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1- Luật Magnitsky 
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

Luật Magnitsky 

 

Tên thông dụng Magnitsky Act 

Ban hành bởi Quốc hội Hoa Kỳ thứ 

112th 

Trích dẫn 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Hoa_K%E1%BB%B3_th%E1%BB%A9_112th&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Hoa_K%E1%BB%B3_th%E1%BB%A9_112th&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Great_Seal_of_the_United_States_(obverse).svg
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Luật công Pub.L. 112–208 

Stat. 126 Stat. 1496 

Điều lệ 

Quá trình lập pháp 

 Giới thiệu vào Quốc Hội House với tên "Russia and Moldova Jackson-Vanik Repeal 

Act of 2012" (H.R. 6156) bởi Dave Camp (R-MI) vào ngày 19 tháng 7 năm 2012 

 Hội đồng xem xét: House Ways and Means 

 Thông qua House vào ngày 16 tháng 11 năm 2012 (365–43) 

 Thông qua Senate vào ngày 6 tháng 12 năm 2012 (92–4) 

 Được Tổng thống Barack Obama ký thành luật vào ngày 14 tháng 12 năm 2012 

Tu chính án lớn 

Tố tụng Tòa án Tối cao 

Luật Magnitsky, chính thức được gọi là Russia and Moldova Jackson-Vanik Repeal and 
Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012, là một dự luật được thông qua 
bởi quốc hội Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2012. Dự luật này được ký bởi tổng thống Barack 
Obama vào ngày 14 tháng 12 năm 2012, với ý định trừng phạt các quan chức Nga chịu trách 
nhiệm về cái chết của kế toán thuế Nga Sergei Magnitsky trong nhà tù Moskva năm 2009.

[1]
 

Năm 2016, đạo luật Global Magnitsky Act (Global Magnitsky Human Rights Accountability 
Act) được ban hành, áp dụng trên quy mô toàn cầu, ủy quyền cho chính phủ Hoa Kỳ xử phạt 
những người mà họ coi là người vi phạm nhân quyền, đóng băng tài sản của họ và cấm họ 
vào Hoa Kỳ. 

[2]
 

Mục lục 

 1 Lịch sử 

 2 Luật 

 3 Cá nhân bị ảnh hưởng 

 4 Phản ứng chính phủ Nga 

 5 Phản ứng chính phủ Anh 

 6 Luật Chịu trách nhiệm về Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky 

o 6.1Trừng phạt 

o 6.2Phê bình 

 7 Chú thích 

 8 Xem thêm 

Lịch sử  

Vào năm 2009, luật sư Sergei Magnitsky chết trong tù ở Moskva sau khi điều tra những gian 
lận có dính líu đến các viên chức thuế quan Nga.

[3][4]
 

http://www.law.cornell.edu/jureeka/index.php?doc=USPubLaws&cong=112&no=208
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BB%99_t%E1%BB%95ng_t%E1%BA%ADp_c%C3%A1c_%C4%91%E1%BA%A1o_lu%E1%BA%ADt_Hoa_K%E1%BB%B3&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BB%99_t%E1%BB%95ng_t%E1%BA%ADp_c%C3%A1c_%C4%91%E1%BA%A1o_lu%E1%BA%ADt_Hoa_K%E1%BB%B3&action=edit&redlink=1
http://www.gpo.gov/fdsys/granule/STATUTE-126/STATUTE-126-Pg1496/content-detail.html
http://hdl.loc.gov/loc.uscongress/legislation.112hr6156
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Dave_Camp&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_(United_States)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Michigan
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=United_States_House_Committee_on_Ways_and_Means&action=edit&redlink=1
http://clerk.house.gov/evs/2012/roll608.xml
http://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_lists/roll_call_vote_cfm.cfm?congress=112&session=2&vote=00223
https://vi.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama
https://vi.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama
https://vi.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama
https://vi.wikipedia.org/wiki/Sergei_Magnitsky
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-broad-2
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#Lu%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#C%C3%A1_nh%C3%A2n_b%E1%BB%8B_%E1%BA%A3nh_h%C6%B0%E1%BB%9Fng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#Ph%E1%BA%A3n_%E1%BB%A9ng_ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Nga
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#Ph%E1%BA%A3n_%E1%BB%A9ng_ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Anh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#Lu%E1%BA%ADt_Ch%E1%BB%8Bu_tr%C3%A1ch_nhi%E1%BB%87m_v%E1%BB%81_Nh%C3%A2n_quy%E1%BB%81n_To%C3%A0n_c%E1%BA%A7u_Magnitsky
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#Tr%E1%BB%ABng_ph%E1%BA%A1t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#Ph%C3%AA_b%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#Ch%C3%BA_th%C3%ADch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#Xem_th%C3%AAm
https://vi.wikipedia.org/wiki/Sergei_Magnitsky
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-Bbc2012-12-072-3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-Bbc2012-12-072-3
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Chính Magnitsky lại bị buộc tội lừa đảo và bị giam giữ.
[5]

 Trong khi ở trong tù, Magnitsky bị 
bệnh sỏi mật, viêm tụy và viêm túi mật và bị từ chối điều trị y tế trong nhiều tháng. Sau gần 
một năm tù, ông bị đánh đến chết trong khi bị giam giữ.

[6][7][8]
 Bill Browder, một doanh nhân 

Mỹ nổi tiếng và là bạn của Magnitsky, đã công bố vụ này và lôi kéo các quan chức Mỹ ra luật 
để trừng phạt các cá nhân người Nga tham gia vào cuộc tham nhũng. Browder đã đưa vụ 
việc lên Thượng nghị sĩ Benjamin Cardin và John McCain, người tiến hành đề xuất luật.

[9]
 

Luật 

Vào tháng 6 năm 2012, ủy ban đối ngoại Hoa Kỳ (United States House Committee on Foreign 
Affairs) cho thông qua dự luật được gọi là the Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability 
Act of 2012 (H.R. 4405).

[10]
 Ý định chính của luật này là để trừng phạt những quan chức Nga 

mà bị cho là chịu trách nhiệm tới cái chết của ông Sergei Magnitsky bằng cách cấm không 
cho họ vào Hoa Kỳ và dùng những hệ thống ngân hàng nước này.

[11][12]
 Vào ngày 6 tháng 12 

thì thượng nghị viện đã cho thông qua luật này.
[13]

, mà được ký bởi tổng thống Barack 
Obama vào ngày 14 tháng 12 năm 2012.

[14][15][16][17]
 

Cá nhân bị ảnh hưởng  

Chính quyền Obama công báo danh sách của 18 cá nhân bị liên lụy đến luật này vào tháng 4 
năm 2013.

[18][19][20]
 Trong đó có: 

 Artyom Kuznetsov, Nhân viên kiểm soát thuế địa phận Moskva thuộc bộ Nội vụ. 

 Pavel Karpov, Nhân viên kiểm soát thuế địa phận Moskva thuộc bộ Nội vụ. 

 Oleg F. Silchenko, Nhân viên kiểm soát thuế thuộc bộ Nội vụ. 

