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Hà Nội, 04/4/2011 
 

BÀI BÀO CH ỮA CHO TI ẾN SĨ CÙ HUY HÀ VŨ TẠI PHIÊN TÒA 
 HÌNH SỰ SƠ THẨM NGÀY 04/4/2011 

 
Kính thưa Hội đồng xét xử! 
 
Tôi Hà Huy Sơn, luật sư Văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ thuộc Đoàn luật sư 
thành phố Hà Nội xin trình bày bài bào chữa cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ như sau: 
 
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố theo 
điểm c, khoản 1, Điều 88, Bộ luật hình sự: 
 
“T ội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: 
  1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm: 
c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.” 
 
Bài bào chữa của tôi bao gồm 05 phần (26 trang): 
 

I. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã vi phạm và không đáp ứng đầy đủ các 
quy định tố tụng hình sự; 

II. Cáo trạng vi phạm các quy định tố tụng hình sự; 
III.  Các định nghĩa liên quan, các yếu tố cấu thành tội phạm, giới hạn của 

việc xét xử, công ước quốc tế; 
IV. Các bài viết, các bài trả lời phỏng vấn của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là phản 

ánh thực tế ở Việt Nam. 
V. Phần kết. 

 
I.  CÁC CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG ĐÃ VI PHẠM VÀ KHÔNG 
ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC QUY ĐỊNH TỐ TỤNG HÌNH SỰ 
 
1- Việc “kiểm tra hành chính” phòng 101 khách sạn Mạch Lâm tại thành phố Hồ 
Chí Minh nơi tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đang ở, phá khóa xông vào phòng, đổ ra từ 
xọt rác 02 bao cao su giao hợp đã sử dụng, tiếp đó là phá mã khóa máy tính xách 
tay để tìm kiếm thông tin trong máy tính và tìm kiếm thông tin trong 02 USB của 
tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, rồi tạm giữ, bắt giam tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là các hành vi 
vi phạm các quy định pháp luật sau đây. 
 
1.1. Công an phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm:  
1 - Điều 73 Hiến pháp quy định: 
“Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. 
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Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu người đó không đồng ý, trừ 
trường hợp được pháp luật cho phép. 
Thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được bảo đảm an toàn và bí mật. 
Việc khám xét chỗ ở, việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện tín của công dân 
phải do người có thẩm quyền tiến hành theo quy định của pháp luật”. 
2 -  Điều 46 “Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở” của Bộ luật dân sự quy định:  
“Cá nhân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. 
Việc vào chỗ ở của một người phải được người đó đồng ý. 
Chỉ trong trường hợp được pháp luật quy định và phải có quyết định của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền mới được tiến hành khám xét chỗ ở của một người; việc 
khám xét phải theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định .”  
3 – Khoản 3, Điều 38 “Quyền bí mật đời tư” của Bộ luật dân sự quy định:  
“Thư tín, điện thoại, điện tín, các hình thức thông tin điện tử khác của cá nhân 
được bảo đảm an toàn và bí mật.  
Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín, các hình thức thông tin điện tử khác 
của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật có quy định và phải có 
quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.” 
 
1.2. Công an phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “kiểm tra hành 
chính”, (Cáo trạng trang 01) nơi ở và khám xét thư tín, tài sản, máy tính xách tay 
và 02 USB của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là trái thẩm quyền, vi phạm pháp luật vì 
chưa có quyết định khởi tố vụ án, chưa có quyết định khám xét của Thủ trưởng, 
Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 34 Bộ 
luật tố tụng hình sự. 
 
1.3. “một đôi nam nữ ở trong phòng không có đăng ký kết hôn.” (trích trang 01 
của Cáo trạng) không phải là một hành vi vi phạm pháp luật. “Kiểm tra giấy tờ tùy 
thân xác định hai người có tên là Cù Huy Hà Vũ và Hồ Lê Như Quỳnh. Kiểm tra 
đồ vật của Cù Huy Hà Vũ có 212.231.000 đồng; 1 máy tính xách tay và 2 USB”. 
Sự việc đã rõ ràng, Công an phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh không có 
cơ sở pháp lý để tiếp tục giữ tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ ngay trong đêm và đưa về trụ 
sở. Hành vi này đã vi phạm Điều 71 của Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi bổ sung 
năm 2001) quy định: 

“Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính 
mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. 
Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc 
phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc 
bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật. 
Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm 
của công dân.” 
1.4. Thực tế đã khẳng định tin báo của quần chúng là bịa đặt (vì không có hoạt 
động mại dâm và sử dụng ma túy tại phòng khách sạn – Cáo trạng trang 01), căn 
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cứ Khoản 1, Điều 44 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính 
phủ quy định:  

“C ăn cứ vào kết quả xác minh, kết luận về nội dung tố cáo, người giải quyết tố 

cáo tiến hành xử lý như sau:  

1. Trong trường hợp người bị tố cáo không vi phạm pháp luật, không vi phạm các 
quy định về nhiệm vụ, công vụ thì phải có kết luận rõ và thông báo bằng văn bản 

cho người bị tố cáo, cơ quan quản lý người bị tố cáo biết, đồng thời xử lý hoặc 

kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý người cố tình tố cáo sai sự thật.” 

Công an phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh phải có kết luận rõ và thông 
báo bằng văn bản cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và kiến nghị cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền xử lý người cố tình tố cáo sai sự thật. Hoặc nếu không chính Công an 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh là người đã bịa đặt, vu khống, làm 
nhục tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. 
 
2 – Hành vi, Cáo trạng trang 02 ghi: “Công an phường 11 đã báo cáo và chuyển 
toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an để xử lý.” là trái với 
nguyên tắc tổ chức, hoạt động thông thường của cơ quan hành chính Nhà nước và 
trái với khoản 2, Điều 19, Luật Công an nhân dân năm 2005 quy định: 
“Ch ỉ huy trong Công an nhân dân  
2. Chỉ huy Công an cấp dưới chịu trách nhiệm trước chỉ huy Công an cấp trên về 
tổ chức và hoạt động của đơn vị Công an được giao phụ trách. Chỉ huy Công an 
địa phương chịu trách nhiệm trước chỉ huy Công an cấp trên và trước cấp uỷ 
Đảng, chính quyền cùng cấp.”  
 
3 – Cáo trạng trang 02 ghi: “Căn cứ các tài liệu ban đầu nêu trên, ngày 05 tháng 
11 năm 2010 Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã tổ chức khám xét chỗ ở của 
Cù Huy Hà Vũ tại 24 đường Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà 
Nội, thu giữ nhiều tài liệu trong đó có tài liệu có nội dung chống Nhà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nên ngày 05 tháng 11 năm 2010 Cơ quan An ninh 
điều tra Bộ Công an đã ra lệnh tạm giữ; ngày 09 tháng 11 năm 2010 đã ra quyết 
định khởi tố vụ án; ngày 11 tháng 11 năm 2010 Viện kiểm sát nhân dân Tối cao ra 
quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội 
để điều tra theo thẩm quyền và ngày 12 tháng 11 năm 2010 Cơ quan An ninh điều 
tra công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Cù Huy Hà Vũ 
về tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để điều 
tra làm rõ.(BL 51, 52, 53, 54, 82, 83, 84, 90, 91, 92, 122, 123)”  
3.1 - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đồng tình với sai phạm về nguyên 
tắc tổ chức và hoạt động của Công an phường 11 như đã nêu ở trên. Cơ quan An 
ninh điều tra Bộ Công an còn vi phạm thẩm quyền điều tra theo quy định  tại 
khoản 4, Điều 110 “Thẩm quyền điều tra” của Bộ luật tố tụng hình sự. Bằng chứng 
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là ngày 11 tháng 11 năm 2010 Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra quyết định 
chuyển vụ án đến Cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội để điều tra 
theo thẩm quyền. 
3.2 - Cáo trạng số 18/CT- P2 ngày 17/12/2010 của Viện kiểm sát nhân dân thành 
phố Hà Nội ghi: “ngày 05 tháng 11 năm 2010 Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công 
an đã ra lệnh tạm giữ:” là sai vì thực tế ngày 05/11/2010 của Cơ quan An ninh 
điều tra Bộ Công an đã ra Lệnh bắt và khám xét khẩn cấp cấp số 165/ANĐT đối 
với tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. 
3.3 - Căn cứ khoản 4, Điều 81 Bắt người trong trường hợp khẩn cấp, Bộ luật tố 
tụng hình sự quy định: 

“Trong mọi trường hợp, việc bắt khẩn cấp phải được báo ngay cho Viện kiểm sát 
cùng cấp bằng văn bản kèm theo tài liệu liên quan đến việc bắt khẩn cấp để xét 
phê chuẩn. 
Viện kiểm sát phải kiểm sát chặt chẽ căn cứ bắt khẩn cấp quy định tại Điều này. 
Trong trường hợp cần thiết, Viện kiểm sát phải trực tiếp gặp, hỏi người bị bắt 
trước khi xem xét, quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn.  
Trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị xét phê chuẩn và tài liệu liên 
quan đến việc bắt khẩn cấp, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc 
quyết định không phê chuẩn. Nếu Viện kiểm sát quyết định không phê chuẩn thì 
người đã ra lệnh bắt phải trả tự do ngay cho người bị bắt.” 
Vào hồi 16 giờ 20 ngày 05/11/2010, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã vào 
nhà riêng của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tại 24 Điện Biên Phủ để thực hiện Lệnh bắt và 
khám xét khẩn cấp cấp số 165/ANĐT ký ngày 05/11/2010 của Cơ quan An ninh 
điều tra Bộ Công an, như vậy trong thời hạn 12 giờ tức trước 04 giờ 20 phút sáng 
ngày 06/11/2010, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phải có quyết định phê 
chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì Lệnh bắt và khám xét khẩn cấp số 
165/ANĐT đối với tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ mới là hợp pháp. Thông báo số 95/TB-
ANĐT(VP) đề ngày 25/1/2011 của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an do Phó 
Thủ trưởng thường trực CQ.ANĐT – Bộ Công an Thiếu tướng Trần Trung Dũng 
ký, thông báo kết quả giải quyết Đơn tố cáo khẩn cấp của bà Nguyễn Thị Dương 
Hà, vợ tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là chứng cứ cho thấy Lệnh bắt và khám xét khẩn cấp 
số 165/ANĐT ngày 05/11/2010 được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn 
bằng Quyết định số 107/QĐ-TC-V2 ngày 06/11/2010, tức vượt quá thời hạn 12 
giờ vì Quyết định phê chuẩn không thể có trước 07 giờ 30 phút sang là thời điểm 
bắt đầu ngày làm việc hành chính của ngày 06/11/2010 của Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao. Như vậy, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã vi phạm khoản 4, 
Điều 81 của Bộ luật tố tụng hình sự.  

