
TIẾN TRÌNH THÀNH LẬP 
TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ 

 
     Đề cập tòa án hình sự quốc tế mà không trình bày phiên tòa xét xử 21 chóp bu Đức 
Quốc Xã còn sống sót, vào năm 1946 tại thành phố Nuremberg ở miền đông nam Đức 
thuộc vùng chiếm đóng của quân đội Hoa Kỳ, thì thật là một điều thiếu sót. Những nguyên 
tắc của quy chế tòa án Nuremberg và bản án của tòa này đã được ủy ban luật pháp quốc tế, 
sau nhiều năm soạn thảo, hoàn tất phúc trình vào năm 1950 đúc kết 7 nguyên tắc được đại 
hội đồng Liên Hiệp Quốc chấp thuận dưới tiêu đề “Những nguyên tắc Nuremberg, 1946” 
(The Nuremberg principles, 1946) (1). 
     Chính những nguyên tắc đề cập ở trên được coi như sự phát triển của luật pháp quốc tế 
đã giúp Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc có thêm quyền hạn cho ra đời, lần đầu tiên trong 
lịch sử thế giới, Tòa Án Hình Sự Quốc Tế ở Liên Bang Nam Tư cũ  (Yugoslavia) do Nghị 
Quyết 827 ngày 25.05.1993, Nghị Quyết 955 ngày 08.11.1994 về Rwanda (Phi Châu). Hai 
Tòa này có tính cách tạm thời và địa  phương sẽ giải tán sau khi hoàn tất nhiệm vụ đặc biệt 
quy định trong quy chế (The Ad Hoc International Criminal Tribunal for the Former 
Yugoslavia). Theo nhật báo Washington Post ra ngày 01.03.2002, chính quyền Bush 
khuyến cáo hai Tòa vừa đề cập mau chóng kết thúc công việc vào năm 2007-2008. 
     Năm mươi bảy năm sau khi Thế Chiến II chấm dứt, phần đông các sử gia đều nhận xét 
vụ án xét xử 21 đầu não Đức Quốc Xã còn sống sót được coi như Phiên Tòa lớn nhất trong 
lịch sử (The greatest trial in history).  
     Quả vậy, Nuremberg là một sự kiện lịch sử; luật pháp quốc tế không còn giống như xưa 
nữa. Những tiền lệ hướng về tương lai đã được thiết lập, những nguyên tắc tư pháp mới 
được tuyên bố, và thủ tục hình sự quốc tế mới đang phát triển. Tòa đã xác nhận trách 
nhiệm cá nhân trước luật pháp quốc tế; Tòa khẳng định sự bảo vệ tư pháp về nhân quyền. 
Đó là cái khiên mong muốn nhất chống lại sự xâm lược và những vi phạm nhân quyền khởi 
sự hai việc canh cải quan trọng nhất ở thế kỷ 20 trong guồng máy tư pháp quốc tế (2). 
     Tòa án Nuremberg không dừng ở đó. Tòa đã đề ra sự trắc nghiệm những quan niệm cơ 
bản của con người về luật pháp, chính trị, quân sự và đạo lý. 
     Nuremberg đã phá tan huyền thoại Đức Quốc Xã. Nuremberg là nơi khởi điểm cuộc 
chiến tranh lạnh, về sự tranh chấp nơi lập phiên tòa xét xử phạm nhân Đức Quốc Xã giữa 
hai phe tư bản và cộng sản. Nuremberg dính líu tới cuộc chiến ở Việt Nam. Hồ Chí Minh 
viện dẫn tiền lệ của Tòa Nuremberg và quy chế của tòa này (Charter of Nuremberg Tribunal) 
loan báo ngày 19.06.1966 qua ngả ngoại giao tại New Delhi, Ấn Độ, sẽ đưa 37 phi công Mỹ 
bị giam tại Hỏa Lò, Hà Nội, ra tòa xét xử về “những tội phạm chống nhân loại” và có thể bị 
hành quyết, suýt biến xứ sở đau thương và nghèo khổ của chúng ta thành bãi sa mạc trong 
trận chiến hủy diệt (3). 
     Theo sử gia Wiliam J. Bosh, có lẽ cuộc bàn cãi về phiên tòa Nuremberg sẽ không bao 