 Olga Stepanova, Trưởng phòng thuế vụ số 28 Moskva 

 Yelena Stashina, quan tòa địa phận Tverskoy, người đã gia hạn việc giam giữ Magnitsky 

 Andrey Pechegin, kiểm sát viên 

 Aleksey Droganov 

 Yelena Khimina 

 Dmitriy Komnov 

 Aleksey Krivoruchko, quan tòa địa phận Tverskoy 

 Oleg Logunov 

 Sergei G. Podoprigorov, quan tòa địa phận Tverskoy 

 Ivan Pavlovitch Prokopenko 

 Dmitri M. Tolchinskiy 

 Svetlana Ukhnalyova 

 Natalya V. Vinogradova 

 Kazbek Dukuzov, tha bổng trong vụ án ám sát Paul Klebnikov 

 Lecha Bogatyrov, cầm quyền Áo cho là đã hạ sát Umar Israilov 

Phản ứng chính phủ Nga 

Để trả đũa luật Magnitsky, chính phủ Nga cho ra luật Dima Yakovlev, cấm không cho người 
Hoa Kỳ nhận trẻ em Nga làm con nuôi, cũng như xử người đã chết, ông Magnitsky, là có 
tội.

[21]
 

Sau đó họ ra một luật cấm các công dân Hoa Kỳ không được làm việc với các tổ chức chính 
trị phi chính phủ ở Nga. Gần đây họ ra thêm một luật cấm bất kỳ người ngoại quốc nào được 
nói chuyện trên các đài truyền hình nhà nước, nếu họ làm mất uy tín nước Nga.

[22]
 

Ngoài ra, chính phủ Nga được tường thuật đã vận động hành lang chống lại đạo luật này 
thông qua một công ty quan hệ công chúng do Kenneth Duberstein đứng đầu. 

[23][24]
 Sau đó, 

một luật sư người Nga, Natalia Veselnitskaya cũng đã được thuê để vận động hành lang 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-Eckel_2017-5
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-Bbc2012-12-07-6
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-Bbc2012-12-07-6
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-TheAtlantic2017-07-05-8
https://vi.wikipedia.org/wiki/John_McCain
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-Trindle_2014-9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-10
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-11
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-11
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-WP2012-13
https://vi.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama
https://vi.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-14
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-14
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-16
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-16
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-18
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-18
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-20
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Klebnikov&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Umar_Israilov&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-21
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-22
https://vi.wikipedia.org/wiki/Quan_h%E1%BB%87_c%C3%B4ng_ch%C3%BAng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-23
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-23
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chống lại Đạo luật Magnitsky ở Mỹ. Cô đã thiết lập một cuộc họp với Donald Trump Jr., với 
mục đích thảo luận về vấn đề này. 

[25][26]
 

Phản ứng chính phủ Anh  

Báo chí Anh tường thuật vào tháng 7 năm 2013, bộ Nội vụ Anh cũng đã cấm 60 viên chức 
Nga có liên hệ tới vụ Magnitsky không được phép vào Anh.

[27]
 

Luật Chịu trách nhiệm về Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky 

Luật Chịu trách nhiệm về Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky (tiếng Anh: Global Magnitsky 
Human Rights Accountability Act) được xây dựng trên cơ sở Luật Magnitsky, mở rộng chế tài 
với các cá nhân vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. Theo đó, các cá nhân, quan chức ở 
các nước, kể cả Việt Nam, nếu bị liệt vào dạng vi phạm nhân quyền, sẽ có thể bị Hoa Kỳ hạn 
chế nhập cảnh, hoặc đóng băng tài sản. Văn bản điều luật quy định: "Tổng thống có thể áp 
dụng chế tài... đối với bất kỳ cá nhân nào mà Tổng thống xác định rõ ràng, dựa trên các bằng 
chứng đáng tin cậy, là phải chịu trách nhiệm về hành vi giết hại bất hợp pháp, tra tấn hoặc 
các vi phạm nghiêm trọng khác đối với quyền con người được quốc tế công nhận nhằm vào 
các cá nhân ở bất kỳ quốc gia nào". Luật nầy cũng áp dụng cho các cá nhân bị kết tội tham 
nhũng, biển thủ và một số tội danh khác. Điều luật này có hiệu lực 6 năm nhưng chỉ có Tổng 
thống Mỹ là có quyền chấm dứt chế tài với một cá nhân nào đó với điều kiện phải báo cáo 
cho Quốc hội. Nó là một phần của Dự Luật Ủy Quyền Quốc phòng năm 2017 (National 
Defense Authorization Act), gọi tắt là NDAA hoặc S.2943 mà Tổng thống Obama đã ký vào 
ngày 26-12-2016 sau khi được thông qua bởi hạ viện và thượng viện Hoa Kỳ vào ngày 
8.12.

[28]
 

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Ủy ban Cứu trợ Người Vượt biển 
(BPSOS) cho biết có ba đối tượng có thể bị trừng phạt: 

 Thứ nhất là những giới chức chính quyền và những thuộc hạ của họ hoặc những người 
ngoài chính phủ hợp tác với giới chức chính quyền vi phạm nghiêm trọng quyền con 
người mà được quốc tế ghi nhận. 

 Thứ hai là những giới chức quyền cướp đoạt tài sản của người dân. 

 Và thứ ba là những giới chức chính quyền can dự vào những vụ tham nhũng lớn và đàn 
áp những người đi phanh phui những vụ ấy.” 

Theo Tiến sĩ Thắng, có hai con đường để đưa những danh sách của những đối tượng trên 
đến Tổng thống Hoa Kỳ trong thời gian 120 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ. Cách thứ nhất 
là gửi đến một số uỷ ban đặc trách, hữu trách trong Thượng viện, Hạ viện để đưa lên Tổng 
thống. Bên cạnh đó, văn phòng dân chủ nhân quyền và lao động của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ 
cũng có thể đệ trình lên Tổng thống.

[29]
 

Trừng phạt 

 Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ban hành Sắc lệnh hành pháp 13818, có hiệu lực 
từ ngày 21 tháng 12 năm 2017, đây là lần đầu tiên Đạo luật Trách nhiệm Nhân quyền 
Toàn cầu Magnitsky được thực hiện, theo đó Hoa Kỳ Chính phủ áp đặt các biện pháp 
trừng phạt đối với 13 cá nhân được mô tả là "những kẻ vi phạm nhân quyền, và các nhân 
vật tham nhũng". 

[30][31]
 Dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Trump, Steven Mnuchin, Bộ 

trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đã tuyên bố các biện pháp trừng phạt đối với mười ba 
người. "

[30]
 Các cá nhân bị xử phạt bao gồm Yahya Jammeh, cựu tổng thống của Gambia 

và Roberto Jose Rivas Reyes, chủ tịch Hội đồng bầu cử tối cao của Nicaragua.
[32]

 Thêm 
39 công ty và cá nhân có liên quan cũng bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài 
(OFAC) của Bộ Tài chính xử phạt. 

