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TUYÊN BỐ 

CỦA BỘ NGOẠI GIAO NƯỚC CỘNG HÒA 

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM GỬI CHO TÒA TRỌNG TÀI 

TRONG VỤ VIỆC GIỮA CỘNG HÒA PHILIPPINES VÀ CỘNG HÒA 

NHÂN DÂN TRUNG HOA 

 

Vào ngày 22 tháng 01 năm 2013, Cộng hòa Philippines (Philippines) đã khởi kiện 

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp 

quốc về Luật Biển năm 1982 (‘Công ước’ hoặc ‘UNCLOS’). Để bảo vệ quyền và 

lợi ích pháp lý ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông trong tiếng Việt) có thể bị ảnh 

hưởng trong vụ kiện trọng tài này, Bộ Ngoại giao nước Công hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam trân trọng đề nghị Tòa trọng tài xem xét thích đáng đến quan điểm của 

Việt Nam như sau: 

1. Trước hết, Việt Nam với tư cách là một quốc gia thành viên của Công ước và 

là một quốc gia ven biển có quyền và lợi ích pháp lý ở Biển Đông, tái khẳng 

định mạnh mẽ chính sách nhất quán của mình ủng hộ việc thực thi và tôn 

trọng đầy đủ tất cả các quy định và thủ tục của Công ước. Việt Nam ủng hộ 

các quốc gia thành viên UNCLOS tìm kiếm giải pháp cho các tranh chấp 

giữa các quốc gia liên quan đến giải thích hay áp dụng Công ước thông qua 

các biện pháp hòa bình phù hợp với các quy định và thủ tục của Công ước, 

bao gồm các thủ tục được quy định tại Phần XV của Công ước. 

Theo đó, Việt Nam không có nghi ngờ nào về việc Tòa có thẩm quyền trong 

các vụ việc này. Việt Nam mong rằng Tòa sẽ đưa ra một quyết định khách 

quan và trung lập, tạo cơ sở pháp lý cho các bên trong vụ việc giải quyết 



2 
 

tranh chấp, góp phần làm sáng tỏ quan điểm pháp lý của các bên trong vụ 

việc này và các bên thứ ba có liên quan, và đóng góp vào việc gìn giữ và duy 

trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải và tự do hàng hải và hàng 

không trên Biển Đông. 

2. Sau khi đọc bản tranh tụng viết của Philippines, Bộ Ngoại giao Việt Nam có 

quan điểm rằng vụ kiện trọng tài này có thể liên quan và thậm chí ảnh hưởng 

đến một số quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam trên Biển Đông. Thông 

qua việc gửi Tuyên bố này đến Tòa trọng tài, Bộ Ngoại giao Việt Nam mong 

muốn bảo vệ các quyền và lợi ích pháp lý, bao gồm (nhưng không nhất thiết 

giới hạn) trong các vấn đề sau: 

(i) Các quyền của Việt Nam liên quan đến các thực thể địa lý ở Quần đảo 

Paracel (Quần đảo Hoàng Sa trong tiếng Việt) và Quần đảo Spratly 

(Quần đảo Trường Sa trong tiếng Việt); 

(ii) Các quyền và lợi ích của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế và 

thềm lục địa của mình; 

(iii) Các quyền và lợi ích của Việt Nam liên quan đến quy chế pháp lý của 

và quyền pháp lý trên biển tạo ra bởi các thực thể địa lý trên Biển 

Đông, nằm trong “đường chín đoạn”; 

(iv) Các quyền và lợi ích của Việt Nam trong vùng biển chung bên trong 

“đường chín đoạn”; và 

(v) Các quyền và lợi ích pháp lý khác của Việt Nam ở Biển Đông. 

3. Việt Nam ghi nhận việc Philippines không yêu cầu Tòa xem xét các vấn đề 

không nằm trong thẩm quyền của Tòa theo Điều 288 của Công ước, cụ thể: 

(i) Vấn đề về chủ quyền, bao gồm chủ quyền đối với các thực thể địa lý ở 

Quần đảo Hoàng Sa và Quần đảo Trường Sa; 
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(ii) Vấn đề về phân định các vùng biển chồng lấn giữa Philippines và 

Trung Quốc, cũng như giữa các quốc gia này với Việt Nam ở Biển 

Đông, nếu các vùng biển chồng lấn đó thực sự tồn tại.1  

4. Về các vấn đề liên quan đến Việt Nam thuộc thẩm quyền của Tòa, Việt Nam 

tuyên bố rõ ràng rằng: 

(i) Về “đường chín đoạn”, Việt Nam kiến quyết phản đối và bác bỏ bất kỳ 

yêu sách nào của Trung Quốc trên Biển Đông dựa vào “đường chín 

đoạn” bổi vì bất kỳ yêu sách nào như thế sẽ vi phạm các quyền và lợi 

ích pháp lý của Việt Nam như được xác định theo Công ước và luật 

pháp quốc tế chung. 