giờ chấm dứt. Thật vậy, cho đến hơn sau nửa thế kỷ trôi qua, ta thấy những cuộc tranh luận 
về sự hợp pháp tính của Tòa Nuremberg vẫn tiếp tục ám ảnh chúng ta vì Tòa này đã đưa ra 
những lý thuyết âm mưu (conspiracy theories) để trừng phạt tội nhân chiến tranh Đức đã 
phạm trong quá khứ tức hồi tố (Retroactivity- Ex Post Facto Character) đi trái với luật quốc 
tế cùng Hiến Pháp của những nước theo chế độ pháp trị. Ngay như Tòa Án Hình Sự Quốc 
Tế thường trực có thẩm quyền trên toàn cầu, sau nhiều cuộc tranh cãi tại Hội Nghị Ngoại 
Giao La Mã, vẫn chưa đạt được đồng thuận của các quốc gia tham gia Hội Nghị về sự định 
nghĩa và quy định hình phạt về tội xâm lược (crime of aggression) để đưa vào quy chế nên 
đã tạm gác và sẽ ban hành văn bản phụ sau.  
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DỰ THẢO QUY CHẾ 
     Hơn nửa thế kỷ đã qua, Liên Hiệp Quốc thừa nhận, qua các giai đoạn lịch sử thế giới, tội 
“diệt chủng” đã gây mất mát hết sức lớn lao cho nhân loại. Để giải thoát loài người khỏi tai 
họa khủng khiếp đó, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, do nghị quyết 260 ngày 09.12.1948, lập 
một Ủy Ban Luật Pháp Quốc Tế có nhiệm vụ nghiên cứu đưa ra dự thảo thiết lập Tòa Án 
Hình Sự Quốc Tế để xét xử những kẻ phạm tội “diệt chủng” cùng nhiều tội phạm nghiêm 
trọng khác. 
     Ủy Ban đã hoàn tất bản dự thảo quy chế năm 1951 và đưa ra Đại Hội Đồng Liên Hiệp 
Quốc để duyệt xét vào năm 1953 nhưng phải tạm gác vì không có sự đồng thuận của các 
quốc gia hội viên về sự định nghĩa “tội phạm xâm lược”. Thỉnh thoảng vấn đề thiết lập Tòa 
Án Hình Sự Quốc Tế lại được nêu lên nhưng không có quyết định dứt khoát của Đại Hội 
Đồng Liên Hiệp Quốc. 
     Ta phải đợi vào năm 1989, Cộng Hòa Trinidad và Tobago yêu cầu ủy ban luật pháp quốc 
tế tiếp tục công tác liên quan tới việc thành lập Tòa Án Hình Sự Quốc Tế và đề nghị đưa tội 
“buôn lậu ma túy” vào quy chế tòa án tương lai. Tiếp đến vào năm 1993 nổ bùng cuộc xung 
đột tại Liên Bang Nam Tư cũ và những tội phạm chống nhân loại và tội diệt chủng diễn ra 
dưới chiêu bài “thanh lọc chủng tộc” đã thực sự tạo ra mối đe dọa cho nền hòa bình trên thế 
giới. Để chặn đứng những sự tàn bạo đó có thể lan tràn ra các quốc gia lân cận, Hội Đồng 
Bảo An Liên Hiệp Quốc dựa vào chương VII Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và những 
nguyên tắc của Tòa Nuremberg, thành lập Tòa Án Hình Sự Quốc Tế ở Liên Bang Nam Tư 
cũ để xét xử những kẻ phạm pháp nhằm thị uy và răn đe những tội ác tương tự xảy ra trong 
tương lai. 
     Tòa án trên chỉ có nhiệm vụ đặc biệt xét xử các vụ phạm pháp ở Nam Tư cũ từ 1991 trở 
đi mà thôi, không có thẩm quyền thụ lý tội phạm chiến tranh  hoặc diệt chủng xảy ra ở các 
quốc gia khác trên thế giới. Do đó, Ủy Ban Luật Pháp Quốc Tế lại được giao phó nhiệm vụ 
soạn thảo quy chế cho Tòa Án Hình Sự Quốc Tế thường trực có thẩm quyền toàn vũ đưa 
tới Hội Nghị Ngoại Giao các Đặc Sứ Toàn Quyền của các quốc gia hội viên Liên Hiệp Quốc 
để duyệt xét và thông qua ngày 17.07.1998 tại La Mã, Ý Đại Lợi. 

