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Tối hôm qua, 8/10/2017 Câu lạc bộ Fame Club tại số 25 Ngô Văn Sở, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tổ chức cho đám 
đĩ bợm mang đang nghệ sĩ ăn mặc hở hàng khiêu dâm nhưng mang biểu tượng Thánh giá rất lớn, các biểu 
tượng tu phục của các linh mục và nữ tu nhảy nhót khiêu khích dâm đãng trên sân khấu. Đặc biệt chúng đội 
lên đầu những đồng đô la theo lý thuyết “Vật chất quyết định ý thức” của cộng sản. 
Đây là sự khiêu khích và nhục mạ trắng trợn đến những người tin Chúa. 
 
THỦ PHẠM Ở ĐÂU? 
Bất cứ hoạt động nghệ thuật hay văn học nào đều nằm dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng Cs. Vì vậy nếu 
như người ta thường xuyên thấy báo nọ bị phạt, đài kia bị cắt chương trình, tác phẩm nọ bị thu hồi, tác phẩm 
kia bị xảy thành bột giấy… vì động chạm xa dần đến đảng hoặc Hồ Chí Minh. Đảng Cs coi đó như một trọng 
tội. Thế nhưng khi bầu kền kền văn nghệ sĩ khốn nạn sáng tác các tác phẩm xuyên tạc Công giáo thì bộ máy 
tuyên giáo tư tưởng im ru theo kiểu “im lặng là đồng ý” – Trong trường hợp xúc phạm Thiên Chúa giáo thì đó 
là sự đồng loã và khuyến khích. 
 
Một thời người ta đã cho bầy văn nghệ sĩ của đảng sáng tác các cái gọi là “tác phẩm văn học” xuyên tạc và 
chống lại Công giáo như: Bão biển, Giáp mặt… của Chu Văn, Cuộc đời bên ngoài của Vũ Huy Anh… Xung 
đột, Cha và Con và… của Nguyễn Khải, Mặt trời quê hương của Ngô Xuân Sách, Ngày lễ Thánh, Nắng… 
Điều đáng nói là các tác phẩm đó chỉ có tác dụng ngược cho đảng. Và người Công giáo càng hiểu rõ thêm 
bụng đâu của đảng với họ như thế nào. Người ta đã thấy có nhiều nơi dùng Thánh giá – biểu tượng tôn kính 
của người công giáo – để tuyền truyền chống ma tuý, HIV, ADIS… một cách ngu xuẩn đầy sự nhục mạ trên 
các phương tiện quảng cáo. 
 
Tưởng thế là đã hết thời ngu rực rỡ. Đâu ngờ. Chúng ta cực lực phản đối những hành động nhục mạ có tính 
chất khiêu khích này. Đây là hành động khốn nạn ở mức cao hơn để hỗ trợ cho việc nhà cầm Việt Nam nói 
chung và Nghệ An nói riêng đang tấn công người giáo dân Gp Vinh tại Diễn Châu và Quỳnh Lưu. Mọi người 
hãy chia sẻ điều này để bộ mặt của đám mất dạy bị lột trần. Khốn nạn thay cho những kẻ giơ chân đạp mũi 
nhọn, những kẻ xúc phạm Thiên Chúa. 
 

   
Một trong những hình ảnh hôm 08/10/2017, tại Câu lạc bộ Fame Club ở quận Hoàn Kiếm, HN. Nguồn: kênh 13  
 
Điều 258, Bộ luật Hình sự – Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền,  
lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân 

1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp,  
lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của  
tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng  
đến ba năm. 
 

2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm 

https://www.facebook.com/jbnguyenhuuvinh/posts/1544366892324663


 

Vụ Fame Bar: Vì sao không dùng Điều 258 BLHS để điều tra 
hành vi xúc phạm tôn giáo? 
Đoàn Nhã An 
 

 
Vài ngày trước, các vũ công tại quán Fame Bar ở Hà Nội đã biểu diễn 
một điệu múa với trang phục “ít vải”, và dùng những biểu tượng thánh 
linh của đạo Công giáo làm phụ trang. Một số giáo dân cảm thấy rất 
phẫn nộ trước điều này, và cho đó là hành vi xúc phạm, thậm chí là 
báng bổ tôn giáo. 
 
