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Công luận quốc tế tiếp tục bày tỏ quan tâm vụ án Đồng Tâm, hậu phiên xử sơ thẩm với hai 

bản án tử hình và một án chung thân cùng nhiều mức án được cho là nặng được tuyên tại một 

phiên tòa gần đây ở Hà Nội. 

Hôm 18/9/2020, một tuyên bố chính thức từ  russels của Liên minh  hâu Âu (EU) nêu quan điểm 

của khối quốc gia này: 

"Ngày 14 tháng 9 năm 2020, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên án tử hình đối với các bị 

cáo Lê Đình  ông và Lê Đình  hức vì liên quan đ n cuộc đối đầu bi thảm giữa người dân và lực 

lượng an ninh tại xã Đồng Tâm ngày 9 tháng 1 năm 2020. 

“Liên minh châu Âu phản đối vi c sử dụng hình phạt tử hình dưới mọi hình thức và trong mọi hoàn 

cảnh, đồng thời luôn kiên định kêu gọi xóa bỏ hình phạt này trên toàn cầu. Hình phạt tử hình là tàn 

nhẫn và vô nhân đạo, và vi c bãi bỏ hình phạt này là cần thi t để bảo v  quyền được sống của mỗi 

người. Ngày càng có sự đồng thuận cao trên th  giới phản đối vi c sử dụng hình phạt tử hình. EU 

hối thúc Vi t Nam thông qua vi c tạm hoãn áp dụng án tử hình, coi đây là một bước đầu tiên hướng 

tới vi c bãi bỏ. 

“ ác báo cáo về những điều ki n và thủ tục tố tụng của phiên tòa làm dấy lên quan ngại sâu sắc về 

tính minh bạch và công bằng của phiên tòa này. EU và các nước thành viên ủng hộ mạnh mẽ sự tôn 

trọng pháp quyền và được hưởng đầy đủ quyền được xét xử công bằng, như quy định tại Điều 14 

của  ông ước Quốc t  về các Quyền Dân sự và  hính trị mà Vi t Nam là một bên ký k t.” 

Cảm nhận nhanh, tổng thể về động thái EU 

Một số nhà quan sát thời sự và chính trị từ châu Âu và Vi t Nam hôm 21/9 chia sẻ với     News 

Ti ng Vi t cảm nhận nhanh, tổng quan của mình về phản ứng nói trên của Liên minh châu Âu: 

Nhà báo tự do Tường An (từ Paris, Pháp): Theo tôi, từ lâu, các nước tại Âu  hâu đã bãi bỏ án tử 

hình. Qua Hi p định thương mại EVFTA, Vi t Nam muốn có một quan h  bình đẳng với Liên minh 

châu Âu (EU) thì cần tôn trọng những tôn chỉ của EU, trong trường hợp này là không áp dụng án tử 

hình. 
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Nhà báo tự do Lê Mạnh Hùng (từ  erlin,  HL  Đức): Nước Đức, trong khối EU, theo tôi quan 

sát, trong thời gian chừng độ 20 năm gần đây rất chú trọng bảo v  những giá trị truyền thống của 

châu Âu, Tây Âu và những sự ki n n u chúng ta thấy có sự lơ là hay không chú trọng từ phía Mỹ, 

thì ngược lại, lại được bên phía EU, bên châu Âu nhấn mạnh. 

 ó lẽ EU cũng muốn nhân dịp này xác định lại vai trò của mình trong chính trị th  giới nói chung 

và đặc bi t là với các vấn đề nổi cộm mà th  giới quan tâm, do vậy theo tôi phản ứng của EU với vụ 

Đồng Tâm và phiên tòa sơ thẩm cũng là một điểm nhấn đáng chú ý và theo tôi là một động thái có 

chủ đích mà cũng đáng trân trọng. 

Thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung ( ựu tù nhân chính trị từ Sài Gòn, cựu du học sinh tại Rennes, Pháp): 

Tôi thấy rằng Liên minh châu Âu đã rất khôn khéo khi nêu ra một vấn đề lớn hơn ở Vi t Nam, đó là 

bãi bỏ hoàn toàn án tử hình. 