4 –  Là người bào chữa, ngày 22/3/2011 tôi đã gửi văn bản Yêu cầu Tòa án nhân 
dân thành phố Hà Nội triệu tập người tham gia tố tụng là người đại diện hợp pháp 
cho người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người làm 
chứng, người giám định đến tòa. 
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4.1. Phiên tòa hôm nay vắng mặt người đại diện hợp pháp cho người bị hại là Nhà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì Hội đồng xét xử có thể hoãn phiên 
tòa, theo khoản 1, Điều 191, Bộ luật tố tụng hình sự quy định: 

“ Sự có mặt của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền 
lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hoặc người đại diện hợp pháp của họ 

1. Nếu người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan đến vụ án hoặc người đại diện hợp pháp của họ vắng mặt thì tùy 
trường hợp, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa hoặc vẫn tiến hành xét xử.” 
nhưng phiên tòa hôm nay vẫn tiến hành xét xử làm cho việc xác định sự thật của 
vụ án không đảm bảo tính khách quan, toàn diện và đầy đủ. 
Điều 205, Bộ luật tố tụng hình sự quy định: 
“Gi ải quyết những yêu cầu về xem xét chứng cứ và hoãn phiên tòa khi có người 
vắng mặt 
Chủ tọa phiên tòa phải hỏi Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng xem ai 
có yêu cầu triệu tập thêm người làm chứng hoặc yêu cầu đưa thêm vật chứng và 
tài liệu ra xem xét hay không. Nếu có người tham gia tố tụng vắng mặt thì chủ tọa 
phiên tòa cũng phải hỏi xem có ai yêu cầu hoãn phiên tòa hay không. Nếu có 
người yêu cầu thì Hội đồng xét xử xem xét và quyết định. 
Đại diện Viện kiểm sát không thể đại diện cho người bị hại là Nhà nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam được vì: 
Điều 45, Bộ luật tố tụng hình sự quy định: 
“ Thay đổi Kiểm sát viên  
1. Kiểm sát viên phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi, nếu: 
a) Thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 42 của Bộ luật này;” 
Điều 42, Bộ luật tố tụng hình sự quy định: 
“ Những trường hợp phải từ chối hoặc thay đổi người tiến hành tố tụng 
Người tiến hành tố tụng phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi, nếu: 
1.Họ đồng thời là người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự; người có quyền 
lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án; là người đại diện hợp pháp, người thân thích 
của những người đó hoặc của bị can, bị cáo;” 
 
4.2. Vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là đại diện Đài 
tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), Đài Châu Á tự do (RFA), Trang mạng điện tử Internet 
Dân luận, Phóng viên Trâm Oanh (tổ chức không biên giới) – Cộng hòa Liên bang 
Đức, Trang mạng điện tử Internet Bauxite Việt Nam người đã đăng tải bài viết, bài 
phỏng vấn của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. 
 
4.3. Vắng mặt người làm chứng là đại diện Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), Đài 
Châu Á tự do (RFA), Trang mạng điện tử Internet Dân luận, Phóng viên Trâm 
Oanh (tổ chức không biên giới Cộng hòa liên bang Đức), Trang mạng điện tử 
Internet Bauxite Việt Nam là những người đã đăng tải bài viết, bài phỏng vấn của 
tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. 
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Vắng mặt bà Hồ Lê Như Quỳnh người đã ở trong phòng 101, khách sạn Mạch 
Lâm tại thời điểm Công an phường 11 xông vào để “ki ểm tra hành chính”. 
Vắng mặt Trung tướng Hoàng Kông Tư, thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra Bộ 
công an người đã chủ trì buổi Họp báo ngày 06/11/2010 thông báo với báo chí về 
vụ án “Cù Huy Hà Vũ tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam) 
 
4.4. Vắng mặt người giám định. 
 
4.5. Vắng mặt người đại diện hợp pháp của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là tiến sĩ Cù 
Huy Chử, chú ruột tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. 
 
5 - Thiếu vật chứng quan trọng là 02 bao cao su giao hợp đã sử dụng được tìm 
thấy tại phòng 101 khách sạn Mạch Lâm, đây là vật chứng làm căn cứ khởi đầu vụ 
án của cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an.  
 
6 – Đến hôm nay là ngày xét xử bị cáo là tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vẫn không được 
giao Cáo trạng, mặc dù trước đó bị cáo, những người bào chữa đã nhiều lần có văn 
bản yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng. 
 
7 – Đến trước khi phiên tòa có quyết định đưa xét xử thì các đơn khiếu nại của bà 
Nguyễn Thị Dương Hà, vợ tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ khiếu nại các hành vi, các quyết 
định của Công an P11, Q6, thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan an ninh điều tra Bộ 
Công an, Cơ quan an ninh điều tra thành phố Hà Nội về việc thông tin Họp báo 
báo chí ngày 06/11/2010 của Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an do Trung tướng 
Hoàng Kông Tư, thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra Bộ công an chủ trì đã vu 
khống, làm nhục, xúc phạm đời tư của cá nhân và gia đình tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ 
vẫn chưa được giải quyết. 
 
8- Quyết định số 212/2011/HSST-QĐ ngày 22/3/2011 của Tòa án nhân dân thành 
phố Hà Nội đưa vụ án ra xét xử không chấp hành quy định tại khoản 4, 9 và 10 
Điều 178 Bộ luật tố tụng hình sự: 
“N ội dung của Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải ghi rõ:  
  4 - Xử công khai hay xử kín; 
  9 - Họ tên những người được triệu tập để xét hỏi tại phiên tòa; 
 10 - Vật chứng cần đưa ra xem xét tại phiên tòa.” 
 
II. CÁO TR ẠNG VI PHẠM CÁC QUI ĐỊNH TỐ TỤNG HÌNH SỰ: 

Căn cứ  khoản 1, Điều 167, Bộ luật tố tụng hình sự quy định: 

“B ản cáo trạng 
1. Nội dung bản cáo trạng phải ghi rõ ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm xảy ra tội 
phạm; thủ đoạn, mục đích, động cơ phạm tội, hậu quả của tội phạm và những 
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tình tiết quan trọng khác; những chứng cứ xác định tội trạng của bị can, những 
tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; nhân thân của bị can 
và mọi tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án. 
Phần kết luận của bản cáo trạng ghi rõ tội danh và điều khoản của Bộ luật hình sự 
được áp dụng.” 
 

A – Những nội dung sau đây của cáo trạng được lập không liên quan đến tội 
danh truy tố, không dựa trên bút lục hồ sơ và không đúng sự thật:  

1 - Cáo trạng trang 01 ghi: “Ngày 21 tháng 10 năm 2010, Sở Thông tin và truyền 
thông thành phố Hà Nội có công văn gửi Công an thành phố Hà Nội đề nghị làm 
rõ việc phát hiện trên mạng Internet có một số bài trả lời phỏng vấn của người tự 
xưng danh là Cù Huy Hà Vũ có nội dung đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, đòi đa nguyên, đa đảng, xuyên tạc cuộc kháng chiến của nhân 
dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược” là một tình tiết không có ý nghĩa đối 
với vụ án vì nó không liên quan đến Điều 88, Bộ luật hình sự “Tội tuyên truyền 
chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”  
 
2 – Cáo trạng trang 01 ghi: “Hồi 0 giờ 05 phút ngày 05 tháng 11 năm 2010 sau khi 
nhận được tin báo của quần chúng về việc có hoạt động mại dâm và sử dụng ma 
túy tại phòng 101 khách sạn Mạch Lâm tại số 28 đường số 10, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kiểm tra hành chính phát hiện một đôi nam nữ 
ở trong phòng không có đăng ký kết hôn. Kiểm tra giấy tờ tùy thân xác định hai 
người có tên là Cù Huy Hà Vũ và Hồ Lê Như Quỳnh. Kiểm tra đồ vật của Cù Huy 
Hà Vũ có 212.231.000 đồng; 1 máy tính xách tay và 2 USB. Công an phường đã 
đưa cả hai đối tượng về trụ sở để làm rõ”  
Cáo trạng không chỉ ra Bút lục nào trong hồ sơ vụ án để làm căn cứ.  
 