Đã có người đặt vấn đề là nên dùng Điều 258 BLHS để điều tra hành 
vi của các vũ công trong vụ việc. Vì nếu Phòng cảnh sát phòng chống 
tội phạm công nghệ cao (PC50) của Công an TP Hà Nội – vài mươi 
ngày trước – đã tiến hành điều tra một số phụ huynh nhằm “làm rõ 
hành vi xúc phạm, nói xấu lãnh đạo Vingroup”. Thì giờ đây, công an 
cũng cần làm rõ hành vi phỉ báng tôn giáo của các vũ công. 

Tuy điều này, về mặt áp dụng pháp luật, là làm được. Thế nhưng, chúng ta không nên ủng hộ một điều luật 
vừa trái chuẩn Luật Nhân quyền Quốc tế, vừa mơ hồ và tùy tiện như điều 258 BLHS. 
 
 
Vì sao áp dụng Điều 258 BLHS vào vụ việc Fame Bar là có cơ sở pháp lý? 
Hiến pháp Việt Nam quy định, mọi công dân Việt Nam đều được 
hưởng các quyền con người, trong đó bao gồm quyền tự do biểu 
đạt. Mà hành vi múa hát thì rõ là một hình thức thể hiện quyền tự 
do biểu đạt ấy. Thế nhưng, chúng ta tuy có quyền tự do biểu đạt, 
nhưng không có nghĩa là muốn biểu đạt thế nào cũng được. Nếu 
một người viết một bài báo hay múa một điệu vũ, v.v. – mà bị 
chính quyền xem là đã “lợi dụng” quyền đấy để “xâm phạm đến 
quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức” – thì người đó có 
thể phải đối mặt với việc bị bỏ tù. Đó chính là nội dung căn bản 
của Điều 258. 
 
Sở dĩ Điều 258 BLHS từ trước đến giờ ít được chúng ta quan tâm, vì nó đa phần là được áp dụng trong các 
vụ án chính trị, mà bị cáo là những nhà bất đồng chính kiến. Nếu là “lợi dụng” quyền này nọ để “xâm phạm lợi 
ích” nhà nước để phải đi tù, thì nghe có vẻ … cũng hợp lý. Cho đến khi vụ việc Vinschool xảy ra. Đó có thể là 
lần đầu tiên chúng ta nhận thức được, à thì ra, công an có quyền điều tra hình sự một vụ “nói xấu” cá nhân 
ông A, ông B nào đó, là người có tiền, có quyền trong xã hội. Và cũng từ vụ Vinschool mà chúng ta bắt đầu 
băn khoăn, là liệu chính quyền sẽ tiếp tục hình sự hóa những hành vi thực thi quyền tự do cá nhân đến mức 
độ nào? Cũng như lần này, liệu pháp luật có thật cần thiết phải hình sự hóa hành vi biểu diễn ca múa của các 
vũ công quán Fame Bar hay không? Nếu như là không, vậy thì khi nào mới áp dụng Điều 258 BLHS? Cũng 
như, chúng ta sẽ phải thực thi các quyền tự do dân chủ theo kiểu gì, đến mức nào thì mới không bị xem là “lợi 
dụng” chúng để phạm tội? Có phải ai làm ra cùng một hành vi thì đều sẽ bị xem là có tội hay không? 
Hàng loạt các câu hỏi như trên giúp chúng ta nhận thấy Điều 258 BLHS còn có một yếu điểm nữa, nếu mang 
ra đánh giá theo chuẩn quốc tế: đó là tính chất mơ hồ và tùy tiện trong nội dung văn bản quy định. 
 
