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Thư ngỏ
Bạn đọc đang cầm trên tay cuốn sách nhỏ “Quyền Của Bạn”, do Human Rights 
Foundation (HRF) và VOICE phối hợp thực hiện.

Trong nhiều năm qua, cuốn sách này đã được Human Rights Foundation thực hiện 
các phiên bản khác nhau ở Uganda, Equatorial Guinea, Angola, Swaziland, Gabon, 
Cuba, Bắc Triều Tiên, Miến Điện, Azerbaijan, Iran, Palestine, Nga và một số nước 
khác. Và đây là lần đầu tiên HRF thực hiện một dự án truyền thông nhân quyền ở 
Việt Nam, cũng bằng việc giới thiệu các khái niệm căn bản về quyền con người 
thông qua cuốn sách này.

Đây không phải là một cuốn sách dịch. Với sự cộng tác của VOICE và các chuyên 
gia Việt Nam, “Quyền Của Bạn” được địa phương hóa đến mức tối đa, với các dẫn 
chứng quen thuộc với hầu hết bạn đọc Việt Nam. 

Nhưng dù hoàn cảnh thực tế và tình hình nhân quyền của các quốc gia có khác 
nhau đến đâu đi chăng nữa, sự tồn tại của loạt sách này ở nhiều quốc gia chứng 
minh cho đặc tính quan trọng nhất của nhân quyền: chúng ta có quyền chỉ đơn giản 
vì chúng ta là con người. 

Con người ở những cánh đồng lúa bất tận miền Tây Nam Bộ của Việt Nam cũng 
giống như con người ở tòa tháp Empire State nổi tiếng ở thành phố New York nơi 
HRF đặt trụ sở. Con người ở các cộng đồng sắc tộc thiểu số ở Tây Bắc Việt Nam 
cũng giống như con người ở Paris hoa lệ, hay ở Brazil quanh năm nóng ẩm, hay ở 
sa mạc Sahara đầy gió và cát. Có biết bao nhiêu người đồng tính, song tính, chuyển 
giới, người khuyết tật, phụ nữ ở Việt Nam từng bị phân biệt đối xử, nhưng là con 
người, họ có quyền chẳng khác gì những thẩm phán bảo thủ nhất của Tối cao Pháp 
viện Hoa Kỳ. 

Từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc, từ nông thôn đến thành thị, từ rừng núi đến đảo 
xa, ở nơi đâu con người cũng tồn tại với những quyền năng được tạo hóa ban cho 
một cách bình đẳng, bất kể màu da, giới tính, sắc tộc, nghề nghiệp, trình độ học 
vấn hay ngân khoản trong nhà băng. Con người đã trở nên văn minh và kiến tạo 
nên những thành tựu vĩ đại chỉ vì chúng ta biết tôn vinh quyền tự do và phẩm giá 
làm người. 

Cuốn sách nhỏ này là một nỗ lực góp phần ngăn chặn những vi phạm nhân quyền 
đang xảy ra trên khắp thế giới và xây dựng những cộng đồng hòa bình, thịnh vượng 
trên cơ sở tôn trọng nhân quyền. 

Chúng tôi trân trọng sự quan tâm cũng như mọi góp ý và phê bình của bạn đọc đối 
với ấn phẩm này. 

Trịnh Hội      Thor Halvorssen
Giám đốc điều hành, VOICE Giám đốc điều hành, Human Rights   

    Foundation
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Lời tựa của tác giả
Bạn đọc thân mến,

Chúng ta đang sống trong một xã hội bị bủa vây bởi vô vàn vấn nạn xã hội. 

Mỗi sáng thức dậy, bạn xách xe đi làm, hòa vào dòng người tấp nập trên phố. Bỗng 
bạn thấy một người đàn ông trung niên đang bị cảnh sát giao thông giữ lại tra hỏi 
khá to tiếng. Chuyện thường ngày, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi bạn vừa đến 
cơ quan, người đàn ông kia đã bị tóm vào đồn công an.  

Khi bạn vừa gửi xe xong để đi bộ tới văn phòng, bất chợt bạn gặp một nhóm người 
mặc áo đỏ, in đủ các khẩu hiệu trên áo, tay cầm biểu ngữ đòi đất. Họ biểu tình để 
đòi lại đất ruộng đã bị chính quyền thu hồi từ nhiều năm trước. 

Khi bạn tới phòng làm việc và bật máy tính lên, đám đông biểu tình ngoài kia đã bị 
cảnh sát lùa hết lên xe buýt và đưa đi đâu không biết. Người đàn ông bạn gặp khi 
nãy trên đường đang bị cột vào ghế và bị đánh tơi tả trong đồn công an. 