3 - Cáo trạng trang 01 - 02 ghi: “Tại Công an phường, kiểm tra máy tính xách tay 
và 2 USB của Cù Huy Hà Vũ thấy có chứa 40 đầu tài liệu, trong đó có một số bài 
do Vũ viết, trả lời phỏng vấn có nội dung đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, đòi đa nguyên, đa đảng, xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mỹ 
xâm lược. Công an phường 11 đã báo cáo và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan 
an ninh điều tra Bộ Công an để xử lý”.   
Cáo trạng không chỉ ra Bút lục nào trong hồ sơ vụ án để làm căn cứ.  
 
4 - Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội làm ra bản cáo trạng không đúng sự 
thật của vụ án như Điều 10, Bộ luật tố tụng hình sự quy định:  
“Xác định sự thật của vụ án 
Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án phải áp dụng mọi biện pháp hợp pháp 
để xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm rõ 



 
______________________________________________________________________ 
Bài bào chữa của LS Hà Huy Sơn chuẩn bị tại phiên tòa HSST 04/4/2011 

8 

những chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác định vô tội, những tình tiết tăng 
nặng và những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo. 
Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng. Bị can, 
bị cáo có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội” 
như chứng minh sau đây: 
Từ khi Công an P11, Q6, thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin báo là 0 giờ 5 
phút ngày 05/11/2010 đến lúc Cơ quan an ninh điều tra Bộ công an vào nhà riêng 
của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội lúc 16 giờ 30 ngày 
05/11/2010 là 16 tiếng 25 phút (985 phút) 
 

Stt Sự kiện Từ Đến Thời lượng 
1 2 3 4 5 
01 Công an P.11, Q.6 nhận tin báo và 

kiểm tra khách sạn Mạch Lâm 
0 giờ 

5’ 
 60’ 

02 Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ về trụ sở 
Công an P.11 

1 giờ 
5’ 

 30’ 

03 CA P11 kiểm tra máy tính, USB 10 giờ  6 tiếng 30’ 
04 CA P11 báo ANĐT Bộ Công an 14 giờ 

30’ 
 60’ 

05 Tổ chức lực lượng chuẩn bị khám 
xét có mặt tại 24 Điện Biên Phủ 

 16giờ 
30’ 

60’ 

 Tổng lượng thời gian    16 tiếng 25’  
 
Tốc độ đọc trên máy vi tính trung bình 01 phút/01trang A4. Theo như tiến sĩ Cù 
Huy Hà Vũ cho tôi biết là đến 10 giờ sáng ngày 05/11/2010 Công an phường 11 
vẫn chưa phá được mã khóa máy tính của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ do vậy thời gian 
kể cả đọc tài liệu trong máy tính và 02USB và tổ chức lực lượng vào nhà riêng tiến 
sĩ Cù Huy Hà Vũ chỉ có 6 tiếng 30 phút đồng hồ. 
• Số lượng trang tài liệu theo hồ sơ bút lục là hơn 1.000 trang của 40 tài liệu. 
• 40 tài liệu này không nằm riêng một file, tức là phải tìm kiếm và đọc hơn 1.000 

trang tài liệu. Vậy thời gian để đọc hơn 1.000 trang tài liệu là hơn 1.000 phút 
(hơn 16 tiếng đồng hồ) 

Phân tích số học như trên chứng minh cho thấy nội dung của cáo trạng đưa ra là 
không đúng sự thật, đặt ra một ghi vấn đây là vụ án được cơ quan an ninh điều tra, 
Bộ Công an dàn dựng từ trước nhằm chống lại tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. 
 
B – Các chứng cứ của vụ án chỉ là chứng cứ gián tiếp, bị cắt xén, làm sai, 
không đảm bảo sự thật.  

Tất cả các chứng cứ cơ quan an ninh điều tra thu thập đều là chứng cứ gián tiếp, 
không phải là do những người đã phỏng vấn, đăng tải bài viết của tiến sĩ Cù Huy 
Hà Vũ cung cấp có xác thực của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. 
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1 – Cáo trạng trang 02 ghi:“T ại cơ quan điều tra, Cù Huy Hà Vũ khai nhận: 
Trong các tài liệu bị thu giữ có một số bài viết, bài trả lời phỏng vấn Đài tiếng nói 
Hoa Kỳ (VOA), đài Châu Á tự do (RFA) với nội dung kêu gọi đa nguyên, đa đảng, 
đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp; một số tài liệu là thông tin tham khảo Vũ lấy trên 
mạng Internet để phục vụ cho việc viết bài. Đối với các bài trả lời phỏng vấn, các 
phóng viên nước ngoài liên hệ với Vũ qua điện thoại nêu yêu cầu để Vũ chuẩn bị 
nội dung trả lời, sau đó mới tiến hành phỏng vấn. Trước khi đăng tải lên mạng, 
phóng viên trao đổi và được Vũ đồng ý. Sau đó Vũ đánh máy nội dung các cuộc 
trả lời phỏng vấn và lưu vào máy tính xách tay của Vũ.”  
Phần này cáo trạng không chỉ ra Bút lục nào trong hồ sơ vụ án để làm căn cứ.  
Ở đây tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nếu có chăng là “xác nhận”  vì các bài viết, bài trả lời 
phỏng vấn được công khai trên mạng Internet không còn kín gì cả nên không thể 
gọi là “khai nhận” được, Viện kiểm sát đã lập cáo trạng không đúng sự thật. 
 
2 - Yêu cầu Chủ tọa phiên tòa công bố (đọc) toàn bộ các bài viết, bài trả lời phỏng 
vấn của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tại tòa để đối chứng với cáo trạng mà đã trích dẫn 
làm chứng cứ cáo buộc tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Cơ quan tiến hành tố tụng đã cắt 
xén, làm sai nội dung các bài trả lời phỏng vấn. Điều này làm cho những trích dẫn 
của cáo trạng không có cơ sở pháp lý để coi là chứng cứ, cáo trạng dựa trên các 
chứng cứ này dung để cáo buộc tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là không hợp pháp, trái với 
như Điều 64, Bộ luật tố tụng hình sự quy định: 
“Chứng cứ 
1. Chứng cứ là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật 
này quy định mà Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án dùng làm căn cứ để 
xác định có hay không có hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội cũng 
như những tình tiết khác cần thiết cho việc giải quyết đúng đắn vụ án. 
2. Chứng cứ được xác định bằng: 
A) Vật chứng;  
B) Lời khai của người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người bị bắt, người bị tạm giữ, 
bị can, bị cáo; 
C) Kết luận giám định; 
D) Biên bản về hoạt động điều tra, xét xử và các tài liệu, đồ vật khác.” 
 
Tôi xin dẫn ra dưới đây 12 điểm chứng cứ trong cáo trạng sai lệch so với hồ 
sơ của vụ án: 

Điểm thứ Nhất: Cáo trạng trang 02 ghi: “+ Bài “Ph ải đa đảng mới chống được 
lạm quyền”, Vũ trả lời phỏng vấn đài Châu Á tự do (RFA) ngày 01/2/2010. Vũ 
xuyên tạc, phỉ báng chính quyền bằng lời lẽ: 
 
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: “Hi ện nay ở Việt Nam người ta sử dụng ngân sách vô tội 
vạ và rất nhiều tiền từ ngân sách nhà nước chi vào những việc thậm chí có thể gọi 
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là mafia. Tức là dùng vào những việc hoàn toàn khuất tất, chống lại lợi ích của 
nhân dân.” 
 
Cáo trạng: “hiện nay ở Việt Nam người ta sử dụng ngân sách vô tội vạ và rất 
nhiều tiền từ ngân sách Nhà nước chi vào những việc thậm chí là Mafia...” 
Sau từ Mafia là “dấu chấm” Vi ện kiểm sát lại làm sai lệch bằng “dấu ba chấm” 
và cắt xén làm sai nội dung bài trả lời phỏng vấn của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.  
 
Điểm thứ Hai: Tiếp trong + Bài "Phải đa đảng mới chống được lạm quyền": 
 
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: “Để có được chế tài đối với những kẻ cướp ngày, để có 
được việc thực thi một cách nghiêm túc những quy định pháp luật, bảo vệ những 
quyền lợi chính đáng của người dân, từ quyền tài sản cho đến những quyền cơ bản 
khác thì tôi - Cù Huy Hà Vũ - khẳng định: Cách duy nhất là phải có chế độ đa 
đảng tại Việt Nam!” 
 
Cáo trạng:“ để có được chế tài đối với những kẻ cướp ngày... thì tôi Cù Huy Hà 
Vũ khẳng định: Cách duy nhất là phải có chế độ đa đảng tại Việt Nam” (BL 141, 
148, 227 đến 237, 255 ). 
Viện kiểm sát cắt xén và thay bằng "d ấu ba chấm "  làm cho nội dung của câu 
này bị sai lệch.  

Điểm thứ Ba: Cáo trạng trang 02: “ + Bài: "Chi ến tranh Việt Nam và ngày 30 
tháng 4 dưới mắt tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ”. 

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: “ Tóm lại, việc duy trì cho Đảng cộng sản Việt Nam độc 
quyền lãnh đạo đất nước không gì khác hơn là để phục vụ lợi ích phi pháp của 
một nhóm nhỏ trong Đảng cộng sản Việt Nam, đi ngược lại lợi ích của tuyệt đại 
đa số nhân dân trong đó có hàng triệu đảng viên cộng sản và vì vậy quyết không 
thể kéo dài hơn được nữa!” 

 
Cáo trạng: “...Tóm lại, việc duy trì cho Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh 
đạo đất nước không khác hơn là để phục vụ lợi ích phi pháp một nhóm nhỏ trong 
Đảng Cộng sản Việt Nam, đi ngược lại với lợi ích của đại đa số nhân dân trong đó 
có hàng triệu đảng viên cộng sản và vì vậy quyết không thể kéo dài hơn được 
nữa”. 