Yêu cầu lớn đó được đặt trong hoàn cảnh cụ thể ở vụ án Đồng Tâm chính là án tử hình cho hai ông 

Lê Đình  ông và Lê Đình  hức. 

Thực sự do phiên tòa đã vi phạm rất nhiều điểm trong  ộ luật Tố tụng Hình sự nên bản án tử hình 

dành cho hai ông  ông và  hức hoàn toàn không thuy t phục được nhiều người dân Vi t Nam. 

Liên minh châu Âu cũng đã chỉ ra những sai phạm trong phiên tòa để cho thấy là rất cần thi t phải 

hoãn thi hành án tử hình và hàm ý cần tổ chức lại một phiên toà khác để đảm bảo nhà cầm quyền 

Vi t Nam tuân thủ đúng  ông ước Quốc t  về các quyền Dân sự và  hính trị mà họ đã kí k t. 

 

Ông Lê Đình  hức (trái) và Lê Đình  ông (con 

trai ông Lê Đình Kình), bị tuyên tử hình trong 

phiên tòa sơ thẩm ngày 14/9/2020 

 



Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp (nhà nghiên cứu cao cấp khách mời, Vi n Iseas, Singapore): Liên minh 

châu Âu là khối cộng đồng quốc t  đầu tiên lên ti ng phản đối án tử hình mà tòa án ở Vi t Nam 

tuyên án đối với hai người Vi t Nam hôm 14 tháng 9 năm 2020 trong vụ án Đồng Tâm, ông Lê 

Đình  hức và ông Lê Đình  ông. Liên minh  hâu Âu thúc đẩy Vi t Nam hãy tạm hoãn vi c thị 

hành tất cả các án tử hình, coi đó là bước đầu tiên dẫn tới vi c bãi bỏ hoàn toàn án tử hình. 

Thông cáo của phát ngôn viên Liên minh châu Âu, theo tôi, đã nêu rằng các thông tin về phiên tòa 

và thủ tục tố tụng của phiên tòa làm dấy lên các quan ngại sâu sắc về tính minh bạch và công bằng 

của phiên tòa này. 

Thông cáo cũng lưu ý rằng cần phải ủng hộ mạnh mẽ vi c thượng tôn pháp quyền và quyền được 

xét xử công bằng, như đã được quy định tại Điều 14  ông ước Quốc t  về các quyền Dân sự và 

 hính trị mà Vi t Nam đã ký k t, phê chuẩn và thực thi bấy lâu nay. 

Thái độ và thông điệp cụ thể? 

Khi được hỏi EU qua phản ứng này thực sự muốn bày tỏ thái độ gì và gửi thông đi p cụ thể nào cho 

chính quyền Vi t Nam, các ý ki n nói: 

Bà Tường An: Trong mối tương quan hi n thời giữa Vi t Nam và EU, tôi cho rằng sự lên ti ng của 

EU về Đồng Tâm là khá chừng mực, tôi hoan nghênh phản ứng của EU qua bản Tuyên bố của Phát 

Ngôn nhân Liên Âu, mặc dù tôi vẫn hy vọng EU sẽ có những bi n pháp cụ thể hơn đối với Vi t 

Nam, nhất là áp dụng những bi n pháp ch  tài - n u chính quyền Vi t Nam vẫn bỏ qua tuyên bố và 

lời kêu gọi này. 

Ông Lê Mạnh Hùng: Trong xu th  toàn cầu hi n nay, thì vi c cộng tác chung với nhau để cùng 

phát triển đòi hỏi các bên phải hòa đi u về nhiều mặt. 

Vậy thì vi c cư xử với chính công dân của nước mình, hay là vấn đề có chú trọng đ n nhân quyền, 

đ n quyền lợi của nông dân, của giới lao động hay không cũng ràng buộc và có tác dụng không nhỏ 

đ n quá trình làm ăn kinh t  với nhau. 

