Luật sư đoàn Pháp kiến nghị trả tự do cho Lê
Quốc Quân

Lê Quốc Quân và tòa án Ba Đình

Thụy My
Trong thông báo trên mạng đề ngày 20/11/2013, Luật sư đoàn Pháp cho biết cuộc
họp toàn thể vào ngày 15/11 đã nhất trí thông qua kiến nghị ủng hộ ba luật sư
của Burundi, Cameroun và Việt Nam bị đe dọa khi hành nghề. Riêng đối với luật
sư Lê Quốc Quân của Việt Nam, bản kiến nghị đòi hỏi trả tự do ngay lập tức cho
nhà ly khai này.

Kiến nghị nhắc lại, luật sư kiêm blogger Lê Quốc Quân hôm 02/10/2013 đã bị tòa án
Hà Nội kết án 30 tháng tù và phạt 59.000 đô la. Bị khai trừ vĩnh viễn khỏi luật sư
đoàn, ông không còn có cơ hội hành nghề. Lê Quốc Quân được biết tiếng với các hoạt
động bảo vệ nhân quyền, viết blog cũng như những lời kêu gọi đa nguyên, tự do tín
ngưỡng, và thực hiện các quyền dân sự.
Luật sư đoàn Pháp tố cáo những điều kiện tiến hành phiên tòa dẫn đến bản án trên.
Phiên xử không đảm bảo những điều kiện cơ bản cho một phiên tòa công minh, vì
tranh luận không được công khai và việc luận tội chỉ kéo dài có một phút, mà phán
quyết thì đã được viết sẵn dài đến hai chục trang.
Theo Luật sư đoàn Pháp, thì « phiên tòa » này nhằm trừng phạt và khóa miệng một
tiếng nói đối lập. Hồi tháng Ba, một liên minh các tổ chức bảo vệ nhân quyền cũng đã
khiếu nại với nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc về việc bắt giam tùy tiện, đề nghị
can thiệp khẩn cấp với chính quyền Việt Nam trong vụ Lê Quốc Quân.
Luật sư đoàn Pháp nhắc lại, sự độc lập của các luật sư là một trong các đảm bảo chính
yếu cho nền dân chủ và tính hiệu quả của Nhà nước pháp quyền. Từ đó yêu cầu chính
quyền Việt Nam dùng mọi biện pháp trong khả năng của mình để đảm bảo cho các
luật sư Việt Nam được tự do hành nghề, bảo vệ tự do ngôn luận.
Luật sư đoàn Pháp đòi hỏi trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân, đồng thời bày tỏ tình
liên đới với ông và luật sư của ông là Trần Thu Nam, cũng như với Luật sư đoàn Việt
Nam và những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền tại đây.
Đồng thời với kiến nghị về luật sư Lê Quốc Quân, luật sư đoàn Pháp còn phản đối
việc Burundi yêu cầu khai trừ luật sư Isidore Rufyikiri, và đòi hỏi chính quyền
Cameroun trả tự do cho nữ luật sư Lydienne Yen Eyoum bị giam cầm từ bốn năm
qua.