 
KÝ HIỆP ƯỚC ROME 
     Từ năm 1994 đến 1998, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã nhiều lần triệu tập Hội Nghị 
Ngoại Giao La Mã để thảo luận về Hiệp Ước thành lập Tòa Án Hình Sự Quốc Tế thường 
trực nhưng mãi tới tháng 4 năm 1998 mới hoàn thành bản dự thảo. Tổng cộng có 148 nước 
tham dự và trên 200 tổ chức phi chính phủ (Nongovernmental organizations) trong phong 
trào quốc tế nhân quyền cũng tham gia Hội Nghị. Ngoại trừ các phiên họp kín, phong trào 
này đã tiếp xúc với các phái đoàn và đóng một vai trò đặc biệt quan trọng ảnh hưởng tới 
việc thiết lập Tòa Án Hình Sự Quốc Tế hữu hiệu, độc lập không bị Hoa Kỳ thống trị. Chia xẻ 
và nhiệt tình ủng hộ quan niệm này, đa số các quốc gia tham dự Hội Nghị La Mã cùng nhau 
cam kết hình thành, vào thế kỷ 21 này, một tòa án hình sự quan trọng nhất trong lịch sử của 
guồng máy tư pháp trong cộng đồng quốc tế. Cuộc bỏ phiếu ngày 17.07.1998 tại La Mã 
diễn tiến như sau: 
   - 120 nước ủng hộ 
   - 21 nước bỏ phiếu trắng 
   - 7 nước chống đối (Hoa Kỳ đứng đầu, tiếp đến Do Thái, Trung Cộng, Iraq, Libya, Quatar 
và Yemen). 
     Kết quả cuộc bỏ phiếu vừa được công bố xong, các phái đoàn nhảy ra ôm nhau, reo hò, 
vỗ tay hoan nghênh và đều tin tưởng Tòa Án Hình Sự Quốc Tế đã trở nên một thực tại. 
     Thời hạn ký Hiệp Ước bắt đầu từ ngày 18.07.1998 và chấm dứt ngày 31.12.2000. Tổng 
cộng có 139 nước ký Hiệp Ước. Cộng sản Việt Nam không tham gia Hội Nghị. Vì lý do 
chính trị và pháp lý Tổng Thống Bill Clinton đã miễn cưỡng ký Hiệp Ước La Mã vào ngày 
cuối cùng nhiệm kỳ của ông và cũng là ngày chấm dứt thời hạn ký Hiệp Ước, với sự khuyến 



cáo chính quyền kế nhiệm giữ nguyên hiện trạng hoặc đề nghị Thượng Viện không phê 
chuẩn (4). 

 
PHÊ CHUẨN HIỆP ƯỚC ROME 
     Giấc mơ đợi chờ từ lâu sự ra đời Tòa Án Hình Sự Quốc Tế thường trực đã trở thành 
hiện thực. Ngày thứ năm 11.04.2002, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Nữu Ước, phái đoàn của 
10 quốc gia (Bosnia, Bulgaria, Cam Bốt, Congo, Ireland, Jordan, Mông Cổ, Nigeria, 
Romania và Slovakia) đã làm lễ phê chuẩn quy chế La Mã về Tòa Án Hình Sự Quốc Tế 
(Rome Statute of the International Criminal Court – Rome Statute Signature and Ratification 
Chart) nâng tổng số 66 nước nhiều hơn con số quy định 60 để thiết lập Tòa Án đề cập ở 
trên. Như vậy, quy chế La Mã sẽ có hiệu lực cưỡng hành kể từ ngày 01.07.2002 theo như 
sự quy định ở điều 126. 