Bạn bắt đầu một ngày làm việc bằng cách vào mạng xã hội kiểm tra tin tức. Lập tức 
đập vào mắt bạn là tin ba đứa trẻ ở một vùng quê nọ bị chết vì bác sĩ tiêm vác-xin 
không đúng chất lượng và quy trình. 

Một bản tin khác đưa hàng loạt video về những kẻ bắt cóc trẻ con ngay trên tay 
những người mẹ của chúng. 

Đó đây, một vài người bạn của bạn đăng tin về một phiên tòa xét xử một blogger 
chỉ vì anh ta đăng tải một vài bình luận chính trị trên mạng. Mấy cuốn sách bạn 
quan tâm đã bị thu hồi và cấm xuất bản ở Việt Nam. 

Thật là một buổi sáng tệ hại. 

Lúc bạn đi ăn trưa, người đàn ông bạn gặp trên đường lúc sáng đã được chuyển 
tới khoa cấp cứu của một bệnh viện gần đó vì đa chấn thương trên cơ thể. Đoàn 
dân oan gần cơ quan bạn đã bị xe buýt của công an thả trên một quốc lộ xa thành 
phố và bỏ mặc họ ở đó. 

Tối bạn về nhà, bật Thời sự 19h lên đã thấy tòa tuyên án blogger nọ 5 năm tù. Còn 
người đàn ông kia đã chết trong bệnh viện. Người nhà của họ đang gào khóc và 
yêu cầu chính quyền trừng trị những kẻ đã gây ra cái chết của ông. 

Bạn nhìn sang con mình. Một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng và hoàn toàn không biết 
gì về những thứ bạn vừa trải qua. Bạn tự hỏi: sáng mai con đi học, liệu có an toàn 
hay không? Tháng tới con đi tiêm vác-xin, biết sống chết thế nào? Mai này con lớn 
lên, liệu con sẽ sống thế nào trong một xã hội đầy rẫy những tai ương như vậy? 

Và, đến bao giờ những tai ương đó gõ cửa gia đình bạn? 

Câu trả lời là nó đã nằm ngay trên mâm cơm của bạn, trong con cá bạn ăn, trong ly 
nước bạn uống, với đủ các loại chất độc. Tệ hơn, cả trong bầu không khí bạn thở. 

Cuốn sách nhỏ này không giúp được bạn điều gì, ngoại trừ nói cho bạn biết rằng, 
bạn có những quyền con người mà không ai được phép xâm phạm và nhà nước có 
nghĩa vụ phải bảo vệ chúng.

Trịnh Hữu Long
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Quyền sống

Điều đó có nghĩa là gì? 
• Có nghĩa là bạn là chủ sở hữu cuộc sống của bạn. Bạn không phải là tài 

sản của bất kỳ ai, kể cả chính quyền hay quốc gia. 
• Có nghĩa là bạn được chọn sống theo cách bạn muốn, chứ không phải 

theo cách chính quyền và gia đình muốn. 
• Có nghĩa là không ai được phép tước đoạt mạng sống của bạn hoặc đẩy 

bạn vào chỗ chết. 

Bạn đã bao giờ tự hỏi?
• Tại sao có nhiều người phải chết trong bệnh viện vì sự tắc trách của y bác 

sĩ? Thậm chí, vì bạn không có hối lộ cho họ?
• Tại sao bạn phải ăn thực phẩm độc hại và hít thở bầu không khí bụi bặm 

và đầy thuỷ ngân?
• Tại sao tôi phải sống theo cách chính quyền hay gia đình muốn? Tại sao 

cứ phải ban ngày cần mẫn đi làm kiếm tiền và ban đêm về nhà ăn uống, 
tắm rửa và đi ngủ?

• Tại sao bạn phải làm ngành nghề mà bố mẹ ép bạn phải làm?
• Tại sao bạn phải cưới một người mà bố mẹ bạn ép cưới?

Những vi phạm thường thấy
• Án tử hình – một hình thức tước đoạt mạng sống của người khác nhân 

danh công lý. 

Bạn có quyền sống. Không ai có thể 
tước đoạt mạng sống của bạn hoặc ép 
buộc bạn phải sống theo cách họ muốn.
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• Cưỡng bức mất tích – bắt giam một người mà không hề cho họ biết lý do 
cũng không thông báo cho gia đình và người thân của họ. 

• Xả thải hoá chất độc hại vào nguồn nước, không khí gây chết người hoặc 
ảnh hưởng tới sức khoẻ của con người. 

