoàn quốc dân của cac Anh Chi rất hay : tôi nhiêt liệt hoan nghênh
.Tôi không dám góp ý kiên chi tiêt vi không còn đủ khả năng: Tôi tin là hành dông này sẽ mang lai
nhiều kết quả tích cực cho dât nuoc thân yêu của chúng ta .Kính gửi Quý Anh Chị lơi chào thân ái
của tôi .Kính thư : Vũ Quốc Thúc

Và cùng ngày, nhân được email khích lệ của một đồng môn Đại học Luật khoa Sàigòn, cũng là
người trước đó một tuần email gợi ý thúc đẩy chúng tôi đưa ra bàn lại đề án đã hai lần được nêu ra
song đa số đều ngại khó khăn khi đi vào thực hiện. Lần đầu được nêu ra khi ông Lý Tống bị bắt lần sau
cùng vào khỏang năm 2004-2005 và bị tòa án Thái Lan xét xử về tội nhập cảnh trái phép và không tặc
vì đã dùng máy bay thuê từ Thái Lan về Việt Nam thả truyền đơn kêu gọi quốc dân Việt Nam trong
nước nổi dậy lật đổ chế độ độc tài tòan trị cộng sản tại Việt Nam. Lần thứ hai cũng được nêu ra trong
Đại Hội Thường Niên 2008 của CLBLKVN họp vào tháng 12-2008 tại Houston, Texas Hoa Kỳ, được
Đại Hội thông qua, nhưng các thành viên Hội Đồng Điều Hành CLBLKVN vẫn dè dặt chưa dám thực
hiện. Đây là email gợi ý của Việt Nữ, đồng môn Đại học Luật Khoa Sàigòn
Từ 30 năm nay chúng ta mơ nhưng chưa có dịp, nay cha Lý đã chính thức lôi CS ra tòa án QT với
đầy đủ nhân chứng, tang chứng. Luật Khoa chúng ta không thể nín thinh. Cần tìm tất cả người
tâm quyết để vào cuộc.
Xin quí anh cho xin ý kiến gắp, ít nhất là giới thiệu một đội ngủ Luật Sư sẳn lòng.
Kính trông mong.
Nguyễn Việt Nữ

Sau khi nhận được Thư Tham khảo của CLKLKVN, đông môn Việt Nữ đã email khich lệ:
Kính anh Thắng,
Cám ơn Quý anh Chị vô cùng. Mình phải lập cho kỳ được một đội ngũ pháp lý cho nạn nhân
Cộng Sản đang trông chờ.
Càm Phục Quý anh Chị nhiều.
Việt Nữ

Ngòai những email khích lệ trên, chúng tôi có gọi điện thọai tham khảo riêng với một cựu Giáo
sư (Xin không nêu danh) và một vài cựu sinh viên Đại học Luật Khoa Sàigòn, tất cả đều cho rằng việc
thành lập một luật sư đòan như thế chỉ có tác dụng tuyên truyền trong quảng đại quần chúng bình dân,
chứ trong giới trí thức hiểu biết về pháp lý, pháp luật thì không có tác dụng gì, ngay cả về mặt tuyên
truyền đối với họ, vì họ đều thấy khó thực hiện hiệu quả trên thực tế. Vì phần đông các vụ án mà các