[32]
 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-25
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-25
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-27
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-28
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-29
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-state_briefing_20181221-30
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-state_briefing_20181221-30
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-state_briefing_20181221-30
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-TreasuryPressReleaseDec2017-32
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Magnitsky#cite_note-TreasuryPressReleaseDec2017-32
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Phê bình 

Tạp chí Quốc phòng toàn dân cho là:"Điều luật nhân quyền toàn cầu Magnitsky là đi ngược 
lại với các nguyên tắc hợp tác giữa các quốc gia nói chung, quan hệ đối tác Toàn diện Việt 
Nam - Hoa Kỳ nói riêng. Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền, nên không cho phép bất cứ 
ai, chính phủ nào có quyền áp đặt cơ chế pháp lý của họ lên công dân của mình (nếu không 
có sự thỏa thuận của Nhà nước Việt Nam). Bởi vậy, Điều luật Magnitsky là bất khả thi đối với 
Việt Nam." 

[33]
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2- Dân biểu Canada gốc Việt: ‘Dự luật Magnitsky 
giúp cải thiện nhân quyền tại Việt Nam’ 

 

 

Dân biểu Canada Anne Minh Thư Quach (bìa phải) tham dự một sự kiện nhân 
quyền cho Việt Nam (Ảnh Twitter Anne Minh Thu Quach) 

 

Nữ dân biểu liên bang Canada gốc Việt Anne Minh–Thu Quach nói rằng Dự luật 
Magnitsky sẽ giúp cải thiện tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. 

Trả lời phỏng vấn VOA Việt ngữ, nữ dân biểu gốc Việt 35 tuổi nói rằng quốc hội 
Canada vừa thông qua Dự luật S-226, Công lý cho Nạn nhân của các Viên chức 
tham nhũng Ngoại quốc, nếu được chính phủ Canada ký thành luật sẽ trở thành 
một công cụ hữu hiệu cho phong trào tranh đấu cho nhân quyền và chống tham 
nhũng trên toàn thế giới, trong đó Việt Nam. 

Dân biểu Anne Minh–Thu Quach, người thường được cộng đồng người Việt tại 
Canada gọi với tên tiếng Việt là Quách Minh Thư, nói: 

“Dự luật S-226 sẽ giúp Canada đóng băng tài sản của bất cứ viên chức nào vi 
phạm nhân quyền ở Việt Nam và nghiêm cấm những viên chức này nhập cảnh vào 
Canada. Khi ký thành luật, Dự luật này sẽ gây áp lực lên chính phủ Việt Nam và đưa 
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ra một thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi sẽ áp đặt chế tài đối với những viên chức 
không tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam.” 

Bà Minh Thư cho biết Hạ viện Canada vừa thông qua dự luật Magnitsky vào ngày 
4/10 với tất cả 277 phiếu thuận. Trước đó dự luật đã được Thượng viện thông qua 
vào ngày 11/4. 

Các dân biểu thuộc cả ba đảng gồm Đảng Tự do, Đảng Bảo thủ đương quyền và 
Đảng Tân Dân chủ (NDP) mà bà Minh Thư là thành viên, đều ủng hộ dự luật này. 

Cũng tương tự như Luật Magnistsky của Hoa Kỳ do cựu Tổng thống Obama ký ban 
hành tháng 12/2016, dự luật S-226 của Canada cho phép chính phủ Canada tịch 
thu hoặc đóng băng tài sản của những người ngoại quốc vi phạm nhân quyền. 

Bà Minh Thư nói cộng đồng người Việt tại Canada rất ủng hộ dự luật quan trọng 
này. 

Các cộng đồng gốc Việt xem đây là một thắng lợi lớn cho phong trào tranh đấu cho 
nhân quyền tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. 

Ngoài ra, bà Minh Thư nói rằng bà rất ủng hộ các giới tranh đấu vì dân chủ và nhân 
quyền tại Việt Nam: 

“Tôi tiếp xúc với nhiều nhóm tranh đấu cho nhân quyền cho Việt Nam tại Canada. 
Như vừa rồi tôi gặp gỡ nhóm thanh niên ở thành phố Montreal có tên là ‘Viet Nam 
to Fight,’ nhóm này đã tổ chức một cuộc biểu tình vào tháng 8 lên tiếng về các vụ 
vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong các vụ biểu tình chống nhà máy Formosa và 
các vụ bắt bớ sau đó. Chúng tôi cũng lên tiếng cho các nhà tranh đấu hiện đang bị 
giam cầm tại Việt Nam.” 

Vào đầu năm nay, trong thư ngỏ gửi ban tổ chức một cuộc biểu tình trước Viện lập 
pháp tỉnh Ontario, Dân biểu liên bang Quách Minh Thư viết: “Phúc trình của Tổ 
chức Theo dõi Nhân quyền cho biết có 112 bloggers, các nhà tranh đấu dân chủ bị 
giam giữ trong các nhà tù vì đã thực hiện các quyền căn bản của công dân. Đề nghị 
chính phủ Canada không nên làm ngơ trước những vi phạm nhân quyền liên tục tái 
diễn ở Việt Nam.” 

Dân biểu Quách Minh Thư cũng nhắc lại bà đã nhiều lần viết thư cho Tòa đại sứ 
Việt Nam và Bộ Ngoại giao Canada yêu cầu trả tự do cho các tù nhân lương tâm 
như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Huỳnh Duy Thức, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Văn 
Đài, Nguyễn Văn Oai, Trần Thị Nga, và Trần Thị Thúy. 
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Blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị tòa xử 10 năm tù. 

“Hàng trăm người Việt ở đây đã có cuộc gặp với các thành viên Hạ viện lên tiếng 
yêu cầu Bộ Ngoại giao Canada gây áp lực chính phủ Việt Nam phải tôn trọng và cải 
thiện tình trạng nhân quyền ở Việt Nam.” 

Là thành viên đảng Tân Dân Chủ (NDP), bà Minh Thư, đại diện dân cử vùng 
Beauharnois-Salaberry phía Nam thành phố Montreal và đắc cử vào quốc hội 
Canada vào tháng Năm 2011. 

Trước đó bà giáo viên dạy tiếng Pháp và có chân trong ban quản trị trường học ở 
gần thành phố Montreal. 

Sinh năm 1982, bà là cư dân ở tỉnh Québec. Song thân của bà là người tỵ nạn Việt 
Nam, định cư tại Canada sau biến cố năm 1975./. 
 
Nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/dan-bieu-canada-du-luat-magnitsky-giup-cai-thien-
nhan-quyen-tai-vn/4069107.html 

 

 

3- EU thống nhất chuẩn bị Đạo luật 
Magnitsky về nhân quyền 

RFA 
2019-12-10 

  

https://www.voatiengviet.com/a/dan-bieu-canada-du-luat-magnitsky-giup-cai-thien-nhan-quyen-tai-vn/4069107.html
https://www.voatiengviet.com/a/dan-bieu-canada-du-luat-magnitsky-giup-cai-thien-nhan-quyen-tai-vn/4069107.html
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Hình minh họa. Bỏ phiếu ở Nghị viện Châu Âu hôm 28/11/2019 ở Strasbourg, Pháp 

 AFP 

Liên minh Châu Âu (EU) hôm 9/12 đã tiến gần hơn đến việc thông qua một đạo luận 

giống Đạo luật Magnitsky của Mỹ, nhắm vào việc trừng phạt những quan chức chính 

phủ các quốc gia có vi phạm nhân quyền trên khắp thế giới. 

Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell nói với 

báo giới ở Brussels hôm 9/12 rằng các nước trong khối đã “đồng ý bắt đầu công việc 

chuẩn bị cho một cơ chế cấm vận toàn cầu nhắm vào các vi phạm nhân quyền 

nghiêm trọng, tương tự như Đạo luật Magnitsky của Mỹ. 

Ông nói thêm “đây là bước đi cụ thể tái khẳng định vai trò toàn cầu của EU trong vấn 

đề nhân quyền”. 

Wall Street Journal trích lời các nhà ngoại giao Châu Âu cho biết quyết định cuối 

cùng về đạo luật sẽ được các nước thành viên EU đưa ra sau khi bộ khung đạo luật 

được hoàn tất, và quá trình này có thể sẽ mất vài tháng vì có một số nước còn lo 

ngại cho mối quan hệ của họ với các nước như Nga và Trung Quốc. 

Đạo luật Magnitsky đã được Tổng thống Mỹ ký thành luật vào năm 2012, với mục 

đích ban đầu là nhắm vào các quan chức Nga vi phạm nhân quyền. Tên của đạo luật 

được đặt theo tên luật sư người Nga Sergei Magnitsky, người đã bỏ mạng trong nhà 

tù ở Moscow. 

Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đã có tổng cộng 170 cá nhân và tổ chức bị Hoa Kỳ đưa 

vào danh sách đen vì vi phạm đạo luật này. 

Dù EU chưa đưa ra khoảng thời gian cho việc đệ trình bộ khung đạo luật mới nhưng 

các nhà ngoại giao EU nói với báo giới rằng có khả năng bộ khung này sẽ được đưa 

https://www.rfa.org/vietnamese/news/internationalnews/eu-getting-closer-to-us-modeled-magnitsky-act-12102019082231.html/000_1MN3DZ_960.jpeg
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ra để duyệt lần cuối sớm nhất vào năm sau. Hiện chưa rõ tên Magnitsky có được gắn 

vào luật của EU hay không. 

 

Nguồn: https://www.rfa.org/vietnamese/news/internationalnews/eu-getting-closer-to-us-

modeled-magnitsky-act-12102019082231.html 

 

4- EU soạn luật trừng phạt vi phạm 
nhân quyền, tác động gì đến VN? 

10/12/2019 
 VOA Tiếng Việt 

 

 

Nhà hoạt động Nguyễn Văn Đài hoan nghênh việc EU soạn luật Magnisky 

 
Các ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu (EU) hôm 9/12 nhất trí thúc đẩy kế hoạch lập 
ra cơ chế trừng phạt các hoạt động vi phạm nhân quyền trên toàn cầu, các bản tin 
của Wall Street Journal và một số báo châu Âu cho hay. 

Quan chức phụ trách đối ngoại của EU, Josep Borrell, nói với các phóng viên ở 
Brussels rằng cơ chế đó của EU sẽ tương đương như Đạo luật Magnitsky của Mỹ, 
theo các bản tin. 

https://www.rfa.org/vietnamese/news/internationalnews/eu-getting-closer-to-us-modeled-magnitsky-act-12102019082231.html
https://www.rfa.org/vietnamese/news/internationalnews/eu-getting-closer-to-us-modeled-magnitsky-act-12102019082231.html
https://www.voatiengviet.com/author/voa-ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t/putmm
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Đạo luật Magnitsky của châu Âu cũng đặt ra khuôn khổ để nhắm mục tiêu vào các 
cá nhân dính líu đến những hành động xâm hại nhân quyền trên thế giới. Những kẻ 
này sẽ đối mặt với việc bị EU phong tỏa tài sản và cấm đi lại tới khối này. 

Ông Borell, cựu ngoại trưởng Tây Ban Nha nay đặc trách mảng ngoại giao của EU, 
nói thêm rằng động thái này sẽ mang lại cho EU “thêm nhiều sức mạnh và năng lực 
để hành động”, và đây là “một bước đi hữu hình tái khẳng định vai trò tiên phong 
của EU trên toàn cầu đối với nhân quyền”. 

... điều kiện để tôi vận động bộ ngoại giao EU khi luật có hiệu lực để 

trừng phạt các quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền thì rất thuận 

lợi cho công việc của tôi. Cho nên tôi hết sức vui mừng, coi đó là công 

cụ hữu hiệu để bảo vệ cho nhân quyền tại Việt Nam”. 

Nhà hoạt động Nguyễn Văn Đài 

 
Đạo luật Magnitsky gốc được Mỹ thông qua năm 2012 để trừng phạt những cá nhân 
người Nga bị tố vi phạm nhân quyền. 

Tiếp đó, quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Magnitsky Toàn cầu năm 2017, nhờ đó 
chính phủ Mỹ có thể từ chối visa nhập cảnh và áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh 
tế như đóng băng tài sản tại Mỹ hoặc đang trung chuyển qua Mỹ của những người 
ngoại quốc vi phạm nhân quyền và tham nhũng nghiêm trọng. 

Các nước Anh, Canada và 3 nước vùng Baltic cũng đã thông qua các luật tương tự. 

Luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà hoạt động từng bị cầm tù ở Việt Nam và bị buộc 
phải sống lưu vong, nói với VOA từ nước Đức rằng ông và đảng Việt Tân hoan 
nghênh việc EU soạn luật Magnitsky của khối này: 

“Tôi là người đang sinh sống ở một trong những nước EU, cho nên điều kiện để tôi 
vận động bộ ngoại giao EU khi luật có hiệu lực để trừng phạt các quan chức Việt 
Nam vi phạm nhân quyền thì rất thuận lợi cho công việc của tôi. Cho nên tôi hết 
sức vui mừng, coi đó là công cụ hữu hiệu để bảo vệ cho nhân quyền tại Việt Nam”. 

Ông Đài cho biết cá nhân ông và Việt Tân đã tham gia các nỗ lực vận động để dẫn 
đến bước đi mới đây của EU. 

Khoảng 400 trang tài liệu và danh sách 43 quan chức liên quan đến vi phạm nhân 
quyền của Việt Nam đã được trao cho EU, ông Đài nói. Ông cho rằng việc vận động 
để khối thông qua Đạo luật Magnitsky là “rất khả quan”. 
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Nhắc đến thực tế là Mỹ và một số nước đã thông qua Đạo luật Magnitsky, nhưng 
chưa có quan chức Việt Nam nào bị trừng phạt, luật sư Nguyễn Văn Đài nhận định 
rằng đó có thể là do các nước này và Việt Nam có “quan hệ song phương gần gũi” 
hoặc “có những lợi ích quốc gia” giữa họ với Việt Nam. 