 
HIỆN NAY TRÊN THẾ GIỚI, CÓ HAI LOẠI TÒA ÁN QUỐC TẾ THƯỜNG TRỰC 
     1- Tòa án thứ nhất được thành lập do Hiến Chương Liên Hiệp Quốc với tên được các 
quốc gia dịch như “Pháp Đình Tư Pháp Quốc Tế” hoặc “Pháp Viện Quốc Tế” (The 
International Court of Justice – Điều 92 đến 96 trong Hiến Chương) có nhiệm vụ quan trọng 
nhất là giải quyết những sự tranh chấp giữa các quốc gia thành viên trong Liên Hiệp Quốc 
tỷ như về lãnh thổ, lãnh hải, giao thông trên biển cả, vùng đánh cá ngoài biển khơi… bằng 
đường lối hòa bình và được hai bên tranh tụng chấp nhận thẩm quyền của Tòa để thi hành 
bản án. Tòa không thụ lý những vụ liên quan tới cá nhân hoặc các đoàn thể, tức chỉ thẩm 
xét đơn kiện của các quốc gia hội viên Liên Hiệp Quốc mà thôi (Điều 34 Quy Chế Tòa Án 
Quốc Tế). 
     Xin đề cập vụ tranh chấp biên giới điển hình xảy ra tại nước láng giềng của Việt Nam. 
Cam Bốt và Thái Lan tranh chấp ngôi đền Preah Vihear nằm giữa biên giới của hai nước. 
Năm 1959, Cam Bốt kiện Thái Lan trước Tòa án quốc tế vì Thái Lan chiếm đóng trái phép 
giải đất, nơi tọa lạc của ngôi đền nói trên. Tòa án quốc tế đã phán quyết ngôi đền Preah 
Vihear nằm trong lãnh thổ Cam Bốt. Hai nước vẽ lại bản đồ theo làn ranh được quy định 
trong phán quyết và từ năm 1962, ngôi đền nói trên thuộc chủ quyền Cam Bốt (Temple of 
Preah Vihear – Cambodia V. Thailand I.C.J. Reports 1962). 
     2- Tòa án thuộc loại thứ hai mà tác giả đang trình bày, không giải quyết trách nhiệm của 
các quốc gia hay đoàn thể cùng hiệp hội, mà chỉ xét xử trách nhiệm cá nhân của những 
nguyên thủ quốc gia, nhân viên thuộc cấp cũng như tư nhân nếu vi phạm luật hình sự quốc 
tế. 
     Tòa án hình sự mới là một Tòa thường trực có thẩm quyền xét xử những tội phạm 
nghiêm trọng nhất thế giới, nếu các quốc gia không thể và không muốn điều tra và truy tố 
bốn tội phạm sau: 
   - Tội diệt chủng (the crime of negocide) 
   - Các tội chống nhân loại (crimes against humanity) 
   - Các tội phạm chiến tranh (war crimes) 
   - Tội xâm lược (the crime of aggression). Riêng về tội này, sẽ ban hành văn bản phụ sau.  
    Tòa không xét xử các tội phạm trên xảy ra trong quá khứ và chỉ có thẩm quyền điều tra và 
xét xử kể từ ngày 01.07 năm 2002 mà thôi (điều 5, 23 và 24). 
     Tòa có thể tuyên án phạt can phạm một số năm tù ở nhưng không thể vượt quá 30 năm. 
Đối với tội phạm thật nghiêm trọng, Tòa áp dụng hình phạt tối đa là tù chung thân, không có 
án tử hình (điều 77 và 110). 
     Theo sự dự đoán của nhiều luật gia tên tuổi, Tòa Án Hình Sự Quốc Tế thường trực sẽ 
bắt đầu hoạt động vào giữa năm 2003 vì Ủy Ban Chuyên Môn còn đang soạn thảo “quy tắc 
thủ tục và bằng chứng” (Rule of Procedure and Evidence) áp dụng trong phiên xử. 