luật sư của “Luật sư Đòan Thiện Nguyện Quốc Dân Việt Nam” (giả như có hình thành được một tổ
chức như vậy) mà muốn nhiệm cách biện hộ cho một dân oan khiếu kiện hay một nhà dân chủ đấu
tranh trong nước bị nhà cầm quyền đưa ra Tòa án của chế độ xét xử, chắc chắn họ không bao giờ chấp
nhận, dù là luật sư trong nước đang hành nghề hợp pháp, mà lại tham gia “Luật sư Đòan Thiện Nguyện
Quốc Dân Việt Nam”, một tổ chức bảo vệ công lý, nhưng bị coi là bảo vệ những kẻ bị coi là “phản
động”, có mâu thuẫn đối kháng với chế độ, thì hiển nhiên là không phù hợp với Tòa án công lý một
chiều của chế độ. Vậy liệu các luật sư trong nước có dám công khai nhiệm cách cho các bị cáo nhân
danh một thành viên “Luật sư Đòan Thiện Nguyện Quốc Dân Việt Nam” hay không? Nếu dám nhân
danh, hậu quả sẽ đến với họ trước hết là bị tước bỏ danh vị luật sư hành nghề hợp pháp, thì làm sao còn
được nhiệm cách biện hộ trước tòa án của chế độ? Theo ý kiến của vị Giáo sư chúng tôi tham khảo, thì
cần liên lạc hỏi trước những luật sư trong nước xem họ có giám tham gia “Luật sư Đòan Thiện Nguyện
Quốc Dân Việt Nam” hay không?
Đối với các luật sư đang hành nghề tại các nước ngòai Việt Nam, mà với tư cách cá nhân đã khó,
nay lại với tư cách luật sư của “Luật sư Đòan Thiện Nguyện Quốc Dân Việt Nam” xin về Việt Nam
biện hộ cho những người chống chế độ, chẳng cần nói ai cũng thấy chế độ khó mà chấp nhận. Tuy
nhiên những luật sư của luật sư đòan dự kiến thành lập này, vẫn có thể nhiệm cách biện hộ cho một
quốc dân Việt Nam ở trong nước hay ở hải ngọai, trước các tòa án ở ngọai quốc có thẩm quyền, nơi vị
luật sư này đang được phép hành nghề.
Trong cả hai hòan cảnh trên, vấn đề tài chánh tài trợ cho các vụ án sẽ lấy ở đâu, đành rằng các luật
sư tham gia các vụ án là thiện nguyện, không tính thù lao, nhưng ngòai án phí, còn phải có những chi
phí căn bản để luật sư thiện nguyện ngòai đóng góp công sức , tài năng, không phải bỏ tiền túi, như chi
phí di chuyển, nơi ăn chốn ở để luật sư có điều kiện thi hành nhiệm vụ…
Tất cả những khó khăn và các vấn đề đặt ra trên đây của vị Giáo sư và các đồng môn được tham
khảo, chúng tôi đều có nghĩ đến và bản thảo xin được trình bầy lại như sau:
Đối với những vụ án trong nước, vẫn biết rằng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không bao giờ
chấp nhận đơn xin nhiệm cách của một luật sư ở trong nước cũng như từ hải ngọai, để biện hộ cho một
vụ án xử dân oan, hay các nhà bất đồng chính kiến, nhưng chính sự từ chối này đã là một sự tự tố cáo
bản chất phản dân chủ và thứ công lý áp đặt một chiều của tòa án cộng sản Việt Nam (CSVN). Vẫn
biết rằng trong chế độ độc tài tòan trị CSVN hiện nay tại Việt Nam, không có luật pháp giống như luật
pháp trong các chế độ dân chủ của thế giới văn minh, mà chỉ có “Nghị luật” (Nghị quyết của đảng
CSVN được Quốc Hội thể chế hóa thành pháp luật). Và do đó luật pháp chỉ là thứ công cụ pháp lý để
đàn áp nhân dân, trừng phạt những người bất đồng chính kiến, chống đối cái gọi là “Nền chuyên chính
vô sản”. Vẫn biết rằng, phán quyết của các tòa án chế độ thường là tiền định, lời bào chữa của luật sư
sẽ không thay đổi được kết quả vụ án….
Thế nhưng luật sư trong vai trò phụ tá công lý vẫn phải biện hộ để làm rõ bản chất độc tài về
chính trị, phi công lý của nền tư pháp “của Đảng, Do Đảng và vì Đảng CSVN”. Hiệu qua là gì, nếu
không phải là các luật sư dùng phương thế nghề nghiệp, vận dụng pháp lý, pháp luật để, nếu không
thành đạt kết quả một phần hay tòan phần của vụ án, vẫn thành đạt được hiệu quả chính trị:Từ chối
không cho luật sư tham gia biện hộ một vụ án, là tự tố cáo trước công luận bản chất phản dân chủ và
các vi phạm tư do, dân chủ và nhân quyền của nhà cầm quyền hiện nay tại Việt Nam. Đây là một trong
những vũ khí tấn công chủ yếu của quốc dân Việt Nam để đẩy chế độ độc tài CSVN lùi dần về phía
dân chủ nhằm thành đạt mục tiêu tối hậu là dân chủ hóa và phát triển tòan diện đất nước đến phú
cường, văn minh tiến bộ theo kịp đà tiến hóa chung của nhân lọai.
Vẫn biết rằng, Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam không phải là một tổ chức chính trị như một
chính đảng hay tổ chức đấu tranh, như Tuyên Ngôn thành lập công bố 10 năm trước đây đã khẳng
định, song với tư cách quốc dân Việt Nam, là công dân của Tổ Quốc Việt Nam, lại là những người học
luật phải có thái độ chính trị thích hợp, trước các vấn nạn của Đất nước và Dân tộc Việt, dù sống trong
nước cũng như hải ngọai. Vân động thành lập một tập hợp dưới danh hiệu “Luật sư Đòan Thiện
Nguyện Quốc Dân Việt Nam” hay danh hiệu tương tự, để bảo vệ công lý cho các quốc dân Việt Nam