Căn cứ pháp lý
• Điều 6, Công ước Liên Hiệp Quốc về các Quyền dân sự và chính trị 1966. 
• Điều 19, Hiến pháp 2013.

Vụ việc tiêu biểu
Ngày 8/3/2011, ông Trịnh Xuân Tùng (Hà Nội) bị trung tá công an Nguyễn 
Văn Ninh bắt giam tại đồn công an vì không đội mũ bảo hiểm. Chiều tối cùng 
ngày, ông được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị chấn thương nặng do 
bạo hành và chết sau đó vài tiếng. 

Viện pháp y quân đội kết luận nguyên nhân cái chết của ông Tùng là tình 
trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn sau chấn thương cột sống cổ kèm theo liệt 
tủy. 

Trung tá Ninh sau đó đã bị truy tố ra tòa và bị tòa tuyên 4 năm tù giam vì tội 
“làm chết người trong khi thi hành công vụ”. Đây trở thành vụ án điển hình 
của tình trạng công an tra tấn người dân trong các đồn công an Việt Nam 
hiện nay, dẫn đến cái chết của ít nhất 226 người từ năm 2011 đến 2014. 
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Quyền tự 
do tư tưởng
 

Điều đó có nghĩa là gì?
Nghĩa là bạn là chủ nhân của trái tim và khối óc của bạn. Bạn có quyền nghi 
ngờ sách giáo khoa lịch sử. Bạn có quyền nghi ngờ một chính sách của chính 
quyền. Bạn có quyền nghi ngờ bất kỳ một hệ tư tưởng nào, bất kể đó có là tư 
tưởng thống trị trong xã hội hay không. Bạn có quyền tin hay không tin theo 
bất kỳ tôn giáo nào. Bạn có quyền nghĩ khác đi so với cả chính bố mẹ, ông 
bà, thầy cô mình. 
 

Bạn đã bao giờ tự hỏi
• Tại sao bạn phải chọn trường, chọn nghề, chọn vợ/chồng theo ý bố mẹ?
• Tại sao không phải là bố mẹ phải tôn trọng sở thích, ý nguyện, ước mơ 

và kế hoạch cuộc đời của bạn?
• Tại sao bạn luôn phải ca ngợi cô Tấm và căm ghét cô Cám? 
• Tại sao bạn không được phản đối chủ trương, đường lối của chính quyền 

mà luôn phải ngoan ngoãn chấp hành?
• Tại sao bạn không được có ý kiến riêng mà cứ phải nghĩ theo cách người 

khác muốn?

Những vi phạm thường thấy
• Bố mẹ đánh con vì con cái có ý kiến khác mình.
• Chính quyền bắt bớ và bỏ tù những người khác chính kiến với mình.
• Phân biệt đối xử với những người theo tôn giáo.

Bạn có quyền nghĩ, tin, yêu, 
ngờ vực bất kỳ điều gì. Suy 
nghĩ của bạn là thứ hoàn toàn 
độc lập với người khác. 
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Căn cứ pháp lý
Điều 18, Công ước Liên Hiệp Quốc về các Quyền dân sự và chính trị 1966.
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Quyền tự do 
biểu đạt
 

Điều đó có nghĩa là gì? 
• Có nghĩa là bạn có thể lên Facebook và phê phán chính sách của chính 

quyền mà không sợ bị chính quyền trừng phạt chỉ vì suy nghĩ của bạn 
khác họ. 

• Có nghĩa là bạn có thể đứng ở trường đọc diễn văn phản đối chương 
trình học và chế độ học phí mới. 

• Có nghĩa là bạn có thể viết báo và xuất bản nó trên blog của mình hoặc 
trên những tờ báo khác. 

• Có nghĩa là bạn có quyền mở một tờ báo của riêng bạn và điều hành nó 
theo cách bạn muốn. 

• Có nghĩa là bạn có thể sáng tác thơ, truyện, tiểu thuyết, âm nhạc, hội họa 

về bất cứ chủ đề nào, nội dung nào bạn muốn. 

Bạn đã bao giờ tự hỏi
• Tại sao mỗi khi bạn bày tỏ một bức xúc nào đó về xã hội trên Facebook 

lại có người vào can gián và khuyên bạn không nên dính  
líu tới chính trị?

• Tại sao nhiều sinh viên phát biểu về chính trị hay về chính sách của 
trường lại bị nhà trường khiển trách và trù dập?

• Tại sao nhiều bài hát thời tiền chiến và miền Nam trước năm 1975 lại bị 
cấm biểu diễn ở Việt Nam ngày nay? 