Trường hợp của EU sẽ có khác biệt, theo nhà hoạt động Nguyễn Văn Đài, ông nói rõ 
hơn với VOA: 

“EU là tổ chức đa phương, gồm nhiều quốc gia. Cho nên lợi ích của tổ chức này với 
Việt Nam không phải là lợi ích trực tiếp. Cho nên khi chúng ta vận động bộ ngoại 
giao EU thì sẽ dễ dàng hơn so với vận động bộ ngoại giao các quốc gia khác”. 

Khi một quan chức cao cấp của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bị 

trừng phạt trong việc đi lại hay bị đóng băng tài sản tại EU, thì chắc 

chắn gây khó khăn cho họ rất nhiều trong công việc, coi như sự 

nghiệp chính trị của họ bị đóng đến 50%. Cho nên tôi cho là họ sẽ 

phải dè chừng. 

Ông Nguyễn Văn Đài 

 
Liệu nhà cầm quyền Việt Nam có e ngại hay không, điều đó phụ thuộc vào nỗ lực 
vận động của các tổ chức bảo vệ nhân quyền của người Việt ở hải ngoại cũng như của 
các nhà hoạt động trong nước, ông Đài nhận định. Theo ông, giới hoạt động trong 
và ngoài nước cần lập ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, với 
bằng chứng cụ thể, để nộp cho EU. 

Ông nói thêm: 

“Khi chúng ta làm tốt công việc đó, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam sẽ phải e dè. 
Khi một quan chức cao cấp của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bị trừng phạt 
trong việc đi lại hay bị đóng băng tài sản tại EU, thì chắc chắn gây khó khăn cho họ 
rất nhiều trong công việc, coi như sự nghiệp chính trị của họ bị đóng đến 50%. Cho 
nên tôi cho là họ sẽ phải dè chừng”. 

Wall Street Journal và các báo châu Âu tường thuật rằng trong giai đoạn tiếp theo, 
khi bản thảo về khuôn khổ của Đạo luật Magnitsky được hoàn tất, sẽ cần đến quyết 
định chung cuộc của toàn bộ các nước thành viên EU. 

Một số nước gồm Hy Lạp, Đảo Síp, Ý và Hungary gần đây vẫn tỏ ra dè dặt về đạo 
luật vì họ có quan hệ chặt chẽ với Nga, nước có nhiều quan chức bị tố tham nhũng 
và vi phạm nhân quyền. 
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Mặc dù vậy, ông Josep Borrell, quan chức đặc trách đối ngoại của EU, nói với báo 
giới rằng ông thấy “có đủ sự đồng thuận” để bắt đầu tiến trình xây dựng luật. 

Trong hai thập kỷ trở lại đây, các biện pháp trừng phạt đã trở thành một phần 
trong các công cụ đối ngoại của EU, với việc họ áp dụng hơn 40 biện pháp khác 
nhau đối với các cá nhân ở 34 quốc gia. 
 

Nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/eu-soan-luat-trung-phat-vi-pham-nhan-quyen-tac-

dong-gi-den-vn/5199981.html 

 

5- Úc mở hồ sơ để xem xét Luật 

Magnitsky tại Úc 
DOWNLOAD 29.99 MB  
SUBSCRIBE  

 
Australian Foreign Minister Senator Marise Payne addresses the media at Sydney International Airport, in 

Sydney. 

Bà Ngoại trưởng Úc Marise Payne loan báo Úc đang xem xét việc 

áp dụng Đạo luật Magnitsky và sẽ nhận hồ sơ từ các tổ chức gởi về 

cho đến ngày 30/1/2020. Liên minh Châu Âu hôm 9/12 đã thông 

qua một đạo luật tương tự. Đạo luật Magnitsky cũng đã được Hoa 

Kỳ và Canada thông qua nhắm trừng phạt những quan chức chính 

phủ các quốc gia có vi phạm nhân quyền trên khắp thế giới. 
Một số các tổ chứ ở Úc bao gồm Luật sư Janice Le của VOICE Australia, Cộng 

đồng người Việt Tự Do Úc Châu. Tổ chức yễm Trợ Nhân Quyền HRRF và một 

số các đơn vị khác đang gấp rút hoàn thành hồ sơ để đệ trình lên Hội đồng Quốc 
Hội Úc để xem xét việc thực hiên Luật Magnitsky tại Úc 

Nếu thành công, một khi Đạo Luật Magnitsky được áp dụng ở Úc thì những các 

nhân hay tổ chức vi phạm nhân quyền có thể bị chính phủ Úc áp dụng các biện 

pháp trừng phạt từ chế tài đến cấm vào Úc. 

https://www.voatiengviet.com/a/eu-soan-luat-trung-phat-vi-pham-nhan-quyen-tac-dong-gi-den-vn/5199981.html
https://www.voatiengviet.com/a/eu-soan-luat-trung-phat-vi-pham-nhan-quyen-tac-dong-gi-den-vn/5199981.html
https://audiomedia-sbs.akamaized.net/vietnamese_29fb5f53-3b5b-4b15-b770-f93df91cfa90.mp3
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Nếu họ đã ở Úc thì cũng có thể bị công dân Úc lập hồ sơ để đề nghị chính phủ 
áp dụng lệnh trừng phạt theo đúng luật pháp mà điều luật quy định 

Hiện hồ sơ đang mở cho việc xem xét Luật Magnitsky có được đưa ra quốc hội 

để bàn thảo hay không. Hạn chót nhận hồ sơ là 30/1/2020. 

Luật sư Nguyễn Văn Thân trình bày những khía cạnh của Luật Magnitsky trên 

toàn cầu, và quá trình vận động cho magnetsky tại Úc. 

Nguồn: https://www.sbs.com.au/language/vietnamese/audio/luat-le-quanh-ta-uc-mo-ho-so-
de-xem-xet-luat-magnitsky-tai-uc 
 

6- Luật Magnitsky và Luật Tự Do Tôn Giáo 

1150 : Thêm cơ hội cho nhân quyền Việt Nam 

Đăng ngày: 28/12/2016 - 16:20 Sửa đổi ngày: 30/12/2016 - 15:24 

 

 

Thượng Viện Hoa Kỳ, đồi Capitol, Washington, D.C. Ảnh : Chính phủ Mỹ 

Trọng Thành 

Ngày 23/12/2016, tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama phê chuẩn Luật Nhân Quyền 

Magnitsky Toàn Cầu. Trước đó, ngày 16/12, tổng thống Mỹ phê chuẩn Luật Tự Do 

Tôn Giáo H.R. 1150. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng (Virginia) phân tích những điểm 

mới của hai luật này, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của hai luật đối với các nỗ lực cải 

thiện nhân quyền tại Việt Nam, mà những nhà hoạt động tại Việt Nam cần biết cách 

« khai dụng ». 