nạn nhân trước các tòa án công lý một chiều của chế độ đương quyền tại Việt Nam, là hành động cần
thiết, chính đáng phù hợp với chức năng nghề nghiệp và phẩm chất của những người học luật, và là
thái độ chính trị cần phải có của một tập thể luật khoa.
Vì như chúng ta đều biết, Đất nước đang dứng trước hai hiểm họa ngọai xâm và nội xâm, các luật
sư, thẩm phán đang hành nghề hay đã về hưu trong và ngòai nước cũng như giới luật gia nói chung, cá
nhân cũng như đòan thể, đã đến lúc cần xét lại quan niệm “không làm chính trị” để đứng ngòai cuộc,
mà cần làm bất cứ những gì có thể làm được theo khả năng và điều kiên cho phép, góp phần vào sự
nghiệp chung: Dân chủ hóa và phát triển tòan diện đất nước. Vì chúng ta đều là những người học luật,
được đào tạo cho chế độ dân chủ pháp trị, có phẩm chất yêu tự do, dân chủ, chuộng công lý, và luôn có
phản ứng nhậy bén trước mọi áp bức chính trị, bât công xã hội, hiển nhiên dù múôn dù không cũng ở
vị thế đối kháng với chế độ độc tài tòan trị CS hiện nay cũng như các kiểu độc tài không cộng sản sau
này nếu có tại Việt Nam.Và vì vậy chúng ta không thể im lặng mà cần phải có hành động phù hợp,
không thể khác hơn.
Chính vì tính cách chung của những người học luật, nên khi tham khảo với luật sư Đòan Thanh
Liêm qua điên thọai, ông hứa sẽ nghiên cứu và sẽ góp ý bằng một bài viết nay mai, ý kiền sơ khởi:
Ông cho đây là công việc có nhiều khó khăn nhưng nên làm, có thể làm được, nhưng cần mở rộng
ngòai giới luật sư đang hành nghề, cần có sự tham gia của các luât sư, thẩm phán không còn hành
nghề, gọi chung là giới luật gia. Theo ông nếu chỉ có giới luật sư đang hành nghề, e rằng phần đông là
giới trẻ ở hải ngọai cũng như trong nước ít quan tâm đến các vấn đề Đất nước việt Nam. Ông đề nghị
lấy tên khác hơn, như “Đòan Luật Gia Quốc DânViệt Nam” chẳng hạn. Chúng tôi xin ghi nhận và dự
trù tiếp tục ghi nhận ý kiến của giới luật gia nói chung cho đến cuối tuần này (26-6-2010). Sau đó
chúng tôi sẽ quyết định thực hiện hay không một danh xưng “Luật sư Đòan Thiện Nguyện Quốc Dân
Việt Nam” hay “Đòan Luật gia Quốc Dân Việt Nam” .
Về hình thức tổ chức cho đến lúc này, chúng tôi dự trù một hình thức gọn nhẹ, không nặng tính
hệ thống cơ cấu, mà chỉ là một tập hợp các luật sư, thẩm phán đang hành nghề hay đã về hưu cũnng
như các luật gia trong và ngòai Việt Nam dưới một danh xưng, tự nguyện ghi tên tham gia vào một
trong ba bộ phận:
1/- Luật sư đòan: gồm các luật sư đang hành nghề trong và ngòai nước. Các vị luận sư sẽ tự nguyện
nhân các vụ án tại khu vực hành nghề khi có yêu cầu của nạn nhân do văn phòng thường trực (do
CLBLKVN phụ trách) chuyển đạt. Có thể bầu một Thủ lãnh và một số vị thành viên của một Hội
Đồng Luật sư Đòan dể bàn bạc chung về một vụ án hổ trợ cho vị luật sư nhiệm cách hay những vụ án
lớn, chẳng han vụ án kiện nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam về tội ác chiến tranh hay tội diệt chủng
(Mậu thân 68 chôn sống hàng ngàn người ơ Huế) hay vụ kiện đòi lại Hòang Sa bị Trung Cộng xâm
chiếm trước cơ quan tài phán quố ctế co 1thẩm quyền v.v…
2/- Cố vấn đòan: gồm các luật sư, thẩm phán tại chưc hay đã về hưu cùng các luật gia. Các vị trong
cố vấn đòan tùy khả năng chuyên ngành và kinh nghiệm cố vấn cho các luật sư nhiệm cách cho các
nạn nhân trong các vụ án.
3/- Văn phòng Thường Trực của Luật sư Đòan, do CLBLKVN phụ trách, với sự tham dự tự
nguyện của một số luật sư, luật gia, làm nhiệm vụ ghi danh và điều hợp các họat động thiện nguyện
của Luật Sư Đòan theo Nội Qui.
Một Dự thảo Nội Quy Sinh Hoat ngắn gọn sẽ được công bố để tham khảo cùng lúc với quyết định
thành lập tổ chức tập hợp các Luật sư, Thẩm phán, đang hanh nghề hay đã về hưu, cũng như các luật
gia thiên nguyện trong nước và hải ngọai ghi danh tham gia, để cùng thực hiện tôn chỉ, mục đích ích
thiện cho Tổ Quốc, Đất nước và Quốc Dân Việt Nam.
Trân trọng tường trình.
Houston, ngày 22 tháng 6 năm 2010
Chủ tịch Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam (VILAS)
Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng

