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I. GIỚI THIỆU
Tranh chấp Biển Đông đã chứng minh là một lò lửa cho một loạt các cuộc
tranh cãi pháp lý, từ vấn đề phạm vi các vùng biển 1, cho đến các yêu sách đảo2
và quyền tự do hàng hải.3 Một trong các vấn đề nổi cộm yêu cầu phải nghiên
cứu kỹ hơn nữa liên quan đến các đường cơ sở sẽ được vẽ xung quanh các đảo ở
giữa Biển Đông.4 Quan điểm đầu tiên mà bất kỳ ai cũng có thể nghĩ đến đó là

Ví dụ A.G. Oude Elferink, „The Islands in the South China Sea: How Does Their Presence Limit the
Extent of the High Seas and the Area and the Maritime Zones of the Mainland Coasts?‟, 32 Ocean
Development and International Law (2001) 169.
1

2

Ví dụ M. Chemillier-Gendreau, Sovereignty over the Paracel and Spratly Islands (Kluwer, 2000).

Ví dụ E. Franckx, „American and Chinese Views on Navigational Rights of Warships‟, 10 Chinese
Journal of International Law (2011) 187.
3

Chúng tôi sẽ không thảo luận về vấn đề quyền sở hữu đối với các cấu trúc đảo khác nhau. Chỉ quốc
gia sở hữu các đảo mới có thể vẽ đường cơ sở mà có thể bị phản đối và công nhận theo luật quốc tế.
Khi nghiên cứu các tranh luận liên quan đến đảo, một vấn đề quan trọng đó là phân biệt vấn đề chủ
quyền với các vấn đề khác. Xem R.W. Smith, „Maritime Delimitation in the South China Sea:
Potentiality and Challenges‟, 41 Ocean Development & International Law (2010) 214, tr. 220.
4
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việc áp dụng cơ chế đường cơ sở thông thường phù hợp với Công ước Liên hợp
quốc về Luật Biển 1982.5
Thực ra, nghiên cứu quy định của Điều 121(2):
“Trừ những điều được quy định trong đoạn 3, lãnh hải, vùng
tiếp giáp, vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa của một đảo
được hoạch định theo đúng các quy định của Công ước áp dụng
cho các lãnh thổ đất liền khác.”
Kết hợp với Điều 5:
“Trừ khi có quy định trái ngược của Công ước, đường cơ sở
thông thường dùng để tính chiều rộng lãnh hải là ngấn nước triều
thấp nhất dọc theo bờ biển, như được thể hiện trên các hải đồ tỷ lệ
lớn đã được quốc gia ven biển chính thức công nhận.”
đưa chúng ta đến kết luận rằng các đường cơ sở thông thường, ví dụ như
ngấn nước triều thấp nhất của bờ biển và có thể là đường cơ sở thẳng nếu đáp
ứng các điều kiện có thể áp dụng đối với từng đảo riêng biệt.6
Tuy nhiên, có hai yếu tố đáng chú ý liên quan đến Biển Đông. Trước tiên,
một vài cấu trúc ở giữa biển có thể được xem như là một nhóm đảo và/hoặc
“quần đảo”, một thuật ngữ pháp lý được định nghĩa theo một loạt các tiêu chuẩn
về lịch sử - địa lý và kinh tế - chính trị.7 Thứ hai, các quốc gia lục địa/đại lục8,
các quốc đảo9, cũng như một quốc gia quần đảo10 đã đưa ra các yêu sách đối với
các vùng lãnh thổ này. Việc xem quốc gia có đủ điều kiện yêu sách xét từ khía
cạnh luật biển có hệ quả rất quan trọng.

United Nations Convention on the Law of the Sea, 10/12/1982, 1833 U.N.T.S. 397 (có hiệu lực vào
ngày 16/11/1994) [Công ước 1982].
5

6

Xem thêm M.H. Nordquist, United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: A Commentary
(Vol. III, Martinus Nijhoff, 1995), tr. 338.
7

M. Tseggelidou, „The Legal Regime of Archipelagos‟, 17 Thesaurus Acroasium (1991) 663, tr. 667.

8

Brunei, Malaysia, Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, Việt Nam.

Liên quan đến Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan), chúng tôi sẽ không bàn về địa vị của nước này
trong luật quốc tế (Xem J. Crawford, The Creation of States in International Law (Oxford University
Press, 2006), tr. 198-221).
9

Philippines. Do Cộng hoà Trung Hoa tuyên bố yêu sách quần đảo, quốc gia này cũng có thể được
xem xét ở đây.
10
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Do đó, một câu hỏi then chốt được đặt ra đó là: liệu các quốc gia có thể nối
các đảo (gộp thành một khối) trong một hệ thống nối các điểm ngoài cũng của
nhóm đảo này? Hệ quả thực tế rất quan trọng, bởi vì đường cơ sở dùng để tính
bề rộng của các vùng biển khác nhau thuộc thẩm quyền của các quốc gia ven
biển (hướng ra biển)11 và vùng biển nào trở thành nội thuỷ hay vùng nước quần
đảo (hướng vào đất liền) phụ thuộc vào quy chế được áp dụng.12
Cũng nên lưu ý rằng việc xác định thành phần chính xác cũng như các đặc
điểm của các nhóm đảo ở Biển Đông là một nhiệm vụ dành cho các nhà địa lý
hơn là cho các nhà làm luật. Với mục đích đóng góp một cách lý giải mang tính
lý thuyết pháp lý cho vấn đề này, chúng tôi sẽ xem xét các quy tắc có thể áp
dụng một cách khái quát. Do đó, các học giả có thể sử dụng các quan điểm đó
một cách hiệu qủa khi gặp phải các vấn đề cụ thể hơn ở Biển Đông. Hơn nữa,
chúng tôi sẽ tập trung phân tích tình trạng của các quốc gia ngoài các quốc gia
quần đảo (các quốc gia này nên được xem xét riêng biệt), hay còn gọi là “các
quốc gia hỗn hợp”.13 Chúng tôi sẽ xem xét từ góc độ liệu hai quy chế thay thế để
vẽ đường cơ sở xung quanh các đảo xa bờ có cơ sở pháp lý hợp lý theo luật quốc
tế hay không: quy chế đường cơ sở quần đảo và đường cơ sở thẳng. Việc giải
quyết tính có thể áp dụng của các cách tiếp cận thay thế đường cơ sở thông
thường chắc chắn không phải là một điểm tranh luận trong bối cảnh Biển Đông.
Minh chứng là Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ban hành luật trong đó nước này
áp dụng hệ thống đường cơ sở thẳng cho quần đảo Hoàng Sa.14

T. Scovazzi, „Baselines‟, in R. Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International
Law, www.mpepil.com, tại § 1.
11

Nội thuỷ: Điều 8 Công ước 1982. Xem thêm C.J. Colombos, The International Law of the Sea (6th
ed., Longmans, 1967): “trong vùng biển này, ngoại trừ các điều ước đặc biệt, nếu thực hiện nghiêm
theo luật, các quốc gia khác không thể đòi hỏi bất kỳ quyền lợi nào cho các tàu hay vật thể của mình
mặc dù vì lý do dựa vào lợi ích của thương mại và hàng hải quốc tế, quốc gia đó có thể cho rằng một
tập quán quốc tế đang hình thành trong thời hiện đại rằng sự tiếp cận của các tàu nước ngoài vào các
vùng biển này không nên bị từ chối ngoại trừ dựa trên một số lý do quốc gia bắt buộc.” Vùng nước
quần đảo: Điều 47 Công ước 1982. Xem thêm C.J. Piernas, „Archipelagic Waters‟, in R. Wolfrum
(ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, www.mpepil.com, tại §§ 14-18 (lưu ý
rằng vùng nước quần đảo có đặc điểm giống nội thuỷ đó là cả 2 vùng biển thuộc chủ quyền của quốc
gia ven biển và cho phép quyền qua lại vô hại và quyền quá cảnh nhưng cũng phải tùy thuộc vào
quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia láng giềng).
12