Điều 258 BLHS: Một điều luật “mơ hồ và tuỳ tiện” 
Theo chuẩn mực của Luật Nhân quyền Quốc tế, thì một điều luật hình sự cần phải có định nghĩa rõ ràng và dễ 
hiểu, để nó không thể bị áp dụng một cách mơ hồ và tùy tiện. Tức là, nội dung của điều luật đó phải đảm bảo 
được, người dân sẽ biết rõ hành vi nào là phạm pháp, và hành vi nào thì không. 
Sở dĩ đánh giá Điều 258 BLHS mơ hồ và tùy tiện, là vì nó không đưa ra định nghĩa rõ ràng gì về hành vi phạm 
tội; cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại bao gồm những yếu tố nào. 
Trước hết, cứ tạm cho là xã hội Việt Nam có lẽ cần một điều luật giới hạn quyền tự do như Điều 258 BLHS 
thật. 

http://luatkhoa.org/author/nhaan/
http://www.tienphong.vn/giao-duc/su-that-ve-thong-tin-pc-50-moi-phu-huynh-truong-vinschool-den-lam-viec-1193990.tpo
http://luatkhoa.org/2017/10/vu-viec-vinschool-cong-an-dieu-tra-ai-cung-trai-chuan-luat-quoc-te/
https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/global


Nhưng nếu chỉ đọc nội dung điều luật này như trích dẫn ở đầu bài, tôi đồ là không ai trong chúng ta sẽ trả lời 
được hành vi nào là “lợi dụng các quyền tự do dân chủ”? Chưa kể, ai sẽ là người có quyền thẩm định, khi nào 
thì hành vi lợi dụng đó xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức? “Lợi dụng” đến mức độ 
nào thì mới có thể khiến công an bắt tay điều tra? Hay, quyền và lợi ích hợp pháp thì lại có định nghĩa pháp lý 
gì? 
 
Nếu cán bộ nhà nước làm ra hành vi xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức – qua việc 
phát biểu trên truyền thông và đưa ra những thông tin sai lệch, mang tính phỉ báng, miệt thị những người có 
bất đồng chính kiến, thì liệu họ có bị xử lý hình sự hay không? Giả sử rằng (mặc dù rất có thể là điều này sẽ 
chẳng bao giờ xảy ra) bây giờ Hội đồng Giám mục Việt Nam chính thức lên tiếng phản đối tiết mục của quán 
Fame. Hoặc là cộng đoàn giáo dân Công giáo tại Hà Nội đồng loạt viết đơn tố cáo quán này có dấu hiệu vi 
phạm Điều 258 BLHS vì đã xúc phạm đạo Công giáo và xúc phạm 6.5 triệu tín đồ của một trong sáu tôn 
giáo lớn nhất nước. Như thế, vụ việc này có thể xem là đã đủ yếu tố xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của 
một cộng đồng, để công an có thể dựa trên Điều 258 mà điều tra hay chưa? Nếu danh dự cá nhân của lãnh 
đạo Vingroup là đủ có thể khiến công an vào cuộc, thì danh dự của một tổ chức tôn giáo như Giáo hội Công 
giáo Việt Nam có phải cũng sẽ được đối xử tương đương? 
 

Việt Nam đã cam kết xóa bỏ hoặc sửa đổi các Điều 79, 88, 258. Ảnh Vietnam UPR. 

 
Vì “mơ hồ và tùy tiện” nên Điều 258 BLHS có thể được sử dụng 
tùy nghi theo ý cơ quan điều tra. 
 