Đã nhiều lần thông qua các tài liệu và tuyên bố công khai và chính 

thức của mình, bao gồm các Côn ghàm gửi cho Tổng thư ký Liên hợp 

quốc, Việt Nam đã mạnh mẽ phản đối và bác bỏ các hành vi và hoạt 

động của Trung Quốc hướng đến hiện thực hóa yêu sách của nước này 

dựa trên “đường chín đoạn”. Sau khi Trung Quốc đính kèm một bản 

đồ có vẽ “đường chín đoạn” trong Công hàm gửi cho Tổng thư ký 

Liên hợp quốc ngày 8 tháng 5 năm 2009, Phái đoàn thường trực Việt 

Nam tại Liên hợp quốc đã ngay lập tức gửi Công hàm cho Tổng thư 

ký Liên hợp quốc2 tuyên bố rằng yêu sách của Trung Quốc đối với các 

đảo và vùng nước liền kề trên Biển Đông như được thể hiện trong bản 

đồ “đường chín đoạn” không có cơ sở pháp lý, lịch sử hay thực tế, do 

đó, không có giá trị pháp lý và vô hiệu. Ngày 23 tháng 7 năm 2012, 

khi Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc Gia Trung Quốc (CNOOC) 

công bố văn bản mang tên “Thông báo một phần các lô mở trong vùng 

nước thuộc thẩm quyền của Công hòa Nhân dân Trung Hoa có thể hợp 

                                                             
1 Xem Tuyên bố khởi kiện, đoạn 7, 40; Bản tranh tụng, đoạn 1.53, 5.107, 5.113, 5.117, 7.120-7.124. 
2 Công hàm số 86/HC-2009 ngày 8 tháng 5 năm 2009 của Phái đoàn thường trực nước Công hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam gửi đến Tổng thư ký Liên hợp quốc. Xem Phụ lục 1. 
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tác với nước ngoài trong năm 2012,” yêu sách chín lô nằm trong 

“đường chín đoạn” như vẽ trong bản đồ đính kèm Thông báo trên là 

nằm trong vùng nước thuộc thẩm quyền của Trung Quốc,3 Việt Nam 

đã gửi Công hàm ngày 27 tháng 6 năm 2012 ngay lập tức phản đối và 

bác bỏ Thông báo này của Trung Quốc do chín lô trên nằm hoàn toàn 

trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.4 Khi 

Trung Quốc đưa bản đồ thể hiện đường này vào hộ chiếu loại E của 

nước này từ tháng 4 năm 2012, Việt Nam đã gửi Công hàm cho Trung 

Quốc để phản đối va 2bác bỏ hành vi này vào ngày 22 tháng 10 năm 

2012.5 Khi vào ngày 01 tháng 01 năm 2014, cơ quan chức năng của 

tỉnh Hải Nam, Trung Quốc bắt đầu cưỡng chế thẩm quyền hình sự trên 

biển của nước này trong vùng biển bên trong “đường chín đoạn”, ngày 

10 tháng 01 năm 2014, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam 

cũng đã ra tuyên bố kiến quyết phản đối những hành vi này.6 Gần đây 

nhất, trong Phụ lục của thư gửi Tổng thư ký Liên hợp quốc của Đại 

diện thường trực Việt Nam ngày 19 tháng 11 năm 2014, Việt Nam với 

tư cách một quốc gia ven biển có quyền và lợi ích chính đáng trên 

Biển Đông (Biển Nam Trung Hoa), kiên quyết bác bỏ yêu sách của 

phía Trung Quốc rằng “chủ quyền và quyền liên quan và các yêu sách 

của Trung Quốc trên Biển Nam Trung Hoa đã hình thành trong quá 

trình lịch sử lâu dài” trong phụ lục thư ngày 7 tháng 10 năm 2014 của 

                                                             
3 Thông báo một phần các lô mở trong vùng nước thuộc thẩm quyền của Công hòa Nhân dân Trung Hoa có thể hợp 

tác với nước ngoài trong năm 2012. Xem Phụ lục 2. 
4 Công hàm số 455/BNG-UBBG ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi đến Đại sứ quán nước 

Công hòa Nhân dân Trung Hoa tại Hà Nội. Xem Phụ lục 3. 
5 Công hàm số 740/BNG-LPQT ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi đến Đại sứ quán nước 

Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc tại Hà Nội để phản đối và bác bỏ hành vi này của Trung Quốc. Xem Phụ lục 4. 
6 Tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 10 tháng 01 năm 

2014. Xem Phụ lục 5. 
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Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc gửi cho Tổng thư 

ký (A/69/429).7 

Về yêu sách “quyền lịch sử” của Trung Quốc trên Biển Đông, ví dụ 

như được ghi nhận ở Điều 14 Luật về vùng đặc quyền kinh tế và thềm 

lục địa của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày 26 tháng 6 năm 