Thành ra ngoài chuy n bảo v  giá trị truyền thống ra, những điều đó cũng giúp cho vi c hợp tác, 

làm ăn với nhau được hi u quả. 

Điều này được chứng minh trong thực t  là n u như vấn đề luật pháp không được tôn trọng, quyền 

con người không được tôn trọng thì sự phát triển của kinh t  cũng sẽ không bền vững. 
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Do đó, EU cũng muốn đưa ra lời kêu gọi rằng những ai muốn hợp tác, làm ăn chung với khối này 

cũng phải tôn trọng và phải hòa đồng với EU về những giá trị truyền thống đó. Và chỉ có như th , 

sự phát triển và cùng chung nhau phát triển mới bền vững và có tính lâu dài. 

"EU cũng muốn đưa ra lời kêu gọi rằng 

những ai muốn hợp tác, làm ăn chung 

với khối này cũng phải tôn trọng và phải 

hòa đồng với EU về những giá trị truyền 

thống đó," nhà báo tự do Lê Mạnh Hùng 

từ  erlin nhận xét về quan điểm của các 

nhà lãnh đạo Đức và khối EU. Hình: 

Thủ tướng Đức Angela Merkel trong 

một cuộc họp tại trụ sở EU ở  russels 

(hình minh họa) 



Ông Nguyễn Tiến Trung: Theo tôi, qua tuyên bố này, EU muốn bày tỏ thái độ không chấp nhận án 

tử hình và h  thống tư pháp, tòa án kém cỏi ở Vi t Nam. 

Với một h  thống toà án tuỳ ti n như cho thấy ở phiên toà Đồng Tâm thì khả năng có những án tử 

hình oan sai là rất lớn, và đối với án tử hình thì một khi đã thi hành án thì không còn có thể cứu vãn 

được sai lầm nữa. 

Thông đi p của EU rất rõ ràng, đó là nhà cầm quyền Vi t Nam phải cải cách ch  độ tư pháp để có 

thể hoà nhập với th  giới văn minh. 

Ông Hà Hoàng Hợp: Thực chất, Liên minh châu Âu phản đối phiên tòa và tuyên án ngày 14 tháng 

9 vụ Đồng Tâm, phản đối án tử hình, thúc đẩy Vi t Nam hoãn thi hành án tử hình, ti n tới bỏ hoàn 

toàn án tử hình. 

Đồng thời Liên minh châu Âu lưu ý và thúc đẩy Vi t Nam thực thi  ông ước Quốc t  về các quyền 

Dân sự và  hính trị, đặc bi t nhấn mạnh Điều 14 về pháp quyền, minh bạch và quyền được xét xử 

công bằng, sau khi bày tỏ quan ngại sâu sắc về những gì xảy ra ở phiên tòa này. 

Thấy gì qua thái độ, phản ứng quốc tế, khu vực? 

Quan sát thái độ, phản ứng quốc t , kể cả truyền thông quốc t , khu vực sau vụ xét xử sơ thẩm 

Đồng Tâm về vụ này, các ý ki n nêu nhận xét với    : 

Bà Tường An: Ngoài một số tổ chức phi chính phủ (NGO) và tổ chức nhân quyền quốc t  lên ti ng 

về vụ Đồng Tâm, tôi thấy nhiều quốc gia vẫn khá thờ ơ với vụ án được cho là nhẫn tâm và bất công 

này. 

Lý do khách quan, theo tôi nghĩ là do Mỹ đang lo vụ bầu cử tổng thống sắp tới, th  giới thì vẫn còn 

phải đối phó với dịch cúm  ovid-19, còn lý do chủ quan là người Vi t Nam ở trong nước vẫn 

không có sự đồng tâm hi p nhất, quan điểm chung để cùng lên ti ng cho Đồng Tâm. 

Từ trước đ n giờ vẫn là "chuy n ai nấy lo, không bận tậm, không dây vào để an thân cho mình" như 

các vụ  ấn Thị Thêu ở Dương Nội hay vụ Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng chẳng hạn. 