 
Viện kiểm sát đã cắt bỏ cụm từ “độc quyền” thay bằng “ti ếp tục”  và bỏ từ “gì”  
và “tuy ệt”  của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ làm thay đổi nội dung bài phỏng vấn. 

Điểm thứ Tư: Cáo trạng tiếp: 
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Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: “ Nhân đây một lần nữa tôi kêu gọi ban lãnh đạo Đảng 
cộng sản Việt Nam mau chóng thực hiện chế độ đa đảng ở Việt Nam bởi nếu 
không, Hoà hợp, hoà giải dân tộc sẽ lại trở thành Lừa dối dân tộc với hậu họa đã 
có thể nhìn thấy trước.” 
 
Cáo trạng: “Nhân đây, một lần nữa tôi kêu gọi ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt 
Nam mau chóng thực hiện chế độ đa đảng ở Việt Nam bởi nếu không, hòa hợp, 
hòa giải dân tộc sẽ trở thành lừa dối dân tộc với hậu họa đã có thể nhìn thấy 
trước...”. (BL 140, 141, 170 đến 174, 238 đến 242, 260 đến 269, 909 đến 1144 
đến 1147). 

Viện kiểm sát làm sai lệch: “sẽ lại tr ở thành” thành “sẽ trở thành”  và bỏ chữ 
viết hoa “Hòa hợp” và “Lừa dối” thành chữ viết thường làm thay đổi nội dung 
phỏng vấn của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.  

Điểm thứ Năm: Cáo trạng trang 02 + Bài: "TS Cù Huy Hà Vũ từ khởi kiện Thủ 
tướng đến yêu cầu xóa bỏ điều 4 Hiến pháp": 
 
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: “ Nói cách khác, “đại biểu của giai cấp công nhân, nhân 
dân lao động và của cả dân tộc” dứt khoát là sự mạo nhận của Đảng cộng sản 
Việt Nam, không phải do bầu cử mà có nên quyết không thể là “chính danh”. Mà 
đảng đã không “chính danh” thì quyết không thể “lãnh đạo”  bất kỳ ai!” 
 
Cáo trạng:“...Dứt khoát là sự mạo nhận của Đảng Cộng sản Việt Nam, không 
phải do bầu cử mà có nên quyết không thể là “chính danh”. Mà Đảng đã không 
“chính danh” thì không thể lãnh đạo bất kì ai”. 

Viện kiểm sát thay đổi nội dung phỏng vấn của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bỏ dấu 
ngoặc kép “lãnh đạo”.  

Điểm thứ Sáu:  
 
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: 
 “ VOA: Thế nhưng như Tiến sĩ đã phân tích, mọi thứ đều do Đảng cộng sản nắm, 
kể cả Quốc Hội, thì làm sao việc thay đổi độc quyền lãnh đạo của đảng này lại có 
thể diễn ra được?  

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Không có gì là không thể. Trước hết phải xem Điều 4 
Hiến pháp có lý không đã. Nếu không có lý thì xóa bỏ là chuyện hoàn toàn bình 
thường. 

Nguyên văn Điều 4 Hiến pháp là: “Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của 
giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công 
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nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của 
Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. 

Ỏ đây có nhiều phi lý đến cùng cực. 

Thứ nhất, “Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước” mà Nhà 
nước là Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp, tức gồm Quốc Hội. Nghĩa là đảng lãnh 
đạo Quốc Hội. 

Thế nhưng, cũng vẫn Điều 4 Hiến pháp ghi: “Mọi tổ chức của Đảng hoạt động 
trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” thì điều này có nghĩa Đảng cộng sản 
Việt Nam phải tuân thủ Điều 83 Hiến pháp theo đó “Quốc Hội là cơ quan đại biểu 
cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập 
pháp”. 

Nghĩa là trên Quốc Hội không còn cơ quan quyền lực nào khác có thể lãnh đạo, 
có thể ra lệnh cho Quốc Hội, đồng nghĩa Đảng cộng sản Việt Nam phải chịu sự 
lãnh đạo của Quốc Hội, bởi nếu ngược lại thì Điều 83 Hiến pháp đã phải ghi: 
“Quốc Hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao thứ Nhì của nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, sau Đảng cộng sản Việt Nam”. 

Thứ hai, vẫn theo Điều 4 Hiến pháp, Đảng cộng sản Việt Nam được quyền lãnh 
đạo Nhà nước và xã hội là vì đảng là “đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp 
công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”. 

Thế nhưng “đại biểu” phải là kết quả của bầu cử. Thực vậy, “đại” là đại diện”, 
“bi ểu” là biểu quyết, “ đại biểu” là đại diện được lựa chọn thông qua biểu quyết, 
tức thông qua bầu cử. Thú thật là từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa từng 
nghe Đảng cộng sản Việt Nam hay ai đó nói rằng trong cuộc bầu cử X, Y, Z nào 
đó đảng được “giai cấp công nhân”, “nhân dân lao động” và “cả dân tộc” bầu 
làm “đại biểu”cho bản thân. 

Đến như các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc Hội mà bản thân tôi, Cù Huy 
Hà Vũ, với tư cách là công dân trực tiếp bầu ra, còn chưa bao giờ được Ủy ban 
nhân dân phường Điện Biên, thành phố Hà Nội là nơi tôi cư trú thông báo để tôi 
có thể tham gia thì lấy đâu ra các cuộc họp hay đại hội của “giai cấp công nhân”, 
của “nhân dân lao động”, của “cả dân tộc” để bầu Đảng cộng sản Việt Nam làm 
“ đại biểu” cho mình! 

Nói cách khác, “đại biểu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả 
dân tộc” dứt khoát là sự mạo nhận của Đảng cộng sản Việt Nam, không phải do 
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bầu cử mà có nên quyết không thể là “chính danh”. Mà đảng đã không “chính 
danh” thì quyết không thể “lãnh đạo” bất kỳ ai! 

Tóm lại, Điều 4 Hiến pháp Việt Nam là hoàn toàn phi lý và vì vậy dứt khoát phải 
xóa bỏ. 

Người Việt Nam có câu: “Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính” mà Trời ở đây chính là 
Nhân dân thì dù nguồn gốc là do Đảng cộng sản chọn hay theo ngôn từ của đảng, 
“c ơ cấu” đi chăng nữa Quốc Hội cũng phải sớm thôi là công cụ của đảng và trở 
lại thiên chức “đại biểu cao nhất của Nhân dân” để làm cái việc phế bỏ này, cho 
dù có khổ tâm.” 

Cáo trạng: “Vũ khẳng định: “Tóm lại, điều 4 Hiến pháp Việt Nam là hoàn toàn 
phi lý và vì vậy dứt khoát phải xóa bỏ...”.  (BL 139, 140, 148, 164 đến 167, 213 
đến 226, 277 đến 286, 333 đến 342, 654 đến 675, 696 đến 702, 744 đến 753, 1148 
đến 1152). 

Để kết luận"Tóm l ại, Điều 4 Hiến pháp Việt Nam là hoàn toàn phi lý và vì vậy 
dứt khoát phải xóa bỏ." , Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã trả lời, phân tích rất dài khi 
trả lời một câu hỏi của đài VOA. Trong khi Viện kiểm sát trích dẫn một kết luận 
cụt ngủn, chẳng có lý lẽ, chẳng có phân tích để buộc tội đối với Tiến sĩ Cù Huy Hà 
Vũ.  

Điểm thứ Bảy:  

Cáo trạng trang 03 + Bài: "Kiến nghị trả tự do cho tất cả tù nhân cựu quân nhân và 
viên chức chính quyền Việt nam cộng hòa”: (Gửi Quốc Hội Vi ệt Nam) 

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: “ Trớ trêu thay, ban lãnh đạo của nước Việt Nam thống 
nhất sau 30 năm chiến tranh chẳng những đã không học tập tấm gương Hòa giải 
dân tộc của Hồ Chí Minh, mà ngược lại, còn khoét sâu vết thương của Dân tộc 
bằng việc tập trung “cải tạo”  trong nhiều năm trời cả trăm nghìn quân nhân, viên 
chức Việt Nam Cộng hòa, bằng kỷ niệm liên tục 35 năm nay “Ngày giải phóng 
Miền Nam” đậm chất “thắng – thua”… đẩy không ít người Việt thuộc chính quyền 
cũ rơi vào vòng xoáy của sự thù hận với hệ quả là một số người bị chính quyền 
mới kết vào “tội xâm phạm an ninh quốc gia”!  

Cáo trạng: “ ...Tiếc thay cho ban lãnh đạo nước Việt nam thống nhất đã không 
làm được như thế mà ngược lại - phải nói thật - còn sát muối vào vết thương chiến 
tranh chưa kịp lên da bằng việc tập trung cải tạo trong hàng năm trời cả trăm 
nhìn quân nhân viên chức Việt Nam cộng hòa, ....đẩy không ít người Việt thuộc 
chính quyền cũ vào vòng xoáy thù hận, dẫn đến một số quay ra chống chính quyền 
mới để rồi bị kết tội xâm phạm An ninh quốc gia.”( BL138, 139, 148, 156, 157, 
158, 303, 304, 329 đến 331, 431 đến 460). 
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"cải tạo" tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cũng dùng dấu ngoặc kép để phê phán tính chất 
cải tạo.  

Điểm thứ Tám:  
 
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: "trong nhiều năm trời" 

"còn khoét sâu vết thương của Dân tộc" 
 
Cáo trạng: "trong hàng năm trời" 
          "còn sát muối vào vết thương chiến tranh chưa kịp lên da" 

Viện kiểm sát đã làm thêm, thay đổi nhiều điểm, rất nghiêm trọng làm sai lệch nội 
dung của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ như thay: “nhiều năm” thành “hàng năm”, “khoét 
sâu” thành sát muối”, “c ủa Dân tộc” thành “chiến tranh chưa kịp lên da”.  