Định nghĩa bởi Piernas, như trên, tại § 5 là “các quốc gia nằm trong vùng đất lục địa và trong một
hoặc nhiều hơn các quần đảo.” Xem thêm P.E.J. Rodgers, Midocean Archipelagos and International
Law: A Study in the Progressive Development of International Law (Vantage Press, 1981), tr. 165.
13

Xem D.J. Dzurek, „The People‟s Republic of China Straight Baseline Claim‟, IBRU Boundary and
Security Bulletin (Summer 1996) 77, tr. 84-85. PRC cũng tuyên bố rằng quốc gia này sẽ xác định
14
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II. ĐƯỜNG CƠ SỞ QUẦN ĐẢO VÀ ĐƯỜNG CƠ SỞ THẲNG
A. Đường cơ sở quần đảo
(i) Công ước 1982
Có một số lượng các quốc gia lục địa trên toàn cầu tuyên bố chủ quyền đối
với các quần đảo, thuật ngữ được định nghĩa theo điều 46(b) Công ước 1982:
““Quần đảo” là một nhóm đảo, bao gồm các phần của các đảo,
các vùng nước tiếp giáp và các cấu trúc tự nhiên khác có liên quan
với nhau đến mức tạo thành về thực chất một thể thống nhất về địa
lý, kinh tế và chính trị, hay được coi như thế về mặt lịch sử.”
Quyết tâm gia tăng phạm vi thẩm quyền của mình, các quốc gia thường có
khuynh hướng áp dụng phương pháp mang lại kết quả tốt hơn so với vẽ đường
cơ sở thông thường. Liên quan đến các quần đảo, phương pháp đường cơ sở
quần đảo được cho là lựa chọn hợp lý đầu tiên (prima facie). Tuy nhiên, có một
cái bẫy ở đây. Điều 47(1) Công ước 1982 quy định rằng “Một quốc gia quần
đảo có thể vẽ các đường cơ sở thẳng của quần đảo (...)” (nhấn mạnh), điều quay
trở lại với quy định “quốc gia hoàn toàn được cấu thành bởi một hay nhiều quần
đảo và có thể bao gồm một số hòn đảo khác nữa.”15 Có phải điều này có nghĩa
rằng các quốc gia lục địa có các quần đảo xa bờ không được sử dụng quy chế có
lợi này? Đầu tiên, đây có vẻ là một kết luận hợp lý.16 Mặt khác, điều khoản được
nhắc ở trên không loại trừ các quốc gia lục địa (expressis verbis). Để giải quyết
vấn đề này, cần phải nghiên cứu Các văn bản soạn thảo Công ước (travaux
préparatoires)17, các tài liệu sẽ đưa ra một bức tranh rõ ràng hơn về vấn đề này.
(ii) Các văn bản soạn thảo Công ước
Trong suốt Hội nghị Liên hợp quốc Lần thứ 3 về Luật Biển (UNCLOS III)
liên quan đến các vùng lãnh thổ xa bờ, các quốc gia lục địa đã nỗ lực tránh phân
đường cơ sở cho quần đảo Trường Sa vào một lúc nào đó. Xem K. Zou, Law of the Sea in East Asia:
Issues and Prospects (Routledge, 2005), tr. 46.
15

Điều 46(a) Công ước 1982.

