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Thông điệp của Đại sứ Jessen, Trưởng Phái đoàn Liên Minh Châu Âu (EU) 
tại Việt Nam về việc hoãn thi hành án tử hình đối với ông Hồ Duy Hải. 

 

Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Vi ệt Nam hoan nghênh tin tức về việc 
hoãn thi hành án tử hình đối với ông Hồ Duy Hải. Đại sứ kêu gọi đình chỉ thi hành 
án tử hình này và thiết lập cơ chế  không áp dụng  việc thi hành mọi án tử hình ở 
Việt Nam. 

Mục đích của nhà nước là bảo vệ nhân mạng. Án tử hình trong thế kỉ 21 là một 
việc lỗi thời và Việt Nam nên theo xu hướng của nhiều quốc gia hiện nay là bãi bỏ 
án tử hình. Liên minh châu Âu phản đối việc áp dụng án tử hình trong mọi trường 
hợp và hoàn cảnh và đã kiên định kêu gọi bãi bỏ án tử hình trên phạm vi toàn cầu. 
EU tin rằng án tử hình là tàn bạo và vô nhân đạo và sự bãi bỏ án tử hình là thiết 
yếu để bảo vệ nhân phẩm. 

Phái đoàn Liên minh châu Âu khuyến khích Việt Nam hãy cùng với đa phần cộng 
đồng quốc tế bãi bỏ án tử hình. Có nhiều lý lẽ thuyết phục chống lại án tử hình, 
nhất là khi có án oan, mà điều này là không thể tránh khỏi trong bất cứ hệ thống tư 
pháp nào,  thì không thể đảo ngược được. Quốc tế ngày càng đồng thuận chống lại 
án tử hình và EU hy vọng rằng Việt Nam sẽ làm theo nhiều nước châu Á khác, 
tiến tới bãi bỏ án tử hình thông qua cơ chế không áp dụng. 

Cơ chế không áp dụng án tử hình này sẽ là một bước tiến quan trọng. 

  

 