1998, Việt Nam đã gửi Công hàm ngày 6 tháng 8 năm 1998 đến Tổng 

thư ký Liên hợp quốc, trong đó, Việt Nam khẳng định rõ ràng rằng 

“nước này không công nhận bất kỳ cái gọi là “lợi ích lịch sử” nào 

không phù hợp với luật pháp quốc tế và vi phạm chủ quyền, quyền chủ 

quyền của Việt Nam và các lợi ích chính đáng của Việt Nam trong các 

vùng biển và thềm lục địa của mình trên Biển Đông như được nêu 

trong Điều 14 của Luật nêu trên của nước Cộng hòa Nhân dân Trung 

Hoa.”8 

(ii) Về quy chế pháp lý của tám thực thể mà Philippines nêu cụ thể trong 

vụ kiện này, Việt Nam có quan điểm rằng quy chế pháp lý của các 

thực thể đó nên được xác định phù hợp với Điều 121(3) của Công ước 

và Điều 20 của Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012. Theo 

đó, Việt Nam cho rằng không có bất kỳ thực thể nào được Philippines 

đề cập trong vụ kiện này có thể có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục 

địa hoặc tạo ra quyền trên biển vượt quá 12 hải lý do các thực thể này 

hoặc là bãi lúc nổi lúc chìm hoặc là “đảo đá không thể duy trì sự cư trú 

của con người hoặc đời sống kinh tế riêng” theo Điều 121(3) của Công 

ước. 

                                                             
7 Phụ lục của thư ngày 19 tháng 11 năm 2014 của Đại diện thường trực nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

gửi cho Tổng thư ký Liên hợp quốc. Xem phụ lục 6. 
8 Công hàm số 771/HC-98 ngày 6 tháng 8 năm 1998 của Phái đoàn thường trực nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam tại Liên hợp quốc gửi đến Tổng thư ký Liên hợp quốc. Xem Phụ lục 7. 
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5. Với tư cách là một quốc gia ven biển ở Biển Đông, Việt Nam ủng hộ thẩm 

quyền của Tòa trong việc giải thích và áp dụng Điều 60 và 80 của Công ước 

liên quan đến việc xây dựng các đảo, công trình và cấu trúc nhân tạo trong 

vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các quốc gia ven biển, Điều 94 

liên quan đến nghĩa vụ của quốc gia mà tàu mang cờ, Điều 194(5) liên quan 

đến bảo vệ hệ sinh thái và Điều 206 liên quan đến việc đánh giá tác động môi 

trường. 

Liên quan đến Điều 300 về hành vi của bên yêu sách nhằm thực thi quyền và 

nghĩa vụ theo Công ước, Việt Nam có lợi ích pháp lý trong việc Tòa giải 

thích và áp dụng Điều 300 của Công ước liên quan đến hành vi của các bên 

yêu sách trên Biển Đông, khẳng định tầm quan trọng và giá trị của Công ước 

như là “Hiến chương của đại dương” hướng đến mục đích xác lập một trật tự 

pháp lý trên Biển Đông. 

Với tư cách là một quốc gia thành viên của Công ước về quy định quốc tế 

ngăn ngừa va chậm trên biển (COLREGS), Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô 

nhiễm từ tàu (MARPOL) và Công ước về đa dạng sinh học (CBD), Việt 

Nam có lợi ích pháp lý trong việc Tòa giải thích và áp dụng các quy định có 

liên quan của Công ước và các văn kiện đó trên cơ sở Điều 293(1) của Công 

ước, và trong mối liên hệ với Công ước. 

6. Thông qua việc gửi Tuyên bố này, Bộ Ngoại giao Việt Nam trân trọng đề 

nghị Tòa xem xét thích đáng đến quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam trên 

Biển Đông khi Tòa xem xét và đưa ra quyết định liên quan đến yêu sách mà 

Tòa có thẩm quyền trong vụ kiện này theo Điều 288 UNCLOS. Việt Nam sẽ 

trân trọng xem xét bất kỳ bước đi nào mà Tòa yêu cầu có thể hỗ trợ Tòa 
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nhằm “chắc chắn rằng tất cả thông tin cần thiết sẽ được cung cấp nhằm bảo 

vệ hiệu quả lợi ích của quốc gia thứ ba”9 trong vụ kiện trọng tài này. 

Cuối cùng, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định Việt Nam bảo lưu quyền 

bảo vệ các quyền và lợi ích pháp lý của mình trên Biển Đông bằng các biện 

pháp hòa bình thích hợp và cần thiếp phù hợp với UNCLOS. Thêm vào đó, 

Việt Nam bảo lưu quyền đề nghị cam thiệp nếu thấy phù hợp và phù hợp với 

các nguyên tắc và quy định của luật quốc tế, bao gồm các quy định liên quan 

của UNCLOS. 

                                                             
9 Tuyên bố của Thẩm phán ad hoc Gaja, ICJ Rep. 2011, tr. 417 (đoạn 1). 