Điểm thứ Chín:  
 
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: "đẩy không ít người Việt thuộc chính quyền cũ rơi vào 
vòng xoáy của sự thù hận với hệ quả là một số người bị chính quyền mới kết vào 
“t ội xâm phạm an ninh quốc gia” 
 
Cáo trạng:"đẩy không ít người Việt thuộc chính quyền cũ vào vòng xoáy thù hận, 
dẫn đến một số quay ra chống chính quyền mới để rồi bị kết tội xâm phạm An 
ninh quốc gia"  

Viện kiểm sát lại tiếp tục làm sai nội dung bài trả lời phỏng vấn của Tiến sĩ Cù 
Huy Hà Vũ.  

Điểm thứ Mười: Cáo trạng trang 03 trong "Bài phóng viên Trâm Oanh phỏng vấn 
Cù Huy Hà Vũ":  
 
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: không hề có cụm từ "chính quyền dưới sự lãnh đạo của 
Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay" cũng như không có cụm từ "Đại hội Đảng lần 
thứ XI là Đại hội cuối cùng của Đảng cộng sản Việt Nam ". (Bút lục hồ sơ từ 32 -
38 Cáo trạng thì ghi bút lục 142, 198 đến 201, 255). 
 
Cáo trạng:"...chính quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam hiện 
nay đang ngày càng trở LÊN thối nát...", “...Đại hội Đảng lần thứ XI là Đại hội 
cuối cùng của Đảng cộng sản Việt Nam...” (BL 142, 198 đến 201, 255). 

Điểm thứ Mười một: Cáo trạng viết trong + Bài "Tam quyền nhất lập” đồng lòng 
hại dân. 
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Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: “ Vậy là cả Chính phủ, Tòa án, Quốc hội, cả Hành pháp, 
Tư pháp và Lập pháp đồng lòng hại dân, ngược 180 độ với Hiến pháp tại Điều 2: 
“Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” và Điều 3: “Nhà nước 
nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Nhân dân”! 

Cáo trạng: “...Vậy là cả Chính phủ, Tòa án, Quốc hội, cả hành pháp, tư pháp và 
lập pháp đồng lòng hại dân, ngược lại 180 độ với Hiến pháp tại điều 2...” 

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ dẫn từ Hiến pháp rõ ràng: 

Điều 2: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”  
Điều 3: “Nhà nước nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Nhân dân”! 

Điểm thứ Mười hai:  

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: “ Ai chỉ ra được cách nào để cứu những người dân “côi 
cút làm ăn” kia khỏi sự bức hại tập thể của “Tam quyền không phân lập” hay 
“Tam quyền nhất lập” nói trên ở Việt Nam, người viết bài này xin đội ơn và hậu 
tạ!”  

Cáo trạng: “ai chỉ ra được cách nào để cứu những người dân “côi cút làm ăn” 
kia khỏi sự bức hại tập thể “tam quyền không phân lập” hay “Tam quyền nhất 
lập” nói trên ở Việt Nam... ”. (BL 149, 243 đến 248, 461 đến 464). 

3 - Cáo trạng trang 03 trong + Bài “Bà Trần Khải Thanh Thủy cố ý gây thương 
tích và dấu hiệu bẫy người khác phạm tội”, trích:  

“V ũ viết sau khi một số báo đưa tin về việc Trần Khải Thanh Thủy và Đỗ Bá Tân 
bị bắt; nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền trong việc bắt giữ, điều tra Trần 
Khải Thanh Thủy về tội cố ý gây thương tích với lời lẽ: “...mới chỉ qua nguồn tin 
“một bề” do Công an quận Đống Đa cung cấp cho báo chí nhà nước, vụ bà Trần 
Khải Thanh Thủy “cố ý gây thương tích” đã có dấu hiệu rõ rệt của một vụ khiêu 
khích hay bẫy người khác phạm tội thực hiện bởi chính cơ quan trấn áp tội 
phạm”(BL 141, 208 đến 212).” 

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ viết: 

“Tóm lại, mới chỉ qua nguồn tin “một bề” do Công an quận Đống Đa cung cấp 
cho báo chí Nhà nước, vụ bà Trần Khải Thanh Thủy “cố ý gây thương tích” đã có 
dấu hiệu rõ rệt của một vụ khiêu khích hay “bẫy người khác phạm tội” th ực hiện 
bởi chính cơ quan trấn áp tội phạm, một hành vi đảo lộn pháp luật và vì vậy mang 
tính hủy diệt đối với toàn bộ hệ thống chính trị hiện hành. Do đó, rất cần Bộ Công 
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an, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và các cơ quan bảo vệ pháp luật khác khẩn 
trương vào cuộc để làm rõ có hay không có hành vi này và nếu có thì ngoài việc 
xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan, đề nghị Quốc hội bổ sung hành vi “bẫy 
người khác phạm tội” vào Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp quy định tại 
Chương XXII Bộ Luật hình sự nhằm tránh cho đất nước hiểm họa như trên vừa đề 
cập.” 
Trong bài viết này, sau khi nêu ra sự việc và phân tích tỉ mỷ tám (8) điểm vô lý và 
đáng ngờ, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ - với con mắt của một người hiểu biết luật - song 
song đặt những câu hỏi kèm theo để yêu cầu "Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và 
các cơ quan bảo vệ pháp luật khác khẩn trương vào cuộc để làm rõ..." việc bà Trần 
Khải Thanh Thủy có bị "bẫy" hay không? Đây là một bài thuần túy về phân tích 
chứng lý về luật, không hề có lý gì để quy chụp tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vào điểm c 
khoản 1 Điều 88 Bộ luật hình sự, bởi lẽ: 

Ở bài này tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nói đến Công an quận Đống Đa thì Viện kiểm sát 
nhân dân thành phố Hà Nội không thể đồng nhất đó là Nhà nước Cộng hòa Xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam để buộc tội tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. 

4 - Ba bài viết: 

Cáo trạng trang 03 + “Đường sắt cao tốc Bắc Nam - Dự án tham nhũng”: “V ũ trả 
lời phỏng vấn đài VOA thời gian năm 2010, nhưng Vũ chưa đồng ý nội dung nên 
đài VOA chưa đăng tải. Tài liệu này Vũ lưu giữ trong máy tính xách tay, USB. Nội 
dung phỉ báng chính quyền, thực hiện dự án chỉ nhằm mục đích tham nhũng bằng 
lời lẽ: “... tuy nhiên tham nhũng, giữa hai chính quyền có điểm này khác biệt một 
cách cơ bản: Chính quyền Sài Gòn chỉ tham nhũng vào viện trợ không hoàn lại 
hay là “cho không của Mỹ”, còn chính quyền cộng sản thì “ăn” ngay vào tài sản 
của nhân dân Việt Nam, từ đồng tiền của người dân, đất đai tài nguyên cho đến 
các khoản vay nước ngoài của chính phủ dẫn đến con cháu sau này phải oằn lưng 
trả nợ”(BL 196, 197, 258, 259).” 

Cáo trạng trang 04 + “Bàn về Đảng cầm quyền”: “Vũ đang viết, chưa xong. Nội 
dung phỉ báng, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam bằng lời 
lẽ: “... Đảng cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền hay độc tài?... chế độ chính trị 
ở Việt nam trên thực tế là chế độ độc đảng hay độc tài” (BL 141, 256, 257).” 

Cáo trạng trang 04 + “Bom áp nhiệt nổ giữa Ba Đình”: “do tác giả Nguyễn Thanh 
Ty viết, Vũ lưu giữ tại nhà, nội dung xuyên tạc Đảng cộng sản Việt Nam, phỉ báng 
chính quyền.(BL 192, 193, 194, 305 đến 314).” 

Theo cáo trạng, đài VOA chưa đăng tải vì tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ chưa đồng ý nội 
dung, vậy Viện kiểm sát không thể lấy đó làm chứng cứ để cáo buộc tiến sĩ Cù 
Huy Hà Vũ như cáo trạng nêu ra.  
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Tóm lại, cáo buộc tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bằng bài viết chưa hoàn chỉnh, chưa phát 
hành Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã vi phạm Điều 122 "Tội vu 
khống" Bộ luật hình sự. 

Bài "Bàn về Đảng cầm quyền", theo cáo trạng là "viết chưa xong" cũng như vậy 
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cũng vi phạm Điều 122 "Tội vu khống" 
Bộ luật hình sự. 

Còn bài "Bom áp nhiệt nổ giữa Ba Đình" là của tác giả Nguyễn Thanh Tỵ, cáo 
trạng cũng xác nhận tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ lưu tại nhà. Căn cứ Điều 69 Hiến pháp 
1992 (sửa đổi, bổ sung 2001), quy định: 

“Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có 
quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.” 

Việc tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ lưu giữ bài viết của tác giả Nguyễn Thanh Tỵ không vi 
phạm pháp luật vì không có văn bản nào quy định là cấm công dân lưu trữ bài này.  

C – Nội dung cáo trạng không thực hiện đầy đủ yêu cầu của Điều 167, Bộ luật 
tố tụng hình sự:  
 
Cáo trạng không nêu được: Mục đích, động cơ của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và hậu 
quả mà ông gây ra đối với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam như 
quy định của Điều 167. 
 