• Tại sao tất cả các tờ báo ở Việt Nam hiện nay đều là báo nhà nước, mà ở 
các nước khác thì chủ yếu lại là báo của các doanh nghiệp? 

• Tại sao nhiều nhà báo, blogger lên tiếng về các vấn đề xã hội lại bị công 
an triệu tập, sách nhiễu, bắt bớ và giam cầm? 

Bạn có quyền thể hiện những gì bạn 
nghĩ và chia sẻ những điều đó với bất 
cứ ai, bất cứ nơi nào và bằng bất cứ 
phương tiện nào bạn muốn. 
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Căn cứ pháp lý
• Điều 19, Công ước Liên Hiệp Quốc về các Quyền dân sự và chính trị 1966.
• Điều 25, Hiến pháp 2013.

Vụ việc tiêu biểu
Tháng 10/2014, ông Nguyễn Đức Hảo (Hải Phòng) lập một trang Facebook có 
tên “Tránh chốt CSGT Hải Phòng” để thông báo cho người dân về các điểm có 
cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, cũng như đưa ra một số bình luận về 
cách hành xử của cảnh sát. Việc làm này thuần túy thể hiện quyền tự do ngôn 
luận của ông Hảo. 

Tuy nhiên, đến giữa năm 2015, ông Hảo và cộng sự của ông bị công an bắt và 
sau đó bị truy tố với tội danh “đưa và sử dụng trái phép thông tin trên mạng 
Internet”. Đến tháng 12/2015, mỗi người bị tuyên án 6 tháng tù giam. 

Vụ việc này cho thấy, ngay cả khi sử dụng quyền tự do ngôn luận vào những 
vấn đề phi chính trị, người dân ở Việt Nam vẫn có thể bị khép tội. 
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Tự do và 
nhân phẩm

Điều đó có nghĩa là gì? 
• Có nghĩa là bạn không bị hãm hiếp hay tra tấn dưới bất kỳ hình thức nào. 
• Có nghĩa là không ai có thể giam cầm bạn mà không có căn cứ pháp lý.
• Có nghĩa là không ai có thể bắt bạn làm việc cho họ. Bạn có thể thay đổi 

công việc bất cứ khi nào bạn muốn. 
• Có nghĩa là không ai, kể cả công an hay quân đội, có quyền đối xử tệ bạc 

với bạn ngay cả khi bạn bị bắt hay bị cầm tù.  

Bạn đã bao giờ tự hỏi
• Tại sao nhiều phụ huynh lại có “quyền” đánh con cái mà không bị ai truy 

tố?
• Tại sao nhiều người đàn ông lại nhục mạ và đánh đập vợ mình giữa 

đường?
• Tại sao nhiều giáo viên lại có “quyền” bạt tai học sinh trên lớp?
• Tại sao tù nhân lại có thể bị hành hung và cắt thức ăn trong trại giam?

Căn cứ pháp lý
• Điều 7, Công ước Liên Hiệp Quốc về các Quyền dân sự và chính trị 1966.
• Điều 20, Hiến pháp 2013.

Tất cả chúng ta đều có quyền được 
đối xử như một con người, chứ 
không phải như một nô lệ. 
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Tự do lập hội 
và tụ tập

Điều đó có nghĩa là gì? 
• Có nghĩa là bạn có thể mở một câu lạc bộ những người yêu nhạc Vàng. 
• Có nghĩa là bạn có thể mở một hội bảo vệ người tiêu dùng.
• Có nghĩa là bạn có thể mở một nhóm truyền thông về vệ sinh an toàn 

thực phẩm.
• Có nghĩa là bạn có thể lập một công đoàn độc lập để bảo vệ cho người 

lao động trong công ty, xí nghiệp của mình.
• Có nghĩa là bạn có thể lập ra một đảng phái chính trị và theo đuổi những 

hoài bão chính trị của mình. 
• Khi mở ra những tổ chức đó, bạn có quyền tự do họp hành, thảo luận về 

bất kỳ vấn đề gì, bất kỳ lúc nào và với bất kỳ ai. 
• Nếu bạn không mở những tổ chức đó thì cũng không sao, không ai có 

thể cấm bạn tụ tập bạn bè bên tách trà và thảo luận những vấn đề bạn 
quan tâm. 

• Và bạn có thể tập hợp một nhóm người và tổ chức biểu tình trên phố. 