 

TẠI SAO HOA KỲ CHỐNG ĐỐI 
 
     Vào đầu thập niên 1990, Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ việc thành lập Tòa Án Hình Sự Quốc 
Tế nhằm mục đích đưa ra Tòa các nhà độc tài như Tổng Thống Kadovan Karadzic (Bosnia), 



Tướng Ratko Mladic trong quân đội Bosnia cùng Tổng Thống Slobodan Milosovic (Nam Tư 
cũ) đã gây biết bao sự tàn bạo đe dọa nền an ninh trên thế giới. Ngoài ra, chính quyền Hoa 
Kỳ còn muốn biến Tòa án trên như một công cụ để răn đe và ngăn ngừa những vụ xung đột 
võ trang địa phương có thể gây thiệt mạng cho nhiều binh sĩ Hoa Kỳ trong nhiệm vụ giữ gìn 
hòa bình trải dài gần 100 nước trên thế giới. 
     Chính sách trên được biểu lộ qua lời tuyên bố đanh thép của Bà Madeleine K. Albright, 
Cựu Ngoại Trưởng dưới chính quyền Clinton, khi bà tham dự Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp 
Quốc chấp thuận quy chế của Tòa Án Hình Sự Quốc Tế ở Nam Tư cũ: “những Nguyên Tắc 
Nuremberg đã được tái xác nhận” (The Nuremberg Principles have been reaffirmed – the 
Washington Post Thursday, December 2, 1999). Như vậy, những thủ phạm dấy lên cuộc 
xung đột vũ trang sẽ bị trừng phạt thích đáng. Tiếng vọng của lời tuyên bố đó dần dần chìm 
trong sự quên lãng khi Hoa Kỳ thay đổi lập trường không còn ủng hộ việc thành lập Tòa Án 
Hình Sự Quốc Tế thường trực vì hai nguyên nhân sau: 

 
NGUYÊN NHÂN THỨ NHẤT 
     Khối Minh Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không được phép của Hội Đồng Bảo An 
Liên Hiệp Quốc, đã dội bom suốt 78 ngày tại Kosovo (trong Liên Bang Nam Tư cũ) phát 
động vào ngày 24.03.1999, gây tử thương khoảng 500 thường dân vô tội. Được sự hỗ trợ 
của của nhiều tổ chức tranh đấu nhân quyền, một phái đoàn Nga gồm các luật gia tên tuổi 
và nhóm giáo sư luật nổi tiếng ở Gia Nã Đại và Âu Châu thỉnh nguyện Bà Louise Arbour, 
Trưởng Phòng Công Tố Tòa Án Hình Sự Quốc Tế ở Nam Tư cũ, cho mở cuộc điều tra các 
giới chức cao cấp trong khối NATO đã vi phạm những tội phạm chống nhân loại trong chiến 
dịch dội bom đó. 
     Trước khi cho mở cuộc điều tra, Bà Louise Arbour ra lệnh cho nội bộ Phòng Công Tố lập 
một bản phân tách pháp lý vụ dội bom ở Kosovo. Công việc đang tiến hành thì nhiệm kỳ của 
Bà Arbour chấm dứt. Bà Carla Del Ponte được cử thay thế Bà Arbour, từ chối mở cuộc điều 
tra viện dẫn lý do sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc thâu thập bằng chứng để xác định 
trách nhiệm cá nhân của các nhân vật cao cấp trong khối NATO trong chiến dịch dội bom ở 
Kosovo. 
     Sự kiện xảy ra ở trên cho thấy Trưởng Phòng Công Tố Tòa Án Hình Sự Quốc Tế ở Nam 
Tư cũ có thẩm quyền mở cuộc điều tra và truy tố những quân nhân và công dân Hoa Kỳ nếu 
vi phạm hình sự quốc tế.  Điều đó đi trái với quyền lợi của Hoa Kỳ bởi vì Hoa Kỳ chủ trương 
không bao giờ chấp nhận để cho Tòa Án Hình Sự Quốc Tế xét xử công dân Hoa Kỳ. Nếu có 
sự vi phạm, các bị cáo sẽ thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa Án quốc gia Hoa Kỳ (5). 