Kết luận: Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội sử dùng để 
cáo buộc tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ về “tội” Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điểm c, khoản 1, Điều 88 Bộ luật hình sự đã vi 
phạm Điều 10 “Xác định sự thật của vụ án” của Bộ luật tố tụng hình sự. 
  
 III.  CÁC ĐỊNH NGHĨA LIÊN QUAN, Y ẾU TỐ CẤU THÀNH T ỘI PHẠM, 
GIỚI HẠN CỦA VIỆC XÉT XỬ, CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ: 
 
1. Các định nghĩa liên quan: 
1.1. Tuyên truyền theo Đại từ điển tiếng Việt do Nguyễn Như Ý chủ biên NXB 
ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh năm 2010: 
“Gi ải thích rộng rãi để thuyết phục, vận động mọi người làm theo.” 
2.2. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định tại Điều 2 Hiến 
pháp 1992: 
“Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước 
thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp 
nông dân và đội ngũ trí thức. 
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Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan 
nhà nước trong việc thực hiện các quyề 
n lập pháp, hành pháp, tư pháp.” 
Từ các định nghĩa về “tuyên truyền” và định nghĩa “Nhà nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam.”  để xem xét 10 bài viết, bài phỏng vấn được Viện kiểm sát 
nhân dân thành phố Hà Nội sử dụng làm chứng cứ trong cáo trạng sau đây. 
 
Bốn (04) bài không có yếu tố “vận động mọi người làm theo”, tức không phải là 
tuyên truyền: 

- Bài 4: “Kiến nghị trả tự do cho tất cả tù nhân cựu quân nhân và viên chức 
chính quyền Việt Nam cộng hòa, lấy “ Vi ệt Nam” làm quốc hiệu để hòa giải 
dân tộc”. 

- Bài 5: “Bài phóng viên Trâm Oanh phỏng vấn Cù Huy Hà Vũ” 
- Bài 6: “Tam quyền nhất lập” đồng lòng hại dân” 
- Bài 7: “Bà Trần Khải Thanh Thủy cố ý gây thương tích và dấu hiệu bẫy 

người khác phạm tội” 
 

Hai (02) bài chưa hoàn thành, nên không có yếu tố “giải thích rộng rãi” tức không 
phải là tuyên truyền:   

- Bài 8: “Đường sắt cao tốc Bắc Nam - Dự án tham nhũng” 
- Bài 9: “Bàn về Đảng cầm quyền” 
 

Một (01) bài không phải của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nên cũng không thể gọi là 
tuyên truyền: 

- Bài 10: “Bom áp nhiệt nổ giữa Ba Đình” của Nguyễn Thanh Ty. 
 
Còn lại 03 bài:   
Bài 1: “Phải đa đảng mới chống được lạm quyền” tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trả lời 
phỏng vấn đài Châu Á tự do (RFA) ngày 01/2/2010. 

Bài 2: “Chiến tranh Việt Nam và ngày 30 tháng 4 dưới mắt tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ” 
tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trả lời phỏng vấn đài VOA ngày 29/ 4/2010. 

Bài 3: “TS Cù Huy Hà Vũ từ khởi kiện thủ tướng đến yêu cầu xóa bỏ điều 4 Hiến 
pháp” tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trả lời phỏng vấn đài VOA khoảng tháng 6/2010. 

Ba (03) bài này tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ chỉ nêu ra quan điểm của mình, không phải 
là hành vi “chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” như phân tích  
phần IV sau đây. 

2. Yếu tố cấu thành tội phạm bắt buộc: 
2.1. Nhóm các dấu hiệu thuộc khách thể của tội phạm 
 
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tội “Tuyên 
truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” phải chứng minh 
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tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã có hành vi xâm hại đến các quan hệ xã hội của Nhà nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được pháp luật bảo vệ. Quan hệ xã hội này 
được pháp luật hóa tại Điều 2, Hiến pháp 1992 nêu ở trên. 
 
Quan hệ xã hội mà pháp luật bảo vệ ở đây chính là quan hệ quyền lực nhà nước, 
quan hệ giữa nhà nước và nhân dân về quyền lực nhà nước. Theo đó Nhà nước 
phải và chỉ được sử dụng quyền lực nhà nước bao gồm 03 quyền lập pháp, hành 
pháp, tư pháp để phục vụ nhân dân và vì nhân dân; nhân dân là chủ nhân cao nhất 
của Nhà nước. Đây là quan hệ ủy quyền và thừa hành, nhân dân là người ủy quyền 
cho Nhà nước và Nhà nước là người thừa hành của nhân dân. Quan hệ quyền lực 
nhà nước là quan hệ của 02 chủ thể Nhân dân và Nhà nước, Điều 2, Hiến pháp 
1992 không có một chữ nói đến một chủ thể nào khác ngoài Nhân dân và Nhà 
nước. 
 
Như vậy, những hành vi được coi là chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam chỉ có thể là những hành vi có nguy cơ, hay thực tế phá vỡ mối quan hệ 
quyền lực nhà nước giữa Nhà nước và Nhân dân. 
 
2.2. Nhóm các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội phạm: 
 
Một trong các dấu hiệu bắt buộc thuộc mặt khách quan của tội phạm là hậu quả 
của tội phạm gây ra. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ có các bài viết, bài trả lời phỏng vấn 
từ năm 2009 đến tháng 10/2010 nhưng cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành 
phố Hà Nội đã không chứng minh được cho đến nay có những hậu quả, hay thiệt 
hại cụ thể nào đối với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do việc trả 
lời phỏng vấn và được đăng tải các bài viết đó. 
 
Kết luận: Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội không chứng 
minh được hành vi của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bao hàm 02 nhóm dấu hiệu trong số 
04 nhóm dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm nên không có căn cứ cáo buộc 
tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vi phạm điểm c, khoản 1, Điều 88, Bộ luật tố tụng hình sự. 
 
3. Giới hạn của việc xét xử: 
Điều 196 Bộ luật tố tụng hình sự quy định: 
“Gi ới hạn của việc xét xử 
Tòa án chỉ xét xử những bị cáo và những hành vi theo tội danh mà Viện kiểm sát 
truy tố và Tòa án đã quyết định đưa ra xét xử. 
Toà án có thể xét xử bị cáo theo khoản khác với khoản mà Viện kiểm sát đã truy tố 
trong cùng một điều luật hoặc về một tội khác bằng hoặc nhẹ hơn tội mà Viện 
kiểm sát đã truy tố.” 
Do vậy, tòa án chỉ có thể xét xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ với nội hàm của Điều 2, 
Hiến pháp, ngoài ra những vấn đề không liên quan dùng để cáo buộc tiến sĩ Cù 
Huy Hà Vũ là trái với quy định tố tụng hình sự.  
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Cáo trạng nhắc đến cuộc kháng chiến chống Mỹ là nằm ngoài nội dung của Điều 
2, Hiến pháp tức ngoài giới hạn xét xử như tội danh do Viện kiểm sát cáo buộc. 
 
Chủ nghĩa Mác – Lê Nin chưa được pháp luật hóa, tức chưa có một văn bản pháp 
luật nào định nghĩa chủ nghĩa Mác – Lê Nin là gì, Điều 2 Hiến pháp không nhắc 
tới, cả Bộ luật hình sự không có một từ nào nói đến chủ nghĩa Mác – Lê Nin. Chủ 
nghĩa Mác – Lê Nin là một học thuyết, chủ sở hữu của nó thuộc về người thừa kế 
của các ông Mác – Lê Nin họ không có đơn kiện thì cơ quan tiến hành tố tụng 
không có căn cứ xem xét. Nói cách khác chủ nghĩa Mác – Lê Nin không liên quan 
gì đến tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam”, nó ngoài giới hạn của việc xét xử.  
 
Việc tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ có yêu cầu đa đảng và xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp 1992 
cũng không nằm trong nội dung của Điều 2 Hiến pháp quy định về “Nhà nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, do đó yêu cầu đa đảng và xóa bỏ Điều 4 
không thuộc giới hạn xét xử của tội danh mà Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà 
Nội truy tố tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ theo điểm c, khoản 1, Điều 88, Bộ luật hình sự. 
Điều 2, Hiến pháp đã pháp luật hóa “Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam” không có cụm từ Đảng cộng sản Việt Nam. Nếu ai có nói đến Đảng cộng 
sản Việt Nam thì cũng đồng nghĩa là nói đến “Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam” vì vậy không có cơ sở nào cáo buộc tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ theo 
điểm c, khoản 1, Điều 88, Bộ luật hình sự “Tội tuyên truyền chống Nhà nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 
 
- Hơn nữa, trong 34 năm đầu (1946 -1980) của Nhà nước Việt Nam các hiến pháp 
đã không có nội dung nào như Điều 4, Hiến pháp 1992, mặc dù vậy nước Việt 
Nam vẫn đánh thắng các đế quốc xâm lược và chiến thắng trong chiến tranh biên 
giới chống Trung Quốc xâm lược năm 1979, và vẫn hoàn thành các kế hoạch 5 
năm xây dựng đất nước. Vậy không có lý gì nói rằng yêu cầu xóa Điều 4, Hiến 
pháp 1992 là chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
- Đảng cộng sản Việt Nam không đồng nhất với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, dẫn chứng là từ khi khai sinh Nhà nước Việt Nam cho đến nay là 
66 năm, pháp luật Việt Nam chưa từng có một điều luật nào quy định Đảng cộng 
sản Việt Nam là Nhà nước Việt Nam. Vì vậy yêu cầu của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ 
không thể coi là hành vi chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
 
4. Công ước quốc tế Việt Nam tham gia: 
Căn cứ Điều 19 Công ước Quốc tế về những quyền Dân sự và Chính trị năm 
(1966), Việt Nam tham gia ngày 24/9/1982: 

“1. Mọi người đều có quyền giữ vững quan niệm mà không bị ai can thiệp. 
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2. Mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền 
tự do tìm kiếm, tiếp nhận, và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu, bút 
tự hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền 
thông khác, không kể biên giới quốc gia. 