Và n u bản thân người dân Vi t Nam không lên ti ng thì cũng không thể trách th  giới ít quan tâm. 
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 ản tin về phiên tòa Đồng Tâm của VTV 



Ông Lê Mạnh Hùng:  á nhân tôi thấy rằng tuy phản ứng đ n giờ chưa thực mạnh mẽ như mong 

mỏi của nhiều người, trong đó có tôi. 

Nhân đây tôi xin nói là điều mà tôi e ngại là động cơ đằng sau vụ Đồng Tâm này có điều gì đó 

không tốt cho Vi t Nam. 

Trong mọi trường hợp tôi thấy vi c làm này, nhất là trong thời điểm này không có lợi và không 

phục vụ gì cho lợi ích quốc gia, mà Vi t Nam đang phải đương đầu với rất nhiều vấn đề lớn hơn mà 

đang rất cần sự đồng thuận, ủng hộ của người dân và của toàn bộ đất nước, thành ra vi c dồn tâm, 

dồn sức của chính quyền như th  để làm vụ Đồng Tâm mà dẫn tới chỗ gây ra những phản ứng trong 

lòng người, những hi u ứng xã hội và dư luận quốc t , khu vực như th , theo tôi là hoàn toàn bất 

lợi, chứ chẳng có gì có lợi cho đảng cầm quyền và chính quyền ở Vi t Nam trong chuy n này. 

Ông Nguyễn Tiến Trung: Qua phản ứng trên báo chí quốc t  thì tôi nhận xét hầu h t, n u không 

muốn nói là tất cả, đều không bằng lòng với cách thức mà phiên toà đã diễn ra cũng như bản án 

dành cho các bị cáo là người dân Đồng Tâm. 

Họ cũng đánh giá là nhà cầm quyền Vi t Nam đã xử lý rất tồi sự vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm, 

và ở Vi t Nam còn tiềm ẩn nhiều bất ổn xã hội liên quan đ n tranh chấp đất đai n u như ti p tục bộ 

Luật đất đai bất công như lâu nay, đó là tại sao nhà nước, tức đảng cộng sản Vi t Nam – đảng cầm 

quyền độc tôn, có quyền tịch thu đất của người này trao cho người khác, và hầu h t các trường hợp 

đều là lấy đất của người nghèo với giá rẻ mạt rồi chia lại cho người giàu. 

 ất ổn xã hội sẽ dẫn đ n bất ổn chính trị, ảnh hưởng đ n phát triển kinh t . Đó là điều mà nhà cầm 

quyền Vi t Nam phải h t sức cân nhắc. 

Ông Hà Hoàng Hợp: Liên minh châu Âu là khối cộng đồng quốc t  đầu tiên lên ti ng phản đối 

phiên tòa và tuyên án ngày 14 tháng 9 của tòa án Hà Nội. 

Trước đó, truyền thông quốc t  đưa tin về phiên tòa và vụ án; phản ánh công luận tập trung phản đối 

phiên tòa. Tôi tin rằng các nước, các tổ chức quốc t  sẽ ti p tục lên ti ng về vụ Đồng Tâm này. 

Quan trọng là, ở Vi t Nam, đã có nhận thức đúng về phiên tòa: không minh bạch, thi u vắng pháp 

quyền, không công bằng, không tuân thủ thủ tục tố tụng theo  ộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015 

của Vi t Nam. 

Có tác động gì không nếu không đi kèm chế tài? 

Trước câu hỏi li u tuyên bố của Liên minh châu Âu có tác động gì không với nhà cầm quyền Vi t 

Nam, trong lúc có ý ki n nói nó dường như không đi kèm một ch  tài nào, các ý ki n nói ti p với 

BBC: 

Bà Tường An: Như đã nói ở trên, đối với Vi t Nam các tuyên bố, thông báo, lên ti ng, cảnh cáo 

v.v… của th  giới cần kèm theo những bi n pháp ch  tài. N u không Vi t Nam khó mà thực hi n và 

vẫn bi n bạch theo kiểu "không xen vào chuy n nội bộ của quốc gia khác". 