 
NGUYÊN NHÂN THỨ HAI  
     Trong những phiên họp đầu của Hội Nghị Ngoại Giao La Mã vào năm 1994 đến 1997, 
phái đoàn Hoa Kỳ đã đóng góp nhiều sáng kiến vào việc hình thành Hiệp Ước cùng Quy 
Chế La Mã. Tuy nhiên, vào phiên họp đầu tháng 12 năm 1997, chính quyền Clinton đã 
chống đối kịch liệt Tòa án mới vì lẽ Hội Nghị đã bác bỏ đề nghị của Hoa Kỳ đòi hỏi mọi cuộc 
điều tra và truy tố công dân Mỹ cần phải có sự chấp thuận trước của Hoa Kỳ. Hơn 200 tổ 
chức trong phong trào quốc tế nhân quyền liên kết với hầu hết các quốc gia tham gia Hội 
Nghị đã ủng hộ việc thành lập một Tòa án độc lập không bị Hoa Kỳ thống trị. 
     Phản ứng tức thì của Hoa Kỳ cho ta thấy chính quyền Bush cũng như các nhà lập pháp 
đều tuyên bố sẽ bảo vệ công dân Hoa Kỳ không bị ràng buộc vào thẩm quyền xét xử của 
Tòa Án Hình Sự mới. Sự kiện này được xác định qua bài diễn văn của Thượng Nghị Sĩ 
Jess Helms, chủ tịch Ủy Ban Quan Hệ Ngoại Giao, đọc trước Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp 
Quốc ngày 20.01.2000, có đoạn như sau : “luật pháp quốc tế không đánh bại được Hitler 
mà cũng chẳng thắng được cuộc chiến tranh lạnh” (International law did not defear Hitler, 
nor did it win the Cold War). Khi Tổng Thống Bill Clinton ký Hiệp Ước thiết lập Tòa Án Hình 
Sự Quốc Tế thường trực, Thượng Nghị Sĩ Jess Helms chống đối gọi Tòa án đó là “Tòa án 
quốc tế bất hợp pháp” (“an international kangaroo court”, The Washington Post Monday, 
January 01, 2001).  

 
 



 

KẾT LUẬN 
 
     Hiện nay, nhiều luật gia tên tuổi và một số tổ hợp luật sư chuyên về luật pháp quốc tế tỷ 
như tổ hợp Baker & Hosteller, đã khuyến cáo chính quyền Hoa Kỳ tìm cách vô hiệu hóa việc 
ký kết Hiệp Ước và tẩy chay Tòa Án Hình Sự Quốc Tế thường trực đầu tiên trong lịch sử 
xét xử các tội ác chiến tranh. Quan điểm này rất phù hợp với đường lối của chính quyền Mỹ 
thường nhấn mạnh nếu không có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ thì Tòa án đề cập ở trên sẽ từ từ 
sụp đổ. 