 

Luật Nhân Quyền Toàn Cầu Magnitsky (Global Magnitsky Human Rights 

Accountability Act), một phần của Luật Chuẩn chi Ngân sách Quốc Phòng năm 

2017, được đánh giá là mang lại các chế tài nghiêm ngặt đối với các quan chức, thủ 

https://www.sbs.com.au/language/vietnamese/audio/luat-le-quanh-ta-uc-mo-ho-so-de-xem-xet-luat-magnitsky-tai-uc
https://www.sbs.com.au/language/vietnamese/audio/luat-le-quanh-ta-uc-mo-ho-so-de-xem-xet-luat-magnitsky-tai-uc
http://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/284
http://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/284
http://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1150
http://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1150
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phạm của các vụ xâm phạm nhân quyền « nghiêm trọng », được đánh giá « là một 

sáng kiến kỳ diệu », theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.  

Trong khi đó, Luật H.R. 1150 mang tên nghị sĩ Frank Wolf, có thể gọi là 

« Luật tăng cường bảo vệ Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế » (bởi đã có luật về Tự Do Tôn 

Giáo trước đó) (1) đưa ra nhiều quy định mới buộc bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phải 

nghiêm khắc hơn đối với chính quyền các quốc gia xâm phạm tự do tôn giáo, các tổ 

chức «tôn giáo quốc doanh », nếu tham gia đàn áp tôn giáo, cũng có thể bị luật này 

chế tài; vợ/chồng, con cái của các thủ phạm cũng có thể bị chế tài.  

Cũng trong Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế H.R. 1150, có một đoạn bổ sung ngắn, 

nhưng quan trọng, vào Luật 1998 : « (…) Quyền tự do về tư tưởng, ý thức và tôn 

giáo có nghĩa là niềm tin tôn giáo và không tôn giáo được bảo vệ, mỗi người có 

quyền tuyên bố không theo tôn giáo hay không thực hành tôn giáo nào (...) » (trang 

2 của Luật). Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, việc luật mới của Hoa Kỳ chú ý bảo 

vệ cả những người có « niềm tin không tôn giáo » giúp cho việc mở rộng phạm vi 

đối tượng được bảo vệ, bao gồm cả những công dân, vì không chấp nhận ý thức hệ 

toàn trị mà bị đàn áp, ở Việt Nam thường gọi là « những người bất đồng chính 

kiến » (2). 

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng (Virginia) 

RFI : Xin ông cho biết những điểm chính của hai luật nhân quyền quan trọng 

này. 

TS Nguyễn Đình Thắng : Trước hết, về cái luật tạm gọi « Luật trừng phạt các thủ 

phạm đàn áp nhân quyền ». Điểm chính của luật này là đưa ra các biện pháp, trừng 

phạt cá nhân những giới chức chính quyền can dự vào các trường hợp đàn áp nhân 

quyền một cách nghiêm trọng. Có hai biện pháp trừng phạt. Biện pháp thứ nhất là 

cấm không cấp chiếu khán nhập cảnh Hoa Kỳ, kể cả trong những trường hợp đi 

công vụ, vào Hoa Kỳ, đối với các thành phần « thủ phạm », và những người hợp 

tác, cộng sự viên của những thủ phạm ấy. 

Biện pháp thứ hai là đóng băng tất cả các tài sản của những thủ phạm đã được đưa 

vào Hoa Kỳ, dưới tên mình, hoặc dưới tên bất kỳ ai khác. Đây là hai biện pháp đi 

song hành, để áp dụng, đối với những thủ phạm gây ra các cuộc đàn áp nhân quyền 

một cách « nghiêm trọng ». 

Thế nào là đàn áp nhân quyền ? Định nghĩa rất là rộng. Thứ nhất là vi phạm tất cả 

những nhân quyền được quốc tế công nhận, tức Liên Hiệp Quốc công nhận. Thứ 

hai là những thành phần nào đi cưỡng đoạt tài sản của người dân. Chúng ta biết 

rằng tình trạng cưỡng chế đất ở Việt Nam rất phổ biến, gây nên hiện tượng dân oan. 

Thành phần thứ ba là những ai, những giới chức chính quyền nào can dự vào những 

vụ tham nhũng lớn, và rồi đàn áp để bịt miệng những người đã phanh phui những 

vụ tham nhũng ấy. 
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Luật thứ hai chúng tôi tạm gọi là « Luật tăng cường bảo vệ Tự Do Tôn Giáo Quốc 

Tế », tăng cường bởi vì thực ra đã có luật tại Hoa Kỳ, tuy nhiên, có nhiều điểm rất 

lỏng lẻo. Cho nên, nó tạo điều kiện cho bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ áp dụng luật một 

cách khá tùy tiện. Như là đối với Việt Nam chẳng hạn, tình trạng vi phạm tự do tôn 

giáo rất trầm trọng, trong rất nhiều năm qua, nhưng bộ Ngoại Giao chỉ bày tỏ mối 

quan tâm, chứ không đưa Việt Nam vào danh sách phải bị chế tài, chúng ta quen 

gọi là danh sách « CPC » (tức Country of Particular Concern). Thứ hai là bộ Ngoại 

Giao khá rộng quyền để làm giảm bớt đi mức trầm trọng của Việt Nam, và trình 

bày với Quốc Hội rằng, Việt Nam « trầm trọng » đấy, nhưng chưa vượt ngưỡng để 

phải đưa vào CPC. 

Với cái luật mới, thì không thể như vậy được nữa. Dù mấp mé dưới ngưỡng một tí, 

thì vẫn phải đưa vào danh sách « Cần theo dõi đặc biệt ». Nếu hai năm ở trong 

danh sách ấy mà không thay đổi, thì tự động rớt xuống danh sách CPC, để phải đối 

mặt với các chế tài. 

Cái luật này cũng có thêm những điểm rất đặc biệt sau đây. Trước hết, bộ Ngoại 

Giao Hoa Kỳ phải lập ra danh sách để phúc trình cho Quốc Hội hàng năm, tất cả 

những trường hợp vi phạm tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng, kèm theo danh 

sách thủ phạm. Thứ hai là chỉ ra những « tác nhân ngoài chính phủ » (non-state 

actor), được sử dụng bởi chính phủ, hoặc tự động đàn áp tôn giáo. Ở Việt Nam, có 

những trường hợp các tổ chức « tôn giáo quốc doanh », các chức sắc và tổ chức 

của học, theo luật mới, cũng có thể trở thành « các thực thể phải quan tâm đặc 

biệt » (3). 

Một điểm quan trọng khác trong luật này là bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hàng năm phải 

gửi danh sách những người bị đi tù vì lý do tôn giáo. Chẳng hạn ở Việt Nam, nếu 

có một danh sách khá dài, bộ Ngoại Giao phải báo cáo cho phía Quốc Hội cũng 

như Tòa Bạch Ốc. Nếu danh sách đó dài, thì rất khó để bộ Ngoại Giao bao biện cho 

Việt Nam như trước đây. 

Một điểm cũng rất đặc biệt nữa là không những đương sự, thủ phạm bị chế tài, mà 

cả vợ/chồng, con cũng không được phép nhập cảnh Hoa Kỳ, và nếu đang có mặt tại 

Hoa Kỳ, sẽ bị trục xuất. 