Bạn đã bao giờ tự hỏi
• Liệu tôi có thể tổ chức một hội thảo hay cuộc họp báo mà không cần xin 

phép?
• Liệu tôi có thể lập một liên đoàn bóng đá riêng?
• Liệu tôi có thể gia nhập một đảng phái chính trị nào đó hay không?
• Liệu tôi có thể tham gia vào một cuộc biểu tình bảo vệ môi trường hay 

phản đối cưỡng chế thu hồi đất hay không?

Những vi phạm thường thấy
• Ngăn cản người dân đăng ký thành lập các hội, hiệp hội. 
• Ngăn cản người lao động thành lập các công đoàn riêng. 
• Công an giải tán các cuộc biểu tình ôn hòa. 

Căn cứ pháp lý
• Điều 21, 22, Công ước Liên Hiệp Quốc về các Quyền dân sự và chính trị 

1966.
• Điều 25, Hiến pháp 2013.

Bạn có quyền lập bất kỳ nhóm, hội, câu lạc 
bộ, đảng phái chính trị nào cũng như tổ chức 
bất kỳ cuộc họp công khai hay bí mật nào với 
bất kỳ ai bạn muốn. 
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Tự do đi lại 
và cư trú

 

Điều đó có nghĩa là gì? 
• Có nghĩa là chính quyền phải cấp hộ chiếu cho bạn và để cho bạn ra vào 

Việt Nam một cách tự do. Chính quyền hay bất kỳ ai cũng không được 
phép ngăn cản bạn làm điều đó. 

• Bạn có toàn quyền quyết định đến nơi nào, ở lại đâu, miễn là được sự 
đồng ý của gia chủ. 

• Điều này cũng có nghĩa là bạn không phải đăng ký tạm vắng hay tạm 
trú. Việc bạn ở đâu hoàn toàn phụ thuộc vào bạn và gia chủ của nơi 
bạn muốn ở. Không ai có quyền tra hỏi hay yêu cầu bạn phải trình báo 
về điều đó. Khi bạn không muốn ở đó nữa, không ai, kể cả chủ nhà, có 
quyền ép bạn ở.  

Bạn đã bao giờ tự hỏi
• Tại sao công an khu vực lại có quyền kiểm tra xem ai đang ở trong nhà 

bạn?
• Tại sao công an khu vực lại có quyền bắt bạn phải đăng ký tạm trú khi 

bạn đến nhà một người quen ngủ lại qua đêm?
• Tại sao công an lại có quyền cấm bạn xuất cảnh mà bạn không hề biết 

trước? 
• Tại sao công an lại có quyền cấm bạn ra khỏi nhà trước mỗi cuộc biểu 

tình?

Bạn có quyền đi lại tự do trên lãnh thổ Việt 
Nam và rời khỏi Việt Nam bất cứ khi nào bạn 
muốn. Bạn cũng có thể đến bất cứ địa điểm 
công cộng nào hay cư trú ở bất kỳ nơi nào 
mà bạn được gia chủ cho phép. 
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Căn cứ pháp lý
• Điều 12, 13, Công ước Liên Hiệp Quốc về các Quyền dân sự và chính trị 

1966.
• Điều 22, 23, Hiến pháp 2013.

Vụ việc tiêu biểu
Ngày 1/2/2014, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội nhà báo độc lập, bị tịch thu 
hộ chiếu khi đang làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) để đi 
Geneva, Thụy Sĩ dự một hội thảo về nhân quyền. 

Ông Dũng là một nhà hoạt động nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Ông cùng 
với ít nhất 70 nhà hoạt động nhân quyền khác hiện đang bị cấm xuất cảnh. 
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Quyền sở hữu
tài sản

 

Điều đó có nghĩa là gì? 
• Nghĩa là bạn có quyền tối cao đối với miếng đất bạn đang ở. Bất kỳ ai 

muốn thu hồi nó cũng phải được sự đồng ý của bạn với một mức đền bù 
mà bạn cho là hợp lý. Hãy nhớ, nếu chính quyền muốn thu hồi đất, họ 
phải đến hỏi mua và chừng nào bạn đồng ý, họ mới được có mảnh đất đó. 

• Nghĩa là không ai có quyền xâm phạm đến chiếc máy tính, con trâu, cái 
cày hay chiếc xe của bạn. Bất kỳ ai muốn đụng đến những tài sản này 
phải được sự đồng ý của bạn. 

• Nghĩa là cảnh sát giao thông không có quyền giữ xe của bạn, công an 
không có quyền niêm phong máy tính của bạn trái pháp luật. 

• Nghĩa là không ai được phép giật biểu ngữ bạn đang cầm trên tay trong 
một cuộc biểu tình. 