Thực tế là nếu muốn, công an có thể điều tra bất kỳ hành vi thực thi 
quyền con người nào của người dân. Từ tự do biểu đạt qua việc chia 
sẻ thông trên mạng, đến biểu diễn ca múa ở quán bar. 
Từ trước đến nay, Điều 258 BLHS hầu như chỉ được dùng để trấn áp 
các tiếng nói đối lập chính trị tại Việt Nam. Vì thế, chính quyền thường 
dựa vào những lý do như “đảm bảo trật tự xã hội”, hay “an ninh quốc 

gia” để biện giải cho việc sử dụng nó. Trong các trường hợp như vậy, công chúng sẽ dễ chấp nhận các lập 
luận theo kiểu, nếu không có Điều 258 thì xã hội sẽ loạn lên. Hoặc, quyền gì thì quyền, cũng không thể xúc 
phạm đến người khác, tổ chức khác, và đặc biệt là nhà nước được. Hay xa hơn là, nước nào mà không có 
luật giới hạn các quyền tự do của công dân? Nhưng một khi chúng ta chấp nhận ủng hộ hình sự hóa tất tần tật 
mọi hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ”, thì công an Việt Nam sẽ được cho phép tiến vào tận nơi nào 
trong không gian riêng tư của mỗi công dân? 
 
Trước hết, công an đã từng dùng những phương pháp trái luật để lấy được các thông tin, dữ liệu cá nhân của 
chủ nhân các trang blog, tài khoản trên mạng xã hội, mà không cần sự đồng ý của chủ tài khoản. Đó là cách 
mà họ đã sử dụng để thu thập“chứng cớ” buộc tội blogger Anh Ba Sàm – Nguyễn Hữu Vinh theo Điều 258 
BLHS. Họ cũng có quyền tự ý xác định như thế nào là hành vi “nói xấu, xúc phạm” một ông lãnh đạo của một 
tập đoàn lớn, giàu có và quyền lực khi tiến hành điều tra hình sự phụ huynh Vinschool vài tuần trước 
 
Tiếp theo, họ rất có thể sẽ vào tận những nơi vui chơi, giải trí để quyết định xem điệu múa nào là hành vi “lợi 
dụng quyền tự do dân chủ”. Và cho dù là bản thân chúng ta không đồng ý với một bộ phục trang của vũ công, 
liệu công an có phải là đối tượng có quyền quyết định chúng ta có thể xem gì, mặc gì hay không? 
 
*** 
Trở lại vụ việc ở Fame Bar, phía chính quyền có lẽ sẽ chẳng mở hồ sơ điều tra, và cũng chắc không có ai đi tố 
cáo các vũ công để họ phải vào tù cả. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Điều 258 BLHS không có cơ sở 
để áp dụng cho vụ Fame Bar. Mà vụ việc này đã làm rõ được một điều, đó là chính quyền có thể tuỳ tiện áp 
dụng cùng một điều luật lúc thế này, khi thế khác. Nhưng nếu chúng ta yêu cầu áp dụng Điều 258 BLHS cho 
vụ Fame Bar hoặc bất kỳ hành vi thực thi quyền con người nào của công dân, thì chúng ta sẽ chẳng còn thật 
sự được thực thi bất kỳ quyền tự do cá nhân gì nữa cả. 
 
Chúng ta vì sao cần phải giữ lại một điều luật mơ hồ và tùy tiện như Điều 258 BLHS, trong khi hoàn toàn có 
thể chọn sử dụng cơ chế tòa án dân sự để giải quyết tất cả các vụ việc liên quan đến những mâu thuẫn về 
quyền và lợi ích hợp pháp giữa các cá nhân? Đó cũng là chuẩn mực chung mà Liên Hiệp Quốc và Bộ Luật 

http://ambassade-vietnam.com/index.php/vi/thong-tin-viet-nam/ton-giao-tin-nguong
http://luatkhoa.org/2016/01/6-sai-pham-trong-qua-trinh-to-tung-cua-vu-an-ba-sam/


Nhân quyền Quốc tế kêu gọi các quốc gia thực thi, thay vì hình sự hóa các hành vi biểu đạt quyền tự do cá 
nhân. 
 
***Lưu ý: BLHS 2015 (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2018) đã sửa đổi Điều 258 thành Điều 331 với nội dung 
hầu như là không thay đổi.*** 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-hinh-su-2015-296661.aspx










 
 
 
 
 
 