RFI : Đây là các chế tài chưa từng có, hay là những cải tiến về mặt kỹ thuật của 

việc thực thi luật ? 

TS Nguyễn Đình Thắng : Việc chế tài các cá nhân rất nặng nề như vậy là một 

sáng kiến mới đây, do Quốc Hội Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng rất hãnh diện để trình bày 

rằng, một trong những người đưa ra sáng kiến rất sáng tạo này chính là cựu dân 

biểu Cao Quang Ánh. Người Mỹ gốc Việt đầu tiên trở thành dân biểu của Quốc 

Hội Liên Bang Hoa Kỳ. Năm 2010, cùng lúc với thượng nghị sĩ John McCain, dân 

biểu Cao Quang Ánh đã đưa ra dự luật gọi là « Chế tài Vi Phạm Nhân Quyền Việt 
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Nam », ông John McCain thì đưa ra đạo luật Magnitsky (4), nhắm vào Nga. Cùng 

tiến hành song song, nhưng không dự luật nào được thông qua cả. 

Sau đó, thượng nghị sĩ John McCain lại đưa ra dự luật vào Thượng Viện và được 

thông qua năm 2012. Tổng thống Obama trong thời gian gần đây đã áp dụng đạo 

luật này để chế tài một số giới chức chính quyền thân cận với tổng thống Putin ở 

Nga. 

Cho đến cách đây ba năm, thượng nghị sĩ Ben Cardin ở Maryland đưa ra sáng kiến 

là, nếu chỉ giới hạn ở Việt Nam thôi, thì e rằng không huy động đủ sự ủng hộ trong 

Quốc Hội để thông qua. Ông Ben Cardin mới nghĩ ra cách nới rộng ra toàn cầu. Ở 

dưới Hạ Viện, dân biểu Christopher Smith cũng cùng làm như vậy. Chính nhờ vậy 

mà đạo luật Magnitsky Toàn Cầu đã được thông qua. 

Trên toàn thế giới, đây được xem là một sáng kiến rất kỳ diệu. Bởi vì từ trước đến 

giờ, chỉ có các biện pháp chế tài tập thể, đối với cả một chế độ. Nhiều người không 

hài lòng với việc ấy. Bởi khi chế tài tập thể có hai trở ngại. Thứ nhất là người dân 

thường bị ảnh hưởng nhiều hơn. Thủ phạm vẫn phây phây, bởi nó không tác động 

đến họ nhiều. Thứ hai là nó chỉ hiệu quả, khi rất nhiều quốc gia đồng lòng để chế 

tài, như đã xảy ra cho Nam Phi trước đây, hoặc Miến Điện gần đây. Nhưng ít khi 

nào nó có được yếu tố đó lắm. Trong khi luật chế tài từng cá nhân này đánh động 

đến tâm lý của các giới chức. Và nó không ảnh hưởng đến người dân, không ảnh 

hưởng đến các chương trình viện trợ, mậu dịch giữa hai quốc gia. 

RFI : Hai luật mới có ý nghĩa như thế nào với việc cải thiện tình trạng nhân 

quyền ở Việt Nam ? 

TS Nguyễn Đình Thắng : Muốn khai thác hai luật này, tôi thấy ở trong nước 

những người đấu tranh, các cộng đồng tôn giáo độc lập, đang bị đàn áp, hoặc các 

cộng đồng sắc dân bản địa, đang bị đàn áp, sẽ cần phải tạo được cho mình một khả 

năng, để nhận diện ra những sự vi phạm. Và báo cáo về mỗi trường hợp vi phạm, 

theo đúng tiêu chuẩn của quốc tế, của Liên Hiệp Quốc – được các quốc gia, kể cả 

Hoa Kỳ công nhận. Mà muốn như vậy, thì những người chuyên về báo cáo phải 

được đào tạo. 

Đó là bước đầu tiên rất quan trọng. Bởi, chính quyền trung ương ở Hà Nội có cam 

kết, nhưng mà sự vi phạm xẩy ra tại các địa phương, và ở các địa phương như vậy, 

thì quốc tế làm sao theo dõi được. Chỉ có một cách là trong nước phải tạo được cho 

mình khả năng báo cáo. Và bên ngoài này, ở hải ngoại sẽ đóng được vai trò là nhịp 

cầu chuyển báo cáo ấy đến các vị dân biểu, thượng nghị sĩ, đặc biệt ở Hoa Kỳ (5). 

Vào cuối năm 2016, các nỗ lực vận động quốc tế, đặc biệt là vận động Quốc Hội 

Hoa Kỳ đã đưa lại hai thành quả rất đáng khích lệ. Đó là hai luật về nhân quyền. 
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Nhưng đó là các biện pháp, không phải là giải pháp. Chúng không tự dưng làm 

thay đổi tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Đó là những biện pháp mà 

chúng ta phải sử dụng. Thành ra, trong năm mới, tôi thấy rằng, cộng đồng người 

Việt ở hải ngoại, cũng như đồng bào ở trong nước, sẽ còn phải đổ công nhiều hơn 

nữa so với trước đây, để mà khai dụng các biện pháp. Hiệu quả đến mức độ nào là 

tùy theo khả năng khai dụng của chính chúng ta (6). 

RFI : Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. 

  

* Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là giám đốc Boat People SOS/ BP SOS (Ủy Ban Cứu 

Người Vượt Biển), đồng sáng lập Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới tại châu 

Á/Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia (CAMSA). 

Năm 2011, Sáng Hội Dân Chủ Đài Loan (Taiwan Foundation for Democracy) đã 

chọn Boat People SOS để trao giải Dân chủ và Nhân quyền Châu Á, do thành tích 

trợ giúp những người tỵ nạn tái định cư trên toàn thế giới. 

Trang nhà của BP SOS Truyền thông Mạch sống : http://www.machsongmedia.com/ 

---- 

1) Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế H.R. 1150 mang tên nghị sĩ Frank Wolf, vừa 

được thông qua, là nhằm điều chỉnh Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế 1998. 

2) Về điều này, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nhận xét thêm : « Luật tăng cường bảo 

vệ Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế có một khoản mới, nhấn mạnh rằng không nhất thiết 

(đối tượng bảo vệ) phải là niềm tin mang tính tín ngưỡng, liên quan đến một tôn 

giáo. Bất luận niềm tin nào, dù không dính dấp với tôn giáo nào, đã là niềm tin thì 

phải được bảo vệ. Và các biện pháp trừng phạt đối với cá nhân hoặc là chế tài tập 

thể áp dụng cho cả những trường hợp, mà những người, chỉ vì niềm tin ôn hòa của 

họ, mà bị đàn áp. Xin lấy một vài ví dụ : chẳng hạn như những người tin vào thể 

chế dân chủ, thay vì thể chế độc tài, họ tin vào cách tổ chức xã hội theo công thức 

‘‘xã hội mở’’ chẳng hạn, tin rằng xã hội dân sự là người dân tập hợp lại với nhau, 

cần phải kiểm soát chính quyền. Hoặc là chúng ta thấy một số người trẻ trong nước 

bây giờ bắt đầu rộ lên, chưa thành phong trào, nhưng bắt đầu lan dần, một số 

người yêu mến thể chế Việt Nam Cộng Hòa trước đây chẳng hạn. Nếu họ không 

làm gì bạo động, ảnh hưởng đến người khác, mà chỉ vì niềm tin thôi mà họ bị đàn 

áp, thì cái Luật tăng cường bảo vệ Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế cũng áp dụng cả cho 

những trường hợp như vậy ». 

3) Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, nhiều năm theo dõi cho thấy, chính quyền Việt 

Nam muốn xóa bỏ các tôn giáo độc lập, như đạo Cao Đài, các hội thánh Tin Lành 

http://www.machsongmedia.com/
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độc lập, bằng cách một mặt họ không công nhận những tổ chức, cộng đồng ấy, mặt 

khác họ lập ra, dựng nên các tổ chức tôn giáo do chính quyền kiểm soát và chỉ 

định. Ví dụ như bên Cao Đài, Hội Đồng Chưởng Quản do Nhà nước Việt Nam chỉ 

định thành lập đã chính tự họ, và thường là đi kèm với công an, đến để cướp, cưỡng 

đoạt các thánh thất Cao Đài còn độc lập. Đưa người đến bao vây, nhiều khi đánh 

đập các tín đồ Cao Đài độc lập, để rồi cướp luôn tài sản. Đối với đạo Hòa Hảo cũng 

vậy. Mới đây, có tin một số hội thánh Tin Lành « quốc doanh » ép buộc các tín đồ 

Tin Lành độc lập phải bỏ đạo, để chuyển sang các hội thánh « quốc doanh ». 

4) Về luật Magnitsky, xem thêm bài « Vụ luật gia Magnitsky : Nga trả đũa Mỹ », 

RFI, ngày 07/12/2012. 

5) Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, thường thường khi nhận được hồ sơ như vậy, 

họ liên lạc với phía Việt Nam, qua Tòa đại sứ tại Mỹ, hoặc trực tiếp với bộ Ngoại 

Giao Việt Nam, yêu cầu phối kiểm thông tin. Phía Việt Nam phủ nhận thì rất khó, 

vì có các nhân chứng. Nếu Việt Nam công nhận, thì phải có biện pháp trừng trị giới 

chức cấp dưới, đã vi phạm, nếu không trừng trị, coi như có sự đồng lõa, thì giới 

chức ở cấp trung ương phải chịu trách nhiệm. Đây thường là những người mà bản 

thân họ hoặc thân nhân có tài sản, hoặc cư trú tại Hoa Kỳ. Nếu chính quyền chọn 

cách không trả lời, thì như vậy có sự toa rập, hoặc dung túng cho cấp dưới đàn áp. 

6) Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết, kể từ năm 2014, đã phối hợp với hai hiệp 

hội tại châu Âu để huấn luyện làm báo cáo vi phạm cho một số cộng đồng tôn giáo 

độc lập, cộng đồng bản địa tại Việt Nam. Đến nay, đã huấn luyện được 800 người, 

hoàn thành 100 bản báo cáo, được gửi đến Liên Hiệp Quốc, bộ Ngoại Giao Hoa 

Kỳ, một số giới chức Quốc Hội Hoa Kỳ, một số quốc gia Liên Âu, Canada, Úc… 

800 người được huấn luyện chủ yếu mới tập trung vào 20 cộng đồng. Theo ông, vì 

đàn áp xảy ra ở từng địa phương, nên cần người ở cộng đồng biết làm báo cáo. 

Cộng đồng nào muốn bảo vệ được chính mình phải đào tạo được người cho mình. 

Cho tới khi nào, rất nhiều cộng đồng phát triển được năng lực ấy, mới hy vọng đàn 

áp, vi phạm không xảy ra ở phần lớn địa phương tại Việt Nam. 

Nguồn: http://www.rfi.fr/vi/viet-nam/20161228-luat-magnitsky-va-luat-tu-do-ton-giao-

1151-them-co-hoi-cho-nhan-quyen-viet-nam 

 

7- Nhận Định 

Kể từ ngày Liên Hiệp Quốc (LHQ) ban hành Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế 

Nhân Quyền ngày 10/12/1948 tính đến 10/12/2019 là 71 năm. Tất cà thành 

viên của LHQ trong đó có Việt Nam phải tuân thủ và triệt để thi hành nhưng 

thực tế thì Nhân Quyền đã và đang bị chà đạp một trắng trợn, thô bạo và dã 

man không những tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới. LHQ chỉ là một tổ 

http://www.rfi.fr/vi/quoc-te/20121207-nga-tra-dua-my-trong-vu-trung-phat-nhung-ke-dinh-liu-den-cai-chet-cua-luat-gia-chon
http://www.rfi.fr/vi/viet-nam/20161228-luat-magnitsky-va-luat-tu-do-ton-giao-1151-them-co-hoi-cho-nhan-quyen-viet-nam
http://www.rfi.fr/vi/viet-nam/20161228-luat-magnitsky-va-luat-tu-do-ton-giao-1151-them-co-hoi-cho-nhan-quyen-viet-nam
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chức bù nhìn trên phương diện quyền lực quốc tế (vì bị Nga và Trung Cộng 

phủ quyết và khống chế trong HĐBA), đã không chế tài được các giới chức 

cầm quyền tại các nước vi phạm nhân quyền cho nên quốc gia đầu tiên trên 

thế giới tự do phải đứng lên chế tài là Hoa Kỳ, rồi đến Canada, Anh, khối 

Liên Âu (EU) và sẽ đến Úc và Tân Tây Lan năm 2020?. 

 

Nga đã và đang coi thường Đạo Luật Magnitsky và đã trả đủa Hoa Kỳ bằng 

nhiều đạo luật khác. Trung Cộng thì bao che cho việc thủ tiêu và khống chế  

hàng triệu người dân Duy Ngô Nhỉ ở Tân Cương. Thế giới tự do làm gì?, 

Lương tâm nhân loại đâu?. Đạo luật Magnitsky có chế tài được không và 

hiệu quả ra sao? 

Tại Việt Nam thì các giới chức cầm quyền đã và đang bị Đạo Luật Magnitsky 

bao vây tại Hoa Kỳ, Canada, Khối Liên Âu (EU) rồi sẽ tới Úc và Tân Tây 

Lan. Nếu còn vi phạm Nhân Quyền, còn coi thường sinh mạng của đồng bào 

thì chỉ còn trốn đi Nga và Trung Cộng mà thôi. Hãy ngừng tay ngay những 

kẻ cầm quyền phi nhân bản, phản dân tộc.Tập đoàn Hán nô hãy quay về với 

Việt tộc; Hãy hành xử quyền hành chánh bằng Tình Người và Nghĩa Làm 

Người. Nếu không Đạo luật Magnitsky không tha thứ cho bất cứ ai vi phạm 

nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam tử đây. 

Nam Phong tổng hợp 

Ngày 21/12/2019 
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