• Bạn có thể bán nó, tặng nó cho bất kỳ ai bạn muốn. 
• Bạn cũng có toàn quyền hủy hoại nó.

Những vi phạm phổ biến
• Cưỡng chế thu hồi đất. Thậm chí, bạn còn không được quyền mặc cả giá 

đền bù, vì nhà nước đã quy định khung giá đền bù hộ cho bạn. 
• Tịch thu phương tiện giao thông. Bất kỳ việc tước đoạt tài sản nào cũng 

đều phải dựa trên lệnh của tòa hay bản án có hiệu lực pháp luật. Viên 
chức hành pháp không được tự ý làm việc đó. 

• Cảnh sát giao thông tự ý lấy chìa khóa xe máy của bạn khi bắt lỗi giao 
thông.

Bạn có quyền sở hữu với những gì là của bạn. Không 
ai, kể cả chính quyền, có thể tước đoạt nó mà không 
được phép của bạn. Bạn có quyền sử dụng, buôn 
bán hay tặng cho tài sản của bạn một cách tự do. 
Không chính quyền nào có quyền quyết định việc 
bạn sử dụng tài sản của bạn như thế nào. 
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Căn cứ pháp lý
• Điều 32, Hiến pháp 2013.

Vụ việc tiêu biểu
Ngày 21/4/2012, hàng ngàn cảnh sát cơ động đã được chính quyền tỉnh Hưng 
Yên triển khai tại huyện Văn Giang để cưỡng chế thu hồi 72 ha đất nông nghiệp 
của nông dân. Đã có đụng độ xảy ra tại hiện trường, một số nông dân và nhà 
báo bị cảnh sát đánh trọng thương.

Vụ cưỡng chế thu hồi đất này nhằm giao đất cho chủ đầu tư Ecopark xây dựng 
khu đô thị hiện đại và bán các căn hộ với giá hàng chục triệu đồng một m2, 
nhưng chỉ đền bù cho các hộ nông dân vài chục ngàn đồng một m2, tương 
đương với hơn một tô phở. 

Vấn đề của nhà nước là họ đã không để cho chủ đầu tư và người dân thương 
lượng giá đất với nhau theo cơ chế thị trường, mà họ dùng vũ lực ép người dân 
phải bán đất cho chủ đầu tư với mức giá rẻ mạt, thấp hơn nhiều so với giá trị 
thị trường. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền sở hữu của người dân 
đối với đất đai. 
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Quyền bình đẳng trước pháp luật 
và được xét xử công bằng

 

Điều đó có nghĩa là gì? 
• Khi bạn bị bắt, công an phải đọc lệnh bắt, nêu rõ lý do bắt. Trừ trường 

hợp bắt khẩn cấp hoặc bắt quả tang, lệnh bắt phải có sự phê chuẩn của 
Tòa án hoặc Viện kiểm sát. 

• Trong quá trình bị giam giữ, bạn có quyền im lặng. Nghĩa vụ chứng minh 
tội phạm thuộc về cơ quan điều tra, bạn không phải chứng minh mình 
vô tội. Bạn không thể bị ép cung, mớm cung, hay đưa ra lời khai bất lợi 
cho mình. 

• Bạn có quyền có luật sư ngay từ đầu. Mọi quy định pháp luật hay hành 
vi ngăn cản bạn có luật sư đều đi ngược lại với quyền lợi thiết thân này 
của bạn. 

• Bạn có quyền gặp gỡ gia đình, người thân và không bị biệt giam. Mọi 
hình thức đối xử tệ bạc như tra tấn, cắt cơm,… đều bị cấm. 

• Bạn có quyền được xét xử bởi một phiên tòa công bằng, công khai, độc 
lập và vô tư. Luật sư của bạn phải có quyền tranh luận ngang cơ với Viện 
kiểm sát. 

• Kết thúc phiên sơ thẩm, bạn luôn luôn phải có quyền kháng án lên tòa 
cấp cao hơn. 

• Tất cả mọi người phải được đối xử tương tự như vậy, bất luận họ là ai, hay 
là con cái của ai. 

Những vi phạm phổ biến
• Bắt người không có lệnh bắt. 
• Tra tấn, bức cung, ép cung. 
• Ngụy tạo chứng cứ. 
• Cản trở luật sư.

Tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Nếu bạn bị bắt và bị truy tố, bạn có quyền được hưởng một 
quy trình tố tụng công bằng, được quy định rõ ràng và minh bạch trong luật, và áp dụng như nhau cho tất cả 
mọi người. Không được phép phân biệt họ là đảng viên, quan chức nhà nước hay dân thường, không phân biệt 
là người Kinh hay người dân tộc thiểu số, không phân biệt nam hay nữ, có gốc gác Việt Nam cộng hòa hay 
không, có phải con cháu địa chỉ hay không, quan điểm chính trị thế nào, có đạo hay không có đạo,…
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Căn cứ pháp lý
• Điều 9, 10, 14, 15, Công ước Liên Hiệp Quốc về các Quyền dân sự và chính 

trị 1966.
• Điều 31, Hiến pháp 2013.

Vụ việc tiêu biểu
Ngày 5/5/2014, Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) tiến hành bắt khẩn cấp 
blogger Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự của ông là Nguyễn Thị Minh Thúy, sau 
đó truy tố hai người này ra tòa vì hành vi đăng tải 24 bài viết có nội dung xuyên 
tạc, xúc phạm lãnh đạo Đảng cộng sản và Nhà nước Việt Nam. 

Gần hai năm sau, ngày 23/3/2016, ông Vinh và bà Thúy bị kết án lần lượt 5 
năm và 3 năm tù giam vì tội “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi 
ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 258, 
Bộ luật Hình sự.

Đây là vụ án điển hình của việc vi phạm nghiêm trọng các trình tự tố tụng. Cả 
hai bị can bị bắt và khám xét nhà mà không dựa trên căn cứ pháp luật nào, 
chứng cứ dùng để chống lại họ là dữ liệu có được do hack tài khoản emails và 
đọc trộm dữ liệu internet, hoàn toàn không có chứng cứ nào chứng minh được 
mối quan hệ giữa họ và các websites đăng tải 24 bài viết bị cho là có tính xúc 
phạm. Trong quá trình bị tạm giam gần hai năm, họ không được tiếp xúc thường 
xuyên với gia đình và luật sư. Tại phiên tòa, thẩm phán thậm chí không có hiểu 
biết gì về các khái niệm internet. 
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Quyền tham 
gia chính trị

 

Điều đó có nghĩa là gì? 
• Nghĩa là bạn có thể ứng cử làm đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân 

các cấp mà không bị cản trở. 
• Bạn có quyền lập đảng phái chính trị để chạy đua vào chính quyền. 
• Bạn có quyền yêu cầu chính quyền giải trình các quyết định của họ. 
• Bạn có quyền yêu cầu chính quyền xem xét đề nghị hay sáng  

kiến của bạn. 

Bạn đã bao giờ tự hỏi
• Liệu mình có bị trù dập vì ứng cử đại biểu Quốc Hội hay không?
• Liệu mình có bị đấu tố trong các cuộc hiệp thương trước thềm bầu cử 

hay không?
• Liệu mình có bị bắt vì lập đảng phái chính trị khác để cạnh tranh với 

Đảng cộng sản Việt Nam hay không?
• Liệu mình có bị tấn công vì liên tục đòi hỏi chính quyền minh bạch hay 

không?
• Liệu đơn kiến nghị của mình có được xem xét hay là bị quăng vào thùng 

rác?

Những vi phạm thường thấy
• Đấu tố, trù dập những người ứng cử. 
• Đàn áp những người lập tổ chức chính trị mới. 

• Sách nhiễu những người đấu tranh đòi hỏi chính quyền minh bạch.

Bạn có quyền ứng cử vào bộ máy chính 
quyền. Bạn có quyền lựa chọn chính 
quyền thông qua bầu cử công bằng, tự 
do, đa nguyên, dân chủ và minh bạch. 
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Căn cứ pháp lý
• Điều 25 Công ước Liên Hiệp Quốc về các Quyền dân sự và chính trị 1966.
• Điều 27, 28, Hiến pháp 2013.

Vụ việc tiêu biểu
Vào tháng 2/2016, ông Nguyễn Quang A tuyên bố tự ứng cử đại biểu Quốc Hội 
trong cuộc bầu cử dự kiến được diễn ra vào tháng 5. Trước khi hết hạn nộp hồ 
sơ ứng cử ngày 13/3, ông liên tục bị cán bộ của ủy ban bầu cử gây khó dễ về 
giấy tờ và đưa ra những lời giải thích khác nhau, khiến cho ông không thể nộp 
hồ sơ hợp lệ sớm như mong đợi. Việc này chỉ được giải quyết ngay trước khi 
hết hạn nộp hồ sơ. 

Theo quy trình bầu cử ở Việt Nam, ông A không được đưa vào danh sách ứng 
cử viên để cử tri trực tiếp bầu, mà ông phải được sự chấp thuận của Hội nghị 
hiệp thương do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. 