 
SỰ PHẢN ĐỐI ĐÓ CÓ CHÍNH ĐÁNG HAY KHÔNG? 
     Như đã trình bày hai nguyên nhân chính ở mục II, Hoa Kỳ rất lo ngại quân nhân Mỹ giữ 
gìn an ninh và hòa bình trên thế giới có thể bị điều tra và truy tố không được công bằng nên 
đòi hỏi phải có sự chấp thuận trước của Hoa Kỳ. 
     Thẩm phán Richard Goldstone, công dân Nam Phi gốc da trắng, từng giữ chức vụ quan 
trọng ở Tòa Bảo Hiến Nam Phi và cựu Trưởng phòng công tố Tòa Án Hình Sự Quốc Tế 
Rwanda, đưa ra hai nhận định như sau : 
   - Vụ dội bom ở Kosovo, Nam Tư cũ, không được phép của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp 
Quốc là một hành động phản pháp lý. Nhưng về mặt chính trị và đạo đức thì sự can thiệp 
của khối NATO là chính đáng. 
    - Hoa Kỳ đã rút lui ra khỏi tiến trình thành lập Tòa Án Hình Sự Quốc Tế thường trực với lý 
do trên là một hành động không chính đáng. 
 
VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC TRANH ĐẤU BẢO VỆ NHÂN QUYỀN 
     Hội Nghị Ngoại Giao La Mã đã cho ta thấy các tổ chức trong phong trào quốc tế nhân 
quyền đã đóng một vai trò hết sức quan trọng ảnh hưởng tới các cuộc thương thuyết để 
hình thành một Tòa án hữu hiệu và độc lập không bị chính trị chi phối. 
     Ông Claude Jordan, một thẩm phán của Tòa Án Hình Sự Quốc Tế ở Nam Tư cũ, cho 
biết cảm tưởng về sự kiện lịch sử này: “Tòa Án Hình Sự Quốc Tế mới chính thức ra đời là 
một thành quả lớn lao bởi vì đây là điều mà nhân loại tiến bộ đã mong đợi ngay khi Thế 
Chiến I kết thúc. Ngoài ra, ngày Tòa Án Hình Sự Quốc Tế được thành lập là ngày trọng đại 
đối với những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền. Họ có thể hoan hỉ đón nhận sự kiện này. 
Và lẽ dĩ nhiên tôi là người vui mừng đầu tiên”. (Nhật Báo Viễn Đông ra ngày 12.04.2002) 

 
CHẤM DỨT SỰ MIỄN TRỪNG PHẠT 
     Hơn nửa thế kỷ vừa qua, ta thấy nhiều nhà lãnh đạo độc tài cùng các cấp chỉ huy lực 
lượng bán quân sự cũng như chính quy trên thế giới đã gây biết bao sự tàn bạo dã man giết 
chết hàng triệu người vẫn ung dung đi đây đi đó chẳng ai bắt bớ và trừng phạt cả. Nay thì 
tình hình đó đã thay đổi hẳn, tức những kẻ nào đã truy tố như tội “lạm dụng nhân quyền” 
hay “diệt chủng” không còn dám bước chân ra khỏi sào huyệt của họ nữa. 
     Để chặn đứng các cuộc xung đột vũ trang quốc tế và địa phương gây tai họa khủng 
khiếp cho loài người, Hội Nghị Ngoại Giao La Mã đã đưa ra một nguyên tắc mới và quan 
trọng hơn cả là nhân loại không dung thứ tội phạm chiến tranh. Chính sự miễn trừng phạt 
đã khuyến khích các nhà cai trị độc tài khác vi phạm sự tàn ác man rợ như đã xảy ra tại 
Cam Bốt, Bosnia và Herzegovina, Rwanda. 
     Kết thúc bài này, chúng tôi xin ghi lại sự nhận xét sau đây của Bà Louise Arbour, cựu 
Trưởng Phòng Công Tố Tòa Án Hình Sự Quốc Tế ở Nam Tư cũ, về việc thành lập Tòa Án 
Hình Sự Quốc Tế thường trực: “Như vậy tôi có thể nói thực tình rằng ‘Không bao giờ xảy ra 
nữa’. Không phải là những sự tàn bạo đó không bao giờ xảy ra nữa. Nó vẫn xảy ra hằng 
ngày. Nhưng để nói lên rằng, từ nay trở đi, tình trạng miễn trừng phạt sẽ chấm dứt.” (Then I 
think we can really say ‘Never again’. Not that these things won’t ever happen again. They 
happen every day. But it will be the end of impunity.)  
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