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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

Đây là công trình khoa học ở cấp độ luận án Tiến sĩ Luật học, nghiên cứu một cách có hệ thống 

những vấn đề lý luận và thực tiễn về thẩm quyền của Tòa án Hình sự quốc tế (TAHSQT), trong bối 

cảnh xem xét khả năng gia nhập của Việt Nam.  

Luận án có những đóng góp mới như sau : 

- Góp phần làm sâu sắc hơn những khía cạnh lý luận và thực tiễn về thẩm quyền của các thiết chế 

tài phán hình sự quốc tế, đặc biệt là thẩm quyền của TAHSQT. 

- Góp phần làm sáng tỏ thêm quan điểm TAHSQT mặc dù chia sẻ những đặc thù chung về thẩm 

quyền với các thiết chế tài phán hình sự quốc tế trước đây, nhưng Tòa án vẫn chứa đựng những đặc 

điểm riêng biệt như tính chất độc lập, hình thành trên cơ sở điều ước quốc tế và mang tính chất bổ 

sung. Với những đặc điểm nổi bật này, TAHSQT đã trở thành một thiết chế tài phán có sự ủng hộ và 

tham gia đông đảo của các quốc gia trong cộng đồng quốc tế. 



- Góp phần làm sâu sắc thêm luận chứng thẩm quyền TAHSQT không chỉ ràng buộc đối với công 

dân của các quốc gia thành viên, mà trong một số trường hợp, còn ảnh hưởng hay ràng buộc ngay 

cả với công dân của các quốc gia không thành viên của Quy chế Rôm. 

- Góp phần làm sáng tỏ thêm những cơ hội và thách thức của việc gia nhập Quy chế Rôm của Việt 

Nam, từ đó đề xuất việc thay vì có thể phải thụ động chịu sự ràng buộc thẩm quyền của Quy chế 

Rôm, để khẳng định chính sách hòa bình, hội nhập và trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế, Việt 

Nam nên sớm chủ động gia nhập Quy chế Rôm. 

- Luận án phân tích và làm rõ những lợi ích, thuận lợi và khó khăn của Việt Nam khi gia nhập Quy 

chế Rôm, từ đó kiến nghị một số giải pháp cần thiết cho sự gia nhập này. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:  

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng là tài liệu tham khảo có giá trị trong hoạt động 

giảng dạy, nghiên cứu về lĩnh vực luật Quốc tế nói chung cũng như luật Hình sự quốc tế nói riêng.   

Kết quả của luận án còn có thể được sử dụng như một nguồn tài liệu tham khảo hữu ích đối với các 

cơ quan hoạch định chính sách, pháp luật. 
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