
 
Hiệp hội Thẩm phán Đức                Thông cáo báo chí 
Hiệp hội của các Bà Thẩm phán và các Ông Thẩm phán, 
các Bà Công tố viên, các Ông Công tố viên 
 
Ông Gnisa: :"Những người bị kết án đã dấn thân cho Nguyên Tắc Thượng Tôn Luật 
Pháp“ 
Hiệp hội Thẩm phán Đức kinh khiếp về việc kết án các nhà hoạt động nhân quyền tại Việt 
nam 
 
Bá Linh. Hiệp hội Thẩm phán Đức (DRB) đã chỉ trích gay gắt việc kết án các nhà hoạt động 
nhân quyền tại Việt Nam. Hôm thứ năm, tại Hà Nội, sáu nhà hoạt động nhân quyền đã bị kết 
án tù dài hạn từ 7 đến 15 năm. Trong số đó có Luật sư Nguyễn Văn Đài, người được Hiệp hội 
các Chánh án Đức trao tặng khiếm diện Giải thưởng Nhân quyền (DRB) của năm 2017 để ghi 
nhận sự cống hiến của Ông ta.  
 
Chủ tịch Hiệp hội Thẩm phán Đức Ông Jens Gnisa đã nói hôm thứ sáu rằng:  
"Những cáo buộc này là không hợp lý " 
"Tất cả những người bị kết án chỉ dấn thân cho các Quyền tự do bất hoại , Nguyên Tắc 
Thượng Tôn Luật Pháp và Dân chủ "  
"Việc thực hiện các Quyền này, mà Việt Nam đã cam kết, không thể bị truy tố hình sự."    
 
Các Quyền tố tụng cũng đã bị khinh thường một cách nghiêm trọng. Quan điểm của Hiệp hội 
Thẩm phán, thì việc bản án dành cho sáu nhà hoạt động nhân quyền đựơc công bố chỉ sau vài 
tiếng đồng hồ xét xử, cũng tự nói lên điều này. "Toàn bộ vụ án với việc tạm giam để điều tra 
có trường hợp đến trên hai năm  thật làm thất vọng một cách đặc biệt ", ông Gnisa nói. "Nhà 
cầm quyền Việt Nam đã đứng trên luật pháp hiện hành để diệt khẩu những người bất đồng 
chính kiến. Tất cả kinh nghiệm lịch sử chứng minh rằng Nguyện vọng về tự do của con người 
sẽ vượt qua được tất cả cưởng bức." 
 
Thông tin thêm về Giải thưởng Nhân quyền của DRB: 
www.drb.de/drb/menschenrechtspreis 
 
Với hơn 16.000 thành viên (khoảng 25.000 thẩm phán và công tố viên), Hiệp hội Thẩm phán 
Đức là hiệp hội chuyên nghiệp lớn nhất của các thẩm phán, công tố viên và công tố viên ở 
Đức.  
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