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     Đúng một năm trước đây, luật sư Nguyễn Hữu Thống,nguyên sáng lập và là Chủ 

tịch Hội Luật gia Việt Nam trong nhiềm nhiệm kỳ, từ trần lúc 12:15 ngày 10-9-2018 

tại San Jose, Bắc California, Hoa kỳ. Sự ra đi của Ông không chỉ là một nỗi đau buồn 

của  luật sư Nam Thị Hồng Vân, hiền thê của Ông cũng như con cháu, thân bằng 

quyến thuộc nội ngoại, mà còn là một sự mất mát lớn lao của các lực lượng quốc gia 

dân tộc dân chủ, đã và đang đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền vì mục tiêu dân 

chủ hóa cho Quê Mẹ Việt Nam.. 

  

     Nói cách khác, như vậy là Việt tộc Luật khoa chúng ta đã mất đi một trong những 

cây cổ thụ trụ cột, một ngôi sao Bắc Đẩu. Việt Nam đã mất đi một nhà đấu tranh kiệt 

xuất, kiên trì, không mệt mỏi đến hơi thở cuối cùng cho Tự do-Dân chủ-Nhân quyền 

và có nhiều đóng góp nhiều mặt cho chế độ dân chủ pháp trị Việt Nam Cộng Hòa 

(1954-1975), cho Quê Hương Việt Nam trên nhiều lãnh vực. Và vì vậy, dù phải giã từ 

cuộc đời theo quy luật “sinh ký tử quy”, nhưng luật sư Nguyễn Hữu Thống chắc chắn 

sẽ được các thế hệ mai sau nhắc nhớ đến ông qua những thành tích hoạt động và sáng 

tác hữu ích nổi bật của cố luật sư Nhuệ Hồng Nguyễn Hữu Thống đã để lại như sau 



 

 

 

* HỌC VẤN/TỐT NGHIỆP: 

- Cử nhân Luật khoa Đại học Hà Nội 1954 

- Cao học Luật khoa Đại học Sài Gòn 1965 

- Đại học Luật khoa Hastings, San Francisco, 1975-1977 

 

* HÀNH NGHỀ/ HOẠT ĐỘNG 

- Luật sư Tòa Thượng thẩm Saigon, 1954-1975 

- Luật sư Tòa Thượng thẩm Paris, Pháp quốc, 1975-1976 

- Luật sư Tối cao Pháp Viện California, từ 1978 đến nay. 

- Sáng lập và  là Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, 1989-2001. 

- Chủ tịch Ủy Ban Luật Gia Bảo Vệ Dân Quyền, từ 1990 đến nay. 

- Giáo sư Chính trị học Đại học Đà Lạt, 1973-1974 

- Đệ nhất Phó Chủ tịch Quốc hội Lập Hiến VNCH, 1966-1967 

-Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Hội nghị Các nhà văn Á Châu, 1956 

 

* CÁC TÁC PHẨM ĐÃ VIẾT: 

- Chủ Nghĩa Dân Chủ Xã Hội (1957) 

- Lá Thư Miền Nam (1958) 

- Những Chuyến Đi (1959) 



- Nền Dân Chủ Trong Các Tân Quốc Gia (1960) 

- Truyện Tòa Án (1962) 

- Xử Án Vương Thúy Kiều (1972) 

-Thư Gửi Bạn Trung Niên (1988) 

-Nho Học Giản Dị (1996) 

- Luật Quốc Tế Nhân Quyền (1998) 

- Cẩm Nang Nhân Quyền (1998) 

- Giải Thể Chế độ Cộng Sản (2001) 

- Biện Minh Cho Các Tù Nhân Lương Tâm (2007) 

- Vấn Đề Hoàng Sa và Trường Sa Theo Công Pháp Quốc Tế (2008) 

- Và một tác phẩm cuối cùng chuẩn bị ra mắt độc giả chưa kịp thực hiện thì Luật sư 

Nguyễn Hữu Thống đã ra đi về cõi vĩnh hằng. 

  

     Cá nhân chúng tôi có nhiều kỷ niệm thân thương với Luật sư Nguyễn Hữu Thống 

và Luật sư Nam Thị Hồng Vân phu nhân mà kỷ niệm sau cùng là rất hân hạnh và cảm 

động khi được đón tiếp Luật sư Nguyễn Hữu Thống và Phu Nhân đã ưu ái đến tham 

dự buổi ra mắt sách "Cuộc Nội Chiến Quốc-Cộng Ai Thắng Ai?" của chúng  tôi vào 

đầu Tháng 10-2017 tại San Jose. 

  

     Vì vậy, hôm nay ngày 10-9-2019,  nhân lễ giỗ năm đầu của cố luật sư Nguyễn 

Hữu, chúng tôi mạo muội viêt đôi điều tưởng nhớ đến Ông với tin tưởng chắc chắn 

rằng, giờ đây Ông đang được sống hạnh phúc vĩnh cửu nơi cõi vĩnh hằng cực lạc, vốn 

dành cho những người đã có một đời sống hiền lương, hữu ích cho xã hội, con người 

và đất nước Việt Nam của mình. 

  

Thành kính tưởng niệm luật sư Nhuê Hồng Nguyễn Hữu Thống. 



  

Houston, ngày 10-9-2019 

  

Thiện Ý Nguyễn văn Thắng 

 