3. Việc hành sử quyền tự do phát biểu quan điểm (ghi ở khoản 2 nói trên) đòi hỏi 
đương sự phải có những bổn phận và trách nhiệm đặc biệt. Quyền này chỉ có thể 
bị giới hạn bởi pháp luật vì nhu cầu: 

a. Tôn trọng những quyền tự do và thanh danh của người khác. 

b. Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng hay đạo lý.” 

Theo đó tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ có quyền phát biểu quan điểm của mình, trừ trường 
hợp điều đó vi phạm điểm a, b hoặc cả a và b, khoản 3, Điều 19 ở trên. Quan điểm 
của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là cần xóa Điều 4, Hiến pháp năm 1992 quy định: 
“Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại 
biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả 
dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh 
đạo Nhà nước và xã hội. 
Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.” 
Chiếu theo điểm a, khoản 3, Điều 19 Công ước quốc tế thì quan điểm của tiến sĩ 
Cù Huy Hà Vũ không ảnh hưởng đến quyền tự do và thanh danh của bất cứ người 
nào.  
Chiếu theo điểm b, khoản 3, Điều 19 Công ước quốc tế thì quan điểm của tiến sĩ 
Cù Huy Hà Vũ cũng không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự công cộng, 
sức khỏe công cộng hay đạo lý.  

Căn cứ Điều 82, Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định: 

“Hi ệu lực về không gian và đối tượng áp dụng 

Văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước trung ương có hiệu lực 
trong phạm vi cả nước và được áp dụng đối với mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân, trừ 
trường hợp văn bản có quy định khác hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.” 

 
Kết luận: Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ không vi phạm pháp luật. Đó chỉ là việc công 
dân thực hiện quyền bày tỏ quan điểm, quyền tự do ngôn luận đã được Hiến pháp 
quy định tại Điều 53, 69 dưới đây: 
“ Đ i ều 53: Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia 
thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan 
Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.” 
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“ Đ i ều 69: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được 
thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.” 
 
IV. CÁC BÀI VI ẾT, BÀI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA TIẾN SĨ CÙ HUY 
HÀ VŨ LÀ  PHẢN ÁNH THỰC TẾ Ở VIỆT NAM: 
 
Bài 1: “Phải đa đảng mới chống được lạm quyền” Vũ trả lời phỏng vấn đài Châu 
Á tự do (RFA) ngày 01/2/2010, Vũ xuyên tạc, phỉ báng chính quyền bằng lời lẽ: 
“hiện nay ở Việt Nam người ta sử dụng ngân sách vô tội vạ và rất nhiều tiền từ 
ngân sách Nhà nước chi vào những việc thậm chí là Mafia... để có được chế tài 
đối với những kẻ cướp ngày... thì tôi Cù Huy Hà Vũ khẳng định: Cách duy nhất là 
phải có chế độ đa đảng tại Việt Nam” 

Có 2 ý chính mà tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã nêu ra: 

- Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nhắc đến việc chi ngân sách vô tội vạ và những việc mà 
ông gọi là “mafia”, điều này thì không chỉ tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ biết và nêu ra mà 
đã có rất nhiều người từng đề cập đến. Các “nhóm lợi ích” hoạt động ngầm và liên 
kết thành những bè mảng lớn với nhau cũng tương tự như những băng đảng mafia. 
Như thực tế đã chỉ ra các vụ án tham nhũng lớn như PMU 18, dự án Đông – Tây 
thành phố Hồ Chí Minh (Huỳnh Văn Sỹ nhận tiền hối lộ của nhà thầu Nhật Bản), 
vụ in tiền Polime do cảnh sát Úc điều tra, công bố, dự án tin học ở Văn phòng 
Chính phủ, vụ cho nước ngoài thuê 300 ngàn ha rừng đầu nguồn ở các vị trí xung 
yếu về an ninh – quốc phòng vụ, Vinashin gần đây làm thất thoát 4 tỷ USD,…hàng 
trăm, hàng ngàn vụ không kể riết. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đề cập đến tệ nạn tham 
nhũng ở trong nước thể hiện trăn trở và ý thức của một công dân có trách nhiệm 
với đất nước. 

- Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nêu ra phương thức đa đảng để có thể giải quyết được vấn 
đề trên, đây là một đề nghị theo sự hiểu biết của ông và đề nghị này không chống 
bất cứ ai, không gây hại cho ai. 

Bài 2: “Chiến tranh Việt Nam và ngày 30 tháng 4 dưới mắt tiến sĩ Cù Huy Hà 
Vũ”. Vũ trả lời phỏng vấn đài VOA ngày 29/ 4/2010 với nội dung xuyên tạc cuộc 
kháng chiến chống Đế quốc Mỹ xâm lược bằng lời lẽ: “...Tóm lại, việc duy trì cho 
Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đất nước không khác hơn là để phục 
vụ lợi ích phi pháp một nhóm nhỏ trong Đảng Cộng sản Việt Nam, đi ngược lại 
với lợi ích của đại đa số nhân dân trong đó có hàng triệu đảng viên cộng sản và vì 
vậy quyết không thể kéo dài hơn được nữa”. “Nhân đây, một lần nữa tôi kêu gọi 
ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam mau chóng thực hiện chế độ đa đảng ở 
Việt Nam bởi nếu không, hòa hợp, hòa giải dân tộc sẽ trở thành lừa dối dân tộc 
với hậu họa đã có thể nhìn thấy trước...”. 

Gồm 2 ý chính sau: 
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- Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ lo ngại rằng nếu Đảng cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh 
đạo đất nước thì sẽ dẫn tới tình trạng là chỉ phục vụ cho số ít đảng viên trong 
Đảng. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nêu ra điều này để bảo vệ cho quyền lợi của đại đa 
số nhân dân và toàn thể đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam. Tiến sĩ Cù Huy 
Hà Vũ không chống Đảng cộng sản Việt Nam ở đây ông đã lên tiếng bảo vệ cho 
đại đa số đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam và ông nêu rõ là chỉ một nhóm 
nhỏ trong Đảng cộng sản Việt Nam là có lợi ích. Toàn bộ ý này không chống gì 
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Việc tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ kêu gọi đa đảng không đồng nghĩa với chống lại 
Đảng cộng sản Việt Nam và đương nhiên không thể gọi là chống Nhà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thực tế chế độ đa đảng đã tồn tại suốt từ khi 
thành lập Nhà nước Việt Nam  đến năm 1988. 

Bài 3: “TS Cù Huy Hà Vũ từ khởi kiện thủ tướng đến yêu cầu xóa bỏ điều 4 Hiến 
pháp”. Vũ trả lời phỏng vấn đài VOA khoảng tháng 6/2010, đòi xóa bỏ vai trò 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kêu gọi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp với lời 
lẽ: “...Dứt khoát là sự mạo nhận của Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải do bầu 
cử mà có nên quyết không thể là “chính danh”. Mà Đảng đã không “chính danh” 
thì không thể lãnh đạo bất kì ai”. Vũ khẳng định: “Tóm lại, điều 4 Hiến pháp Việt 
Nam là hoàn toàn phi lý và vì vậy dứt khoát phải xóa bỏ...” 

Đây là một điều mà bất kỳ ai có suy nghĩ đến vai trò của một công dân đều có thể 
hiểu được vì nếu như Đảng cộng sản Việt Nam là đảng của dân thì phải do dân bầu 
ra. Nhiều đảng viên cũng đã lên tiếng là “không có dân chủ ngay trong Đảng”. Bài 
này hoàn toàn không có ý nào có thể buộc tội chống Nhà nước mà chỉ nói lên một 
thiết tha của một người dân muốn đất nước có dân chủ và bất cứ người dân nào 
cũng có quyền lợi chính trị ngang nhau, có như vậy thì những tài lực quốc gia mới 
được hội tụ, những con người tài năng của đất nước mới có cơ hội ganh đua để 
nhân dân chọn được “mặt” để “gửi vàng”. 

Bài 4: “Ki ến nghị trả tự do cho tất cả tù nhân cựu quân nhân và viên chức chính 
quyền Việt Nam cộng hòa, lấy “ Vi ệt Nam” làm quốc hiệu để hòa giải dân tộc”. 
Vũ trả lời phòng vấn đài RFA ngày 31/8/2010, đồng thời gửi lên trang “Bauxite 
Vietnam”. Vũ bóp méo sự thật về cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Phê phán 
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gây chia rẽ, thù hằn dân tộc bằng 
lời lẽ: “ ...Tiếc thay cho ban lãnh đạo nhà nước Việt nam thống nhất đã không làm 
được như thế mà ngược lại - phải nói thật - còn sát muối vào vết thương chiến 
tranh chưa kịp lên da bằng việc tập trung cải tạo trong hàng năm trời cả trăm 
nhìn quân nhân viên chức VNCH,.... đẩy không ít người Việt thuộc chính quyền cũ 
vào vòng xoáy thù hận, dẫn đến một số quay ra chống chính quyền mới để rồi bị 
kết tội xâm phạm An ninh quốc gia.” 

Đây là trăn trở, suy tư của mọi người dân Việt Nam đối với chiến tranh. Các quốc 
gia trên thế giới sau khi kết thúc chiến tranh, họ đã biết nhanh chóng hàn gắn vết 
thương bởi càng chậm trễ thì những người dân càng thiệt thòi.  
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Như vậy, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã có những tiếng nói xây dựng và hàn gắn chứ 
không phải là gây chia rẽ, thù hằn dân tộc như cáo trạng đã cáo buộc. 