Trước khi tổ chức hội nghị hiệp thương, ông A được MTTQ tổ chức một cuộc 
gặp mặt cử tri tại nơi ông sinh sống (Hà Nội). Tại đây, ông bị một số cử tri chỉ 
trích vì không tham gia sinh hoạt với bà con dân phố và không có đóng góp gì 
cho địa phương, trong khi ông gần như không được phát biểu gì. Người thân, 
bạn bè của ông và giới truyền thông hoàn toàn bị cấm tham dự cuộc họp này. 
Sau cùng, ngày 15/4, ông bị hội nghị hiệp thương loại ra khỏi danh sách ứng 
cử viên. Điều này đồng nghĩa với việc họ tước quyền ứng cử của ông A và tước 
quyền của người dân được bầu cho ông A.
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Quyền riêng tư

 

Điều đó có nghĩa là gì? 
• Nghĩa là ngay cả công an cũng không có quyền bước vào nhà bạn mà 

không được bạn cho phép. 
• Bất kỳ hoạt động khám xét chỗ ở nào cũng phải tuân thủ trình tự thủ tục 

theo luật định, đặc biệt là phải có lệnh của tòa. 
• Không ai có quyền đọc thư của bạn, nghe trộm điện thoại của bạn, trích 

xuất dữ liệu truy cập internet của bạn. 
• Không ai có quyền đăng bảng điểm, giấy tờ cá nhân, hình ảnh riêng tư 

của bạn lên Internet mà không được sự đồng ý của bạn.
• Trong không gian riêng tư, bạn là người chủ duy nhất. Mọi hoạt động xâm 

phạm đều bất hợp pháp. 

Bạn đã bao giờ tự hỏi
• Liệu bạn có thể từ chối cho công an khu vực vào nhà kiểm tra bất thình 

lình hay không? 
• Liệu các cuộc gọi, tin nhắn của bạn có bị công an theo dõi hay không?
• Tại sao một số công ty lại biết số điện thoại của bạn để mà nhắn tin rao 

vặt? 
• Tại sao hình ảnh đám tang ở gia đình bạn lại bị đăng tràn lan trên Internet?

Căn cứ pháp lý
• Điều 17, Công ước Liên Hiệp Quốc về các Quyền dân sự và chính trị 1966.
• Điều 21, Hiến pháp 2013. 

Mỗi người trong chúng ta đều có quyền 
được tôn trọng đời sống riêng tư. 
Không ai có quyền xâm phạm hay can 
thiệp vào đời sống riêng tư đó. 



21

• Bạn có thể lên Internet hoặc thư viện công cộng để tìm hiểu pháp 
luật, đặc biệt là quyền của bạn. Một số website sau đây có thể 
có ích cho bạn: luatkhoa.org, ezlawblog.com, thuvienphapluat.
vn,…

• Bạn có thể liên hệ với các tổ chức xã hội dân sự để đề nghị được 
tư vấn, chẳng hạn Nhóm Luật sư Phục vụ Công lý, iSEE (isee.
org.vn), Con đường Việt Nam (conduongvietnam.org) và VOICE 
(vietnamvoice.org). 

• Bạn nên thu thập thông tin vi phạm nhân quyền xảy ra trên địa 
bàn của bạn và gửi cho các cơ quan báo chí cũng như đăng tải 
lên mạng xã hội. 

• Bạn nên truyền đạt lại kiến thức pháp luật của bạn cho những 
người khác bằng cách nói chuyện, tổ chức các buổi thảo luận 
nhóm, in tài liệu và phát cho mọi người,…

• Bạn có thể tham gia hoặc lập một nhóm xã hội dân sự riêng để 
bảo vệ những người yếu thế bị xâm phạm trên địa bàn của bạn. 

• Bạn có thể tổ chức kiến nghị, biểu tình mỗi khi có sự việc vi phạm 
nhân quyền xảy ra. 

• Bạn có thể liên hệ với các tổ chức quốc tế, đại sứ quán nước 
ngoài hoặc truyền thông quốc tế để lên tiếng về những sự việc 
mà bạn biết. 

Bạn có thể làm gì?
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Nhân quyền là quyền của bạn. Chúng 

ta có nó vì chúng ta là con người.  Mỗi 

khi một đồng loại của chúng ta bị chà 

đạp, nghĩa vụ của chúng ta là phải bảo 

vệ họ. Bảo vệ họ cũng chính là bảo vệ 

chính mình. Hãy học về nhân quyền và 

tập thói quen bảo vệ nó bất cứ khi nào 

có thể. 