Vi t Nam muốn hội nhập vào th  giới thì cần đo chung một thước đo với th  giới về các tiêu chuẩn 

nhân quyền, luật pháp.v.v... N u EVFTA chưa ký thì hy vọng Vi t Nam còn có thể nhẹ tay với 

những người bất đồng chính ki n để được qua cửa ngỏ EU. 

Nay EVFTA đã được cả hai bên Quốc hội phê chuẩn rồi thì Vi t Nam rảnh tay để thực hi n vụ án 

bất công này. 

Tôi nhớ khi Quốc hội Âu  hâu phê chuẩn EVFTA, họ lấy lý do rằng: dùng EVFTA để thúc đẩy 

nhân quyền tại Vi t Nam. Nay EVFTA đã phê chuẩn, nhân quyền Vi t Nam vẫn không có gì sáng 

sủa mà còn có vẻ tồi t  hơn qua bản án Đồng Tâm này. 



Ông Lê Mạnh Hùng: Tôi cho rằng nội bộ nhà cầm quyền Vi t Nam cũng có nhiều ý ki n khác 

nhau, chứ không thể thống nhất hoàn toàn, vậy thì tuyên bố của EU cũng là cơ sở để cho những 

nhóm, những phái ở nội bộ chính quyền có cơ sở để đem ra tranh luận, đấu tranh với nhau rằng đó: 

phản ứng quốc t  là như vậy, vậy thì ban lãnh đạo cần phải làm gì và rằng n u như cứ để vụ Đồng 

Tâm diễn ra theo chiều hướng xấu cho chính quyền, thì li u có lợi hay không? 

Thì tuyên bố này là căn cứ để các phe, nhóm, cá nhân trong nội bộ đảng cầm quyền đem ra đấu với 

nhau, và tôi nghĩ như th , trong mọi trường hợp, nó có tác động chứ không phải là không. 

Ông Nguyễn Tiến Trung:  ản thân tôi đã gặp trực ti p đại di n ngoại giao đoàn các nước Mỹ, 

Đức, Anh từ sau phiên tòa sơ thẩm Đồng Tâm. 

 ác nhà ngoại giao các nước đó cũng cho tôi bi t rằng do dịch b nh  ovid-19, lãnh đạo chính trị 

các nước không gặp nhau nên hi n tại chưa có cơ hội để họ có thể nêu trực ti p các vấn đề vi phạm 

nhân quyền, nhất là vụ án Đồng Tâm, với các lãnh đạo cấp cao Vi t Nam. 

Thật sự là không có những "đòn bẩy" lớn như vi n trợ, hi p định thương mại v.v… thì rất khó để 

ch  tài nhà cầm quyền Vi t Nam. 

Tuy nhiên, ngoại giao đoàn các nước sẽ tận dụng mọi cơ hội, thậm chí từ những vi c nhỏ nhặt nhất 

như cải cách một điều khoản luật, để tác động lớn hơn tới cải cách dân chủ ở Vi t Nam về lâu dài. 

Ông Hà Hoàng Hợp: Vi t Nam là “thành viên tích cực” của cộng đồng quốc t , do vậy chính 

quyền Vi t Nam cần xem xét nghiêm túc tuyên bố này của Liên minh châu Âu. Nên xem xét cụ thể 

để phiên phúc thẩm vụ Đồng Tâm này minh bạch hơn, đảm bảo quyền được xét xử công bằng. 

Mặc dù tuyên bố của Liên minh  hâu Âu và  ông ước Quốc t  về các quyền Dân sự và  hính trị 

đều không có ch  tài cụ thể, trong thực tiễn quan h  quốc t , các quyền dân sự, chính trị và nhân 

quyền luôn được coi là nền tảng của mọi quan h  quốc t . Tôi tin rằng ở Vi t Nam, rồi sẽ có cải 

cách toàn di n, mang lại công bằng, dân chủ và văn minh cho mọi người, cho đất nước Vi t Nam 

này! 

 