Bài 5: Bài phóng viên Trâm Oanh phỏng vấn Cù Huy Hà Vũ vào tháng 10/2010 
theo bản cáo trạng là có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê Nin, 
đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam bằng lời lẽ: “...chính 
quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay đang ngày càng trở 
lên thối nát...", “...Đại hội Đảng lần thứ XI là Đại hội cuối cùng của Đảng cộng 
sản Việt Nam...” 

Trong việc nói tới những “nguy cơ” của Đảng cộng sản Việt Nam thì ai cũng hiểu 
là nếu không chống được tham nhũng thì nhân dân sẽ mất lòng tin vào chế độ. Vì 
vậy, việc tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nói tới đại hội cuối cùng cũng dựa vào sự thối nát 
và nạn tham nhũng đang hoành hành hiện nay. Mặt khác việc tiến sĩ Cù Huy Hà 
Vũ tiên đoán về đại hội cuối cùng hay không phải cuối cùng thì cũng không thể 
khép tội ông chống Đảng cộng sản Việt Nam, chống Nhà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam như quy định ở điểm c, khoản 1, Điều 88, Bộ luật hình sự. 

Bài 6: “Tam quyền nhất lập” đồng lòng hại dân.” tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ viết và gửi 
cho trang “Bauxite VietNam” có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính 
quyền và thể chế Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với lời lẽ: “...Vậy 
là cả Chính phủ, Tòa án, Quốc hội, cả hành pháp, tư pháp và lập pháp đồng lòng 
hại dân. ngược lại 180 độ với Hiến pháp tại điều 2...ai chỉ ra được cách nào để 
cứu những người dân “ côi cút làm ăn” kia khỏi sự bức hại tập thể “ tam quyền 
không phân lập” hay “Tam quyền nhất lập” nói trên ở Việt Nam... “. 

Như tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã nói rõ trong bài viết là Việt Nam chưa có “tam 
quyền phân lập”. Chính sự không phân lập của các cơ quan công quyền nói trên đã 
dẫn đến việc họ cùng nhau thỏa thuận những vụ việc tiêu cực, tham nhũng, một 
trong số các nạn nhân là 04 hộ dân ở số 2 Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội thuộc khu 
Tập thể Văn phòng Chính phủ bị giải tỏa nhưng không được cấp nhà tái định cư ở 
218 Đội Cấn trong khi thừa nhà để bán cho đối tượng khác. Quyền và lợi ích hợp 
pháp của các hộ này bị xâm phạm nên họ đã khiếu nại, tức là đã “kêu lên” với cơ 
quan hành pháp nhưng không được cơ quan này giải quyết. Theo pháp luật họ kiện 
ra tòa án tức cơ quan tư pháp nhưng tòa án trả lời đơn kiện của họ không thuộc 
thẩm quyền của tòa. Để giúp cho thân chủ của mình tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bằng 
văn bản của Văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ đã gửi Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp 
quốc hội Lê Thu Ba là cơ quan có thẩm quyền bên nhánh lập pháp của Nhà nước 
nhưng cũng không nhận được trả lời. 
 
Như vậy, ở những cơ quan là cơ quan đại diện của dân mà lại không chịu giải 
quyết khiếu nại của dân thì như vậy rõ ràng là họ đã cùng nhau bức hại nhân dân, 
đúng như lời của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. 
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Ở bài này thì đối tượng mà tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nhắm đến là các cơ quan công 
quyền gồm hành pháp, lập pháp và tư pháp và điều này không phải là chống lại 
nhà nước mà là muốn đất nước tốt đẹp hơn. 

Bài 7: “Bà Trần Khải Thanh Thủy cố ý gây thương tích và dấu hiệu bẫy người 
khác phạm tội” . Vũ viết sau khi một số báo đưa tin về việc Trần Khải Thanh Thủy 
và Đỗ Bá Tân bị bắt; nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền trong việc bắt giữ, 
điều tra Trần Khải Thanh Thủy về tội cố ý gây thương tích với lời lẽ: “...mới chỉ 
qua nguồn tin “một bề” do Công an quận Đống Đa cung cấp cho báo chí nhà nước, 
vụ bà Trần Khải Thanh Thủy “cố ý gây thương tích” đã có dấu hiệu rõ rệt của một 
vụ khiêu khích hay bẫy người khác phạm tội thực hiện bởi chính cơ quan trấn áp 
tội phạm” 

Trong bài viết của mình, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã nêu ra 8 điểm xác đáng liên 
quan đến việc bắt giữ vợ chồng nhà văn Trần Khải Thanh Thủy và Đỗ Bá Tân sau 
vụ ẩu đả trước cổng nhà ông bà với sự chứng kiến của con gái họ. Những gì liên 
quan thì nhiều trang báo đã đề cập và qua vụ án tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ thì có lẽ nếu 
điều tra lại vụ án “cố ý gây thương tích” này, hai ông bà nhà văn Trần Khải Thanh 
Thủy cũng sẽ được trắng án vì những ai đã theo dõi sẽ thấy những gì mà tiến sĩ Cù 
Huy Hà Vũ nêu không phải là không có cơ sở. 

Bài 8: “Đường sắt cao tốc Bắc Nam - Dự án tham nhũng”, Vũ trả lời phỏng vấn 
đài VOA thời gian năm 2010, nhưng Vũ chưa đồng ý nội dung nên đài VOA chưa 
đăng tải. Tài liệu này Vũ lưu giữ trong máy tính xách tay, USB. Nội dung phỉ báng 
chính quyền, thực hiện dự án chỉ nhằm mục đích tham nhũng bằng lời lẽ: “ ... tuy 
nhiên tham nhũng, giữa hai chính quyền có điểm này khác biệt một cách cơ bản: 
Chính quyền Sài Gòn chỉ tham nhũng vào viện trợ không hoàn lại hay là “cho 
không của Mỹ”, còn chính quyền cộng sản thì “ăn” ngay vào tài sản của nhân 
dân Việt Nam, từ đồng tiền của người dân, đất đai tài nguyên cho đến các khoản 
vay nước ngoài của chính phủ dẫn đến con cháu sau này phải oằn lưng trả nợ” 

Bài này do tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ viết nhưng như cáo trạng đưa ra là ông chưa 
đồng ý đăng tải. Mặt khác vấn đề mà tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nêu ra cũng là bức xúc 
của nhiều người dân hoàn toàn ngược lại với việc chống lại Nhà nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam như trong bản cáo trạng. 

Bài 9: “ Bàn về Đảng cầm quyền”, Vũ đang viết, chưa xong. Nội dung phỉ báng, 
xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam bằng lời lẽ: “... Đảng cộng 
sản Việt Nam là đảng cầm quyền hay độc tài?... chế độ chính trị ở Việt nam trên 
thực tế là chế độ độc đảng hay độc tài” 

Cũng như bài viết trên, bài này chưa hoàn thiện và chưa đăng tải. Việc gán cho 
tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ những tội danh trên là không có căn cứ. 

Bài 10: “Bom áp nhiệt nổ giữa Ba Đình” do tác giả Nguyễn Thanh Ty viết, Vũ lưu 
giữ tại nhà, nội dung xuyên tạc Đảng cộng sản Việt Nam, phỉ báng chính quyền. 
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Bài này là bài được tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tải về, việc lưu trữ những tài liệu này là 
chuyện bình thường mà ai cũng có thể làm. Không vì thế mà khép cho tiến sĩ Cù 
Huy Hà Vũ tội chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như quy 
định ở phần 1, khoản c của Điều 88 được.  

Từ 10 bài viết trên, không có một lời lẽ nào, một từ ngữ nào cho thấy, tiến sĩ Cù 
Huy Hà Vũ chống lại Nhà nước, chống lại Đất nước, ngược lại thể hiện ông trăn 
trở với tương lai và vận mệnh của đất nước.  

 
V. PHẦN KẾT 
 
Thực chất của vụ án này là việc tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ thực hiện các quyền “tham 
gia quản lý Nhà nước và xã hội”, quyền “kiến nghị với cơ quan Nhà nước”, quyền 
“tự do ngôn luận” đã được Hiến pháp 1992 quy định ở các Điều 53 và Điều 69. 
Hành vi đó hoàn toàn không vi phạm pháp luật; tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã bày tỏ 
công khai và không gây ra nguy hại nào cho xã hội. Động cơ của tiến sĩ Cù Huy 
Hà Vũ là ý thức, trách nhiệm công dân, vì Đất nước. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ không 
có mục đích nào khác. Khởi tố, bắt giam và truy tố tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là vi 
phạm Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  
 
Tôi Hà Huy Sơn người bào chữa cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ căn cứ vào các chứng 
cứ, hồ sơ của vụ án khẳng định với Hội đồng xét xử là tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ 
không có tội.  
 
Nhân đây cho tôi được cám ơn tất cả những người quan tâm đến vụ án đã giúp đỡ 
tôi hoàn thành bài bào chữa. 
 
Kính thưa Hội đồng xét xử!  
Kính thưa các Quí vị tham dự phiên tòa hôm nay! 
 
Bằng các luận cứ như đã trình bày, căn cứ vào khoản 1, Điều 227 Bộ luật tố tụng 
hình sự tôi đề nghị Hội đồng xét xử ra tuyên bố trả tự do ngay tại phiên tòa 
cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. 
 
Xin chân thành cám ơn Hội đồng xét xử đã lắng nghe ! 
 
 
                                                                                       Luật sư Hà Huy Sơn 


