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Thưa ngài Chủ tịch nước, 

Tôi viết thư này nhằm kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tù nhân lương tâm Trần Huỳnh 

Duy Thức. 

Ông Thức bị bắt ngày 24 tháng 5 năm 2009 và bị kết án 16 năm tù giam và 5 năm quản thúc tại gia trong 

phiên tòa phúc thẩm vào ngày 20 tháng 1 năm 2010 vì viết blog về các vấn đề chính trị và kinh tế ở Việt 

Nam. Ông Thức bị buộc tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 Bộ luật Hình sự 

Việt Nam 1999 (BLHS 1999). Ông đã khai trong phiên tòa rằng ông đã bị tra tấn khi bị giam giữ và buộc 

phải nhận tội. 

Bộ luật Hình sự 2015 (BLHS 2015) cùng các nghị quyết số 109/2015/QH13, 144/2016/QH13, và 

41/2017/QH14 của Quốc hội, nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Việt Nam 

đã tạo ra cho ông Thức một quyền lợi rất quan trọng để được trả tự do ngay, đó là quyền được miễn 

chấp hành hình phạt còn lại. Theo đó, nếu Bộ luật Hình sự 2015 có quy định một hình phạt nhẹ hơn hoặc 

miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt thì sẽ áp dụng quy định đó cho người phạm tội dù người đó 

đang chấp hành hình phạt.  

Ông Thức đã bị kết án bởi những hành vi chuẩn bị phạm tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” 

theo BLHS 1999. Vì vậy, ông Thức có quyền được áp dụng quy định có lợi của BLHS 2015 theo những 

căn cứ rõ ràng của pháp luật đã nêu trên. 

Ở trong tù, ông Thức đã làm Đơn đề nghị miễn hình phạt còn lại và gởi đến Chánh án Tòa án nhân dân 

tối cao và Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao vào ngày 7 tháng 7 năm 2018 và đã gửi lại một 

lần nữa vào tháng 8 năm 2020. Gia đình của ông Thức cũng làm đơn với nội dung này gửi đến Tòa án 

nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thủ tướng, Quốc hội đề nghị thực thi pháp luật trả tự do 

cho ông Thức. 

Đến tháng 5 vừa qua, ông Thức đã phải ngồi tù 13 năm cho dù theo luật pháp Việt Nam ông Thức đã có 

thể đã được trả tự do. Ông Thức đã nhiều lần tuyệt thực phản đối để yêu cầu chính quyền tôn trọng và 

thực thi pháp luật. Điều này khiến sức khỏe của ông Thức bị suy kiệt trầm trọng và đe dọa đến tính mạng. 

Với những quan ngại sâu sắc nêu trên, chúng tôi mong ngài Chủ tịch nước: 

● Áp dụng luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời, áp dụng cơ chế ân 

xá trong những trường hợp đặc biệt để trả tự do ngay lập tức cho Trần Huỳnh Duy Thức để hoàn 

thành nghĩa vụ của Việt Nam theo Tuyên ngôn Nhân quyền và Công ước Quốc tế về Quyền Dân 

sự và Chính trị (ICCPR). 

● Trong thời gian bị giam, Trần Huỳnh Duy Thức được đối xử theo Quy tắc của Nelson Mandela của 

Liên Hợp Quốc về đối xử với tù nhân, và không bị tra tấn hoặc đối xử tệ bạc khác. 

● Trong khi bị giam giữ, ông Thức được chuyển đến một cơ sở giam giữ gần gia đình hơn, cho phép 

tiếp cận đầy đủ với họ thông qua các chuyến thăm và thư từ, cũng như gặp luật sư và điều trị y tế 

nếu cần. 

Trân trọng, 

 