L. Lucchini, „l‟Etat insulaire‟, 285 Collected Courses of the Hague Academy of International Law
(2000) 251, tr. 307.
16

Xem điều 32 Công ước Viên về Luật Điều ước quốc tế, 23/5/1969, 1155 U.N.T.S. 331 (có hiệu lực
ngày 27/1/1980) [VCLT].
17
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biệt rạch ròi giữa tình trạng của các quần đảo xa bờ, các quần đảo ven biển và
các quốc gia quần đảo.18 Ý kiến của các quốc gia hỗn hợp này đã được thành
viên đại diện của của một trong các quốc gia này nêu rõ:
“Các lập luận ủng hộ việc thiết lập một quy chế đặc biệt cho
các quốc gia quần đảo cũng có hiệu lực đối với các quần đảo cấu
thành một phần lãnh thổ của một quốc gia ven biển, đặc biệt liên
quan đến các lợi ích an ninh và kinh tế của các quốc gia đó. Việc áp
dụng một quy chế khác cho các quần đảo này có nghĩa rằng phần
lãnh thổ quần đảo của các quốc gia hỗn hợp sẽ được xem như là
lãnh thổ hạng hai.”19
Chín trong số các quốc gia này đã đưa ra một tài liệu làm việc vào năm
1974 để thể hiện ý kiến của mình. Điều thú vị nhất là nội dụng đoạn sau ở trong
tài liệu:
“CÁC QUẦN ĐẢO CẤU THÀNH MỘT PHẦN CỦA QUỐC GIA VEN BIỂN
Điều 9
1. Một quốc gia ven biển với một hoặc nhiều hơn các quần đảo
xa bờ, như được định nghĩa ở điều 5.2, cấu thành nên một phần
không thể tách rời của lãnh thổ quốc gia đó, sẽ có quyền áp dụng
các quy định của các điều 6 và 7 cho các quần đảo đó với điều kiện
phải đưa ra tuyên bố liên quan đến vấn đề này.
2. Lãnh hải của một quốc gia ven biển mà có một hoặc nhiều
hơn các quần đảo xa bờ thực hiện các quyền theo điều này sẽ được
tính từ các đường cơ sở được áp dụng để nối các vùng nước quần
đảo của quần đảo đó.”20
Nỗ lực này21 và các nỗ lực khác nữa gặp phải sự phản đối kịch liệt từ các
quốc gia phản đối việc mở rộng quy chế quần đảo đối với các quần đảo nằm

Khái quá về lập trường của Các quốc gia hỗn hợp về sự phát triển của Công ước 1982, xem J.P.
Losa (ed.), El Archipiélago Oceánico: Regulación Jurídico-Marítima Internacional (International
Law Association (sección española), 1981), tr. 182-186 và 202-204.
18

19

Doc. A/CONF.62/C.2/SR.37, UNCLOS III, Biên bản chính thức, vol. II, tr. 266.

Canada, Chile, Iceland, India, Indonesia, Mauritius, Mexico, New Zealand và Norway: Tài liệu Làm
việc, Doc. A/CONF.62/L.4, UNCLOS III, Biên bản Chính thức, vol. III, tr. 81-83.
20

21

Tài liệu Làm việc năm 1974 đã không được đưa vào Văn bản Thảo luận Không chính thức.
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giữa đại dương của các quốc gia lục địa.22 Một số quốc gia, lo sợ các yêu sách
mở rộng,23 kiên quyết rằng việc mở rộng phạm vi của quy chế này sẽ đi ngược
lại lợi ích của cộng đồng quốc tế liên quan đến tự do hàng hải.24 Cuối cùng, sáng
kiến của các quốc gia hỗn hợp này bị phá sản. Kết quả là, theo như lịch sử quá
trình soạn thảo, cách giải thích đúng cho Công ước 1982 đó là quy chế quần đảo
và khả năng đi kèm trong việc vẽ các đường cơ sở quần đảo tiếp tục chỉ dành
cho các quốc gia quần đảo.

B. Đường cơ sở thẳng
(i) Lý do đằng sau việc sử dụng phương pháp này
Đối mặt với việc không thể áp dụng quy chế quần đảo và quyết tâm gia
tăng lãnh thổ biển của họ, một số quốc gia lục địa đã nỗ lực dựa vào đường cơ
sở thẳng thông thường đối với các quần đảo và/hoặc các nhóm đảo với mục đích
đạt được kết quả tương đương.25 Thông lệ không rõ ràng này vi phạm Công ước
1982, ít nhất là tinh thần của Công ước. Trong một nghiên cứu đáng lưu ý về
đường cơ sở thẳng trong luật quốc tế, Reisman và Westerman phát triển một loạt
các nguyên tắc cơ bản để mang lại cho các nguyên tắc thích đáng một sự giải
thích hợp lý phù hợp với các nguyên tắc giải thích quy định ở Công ước Viên về
Luật Điều ước quốc tế. Một trong những hướng dẫn như thế là “quy chế đường
cơ sở thẳng không thể được sử dụng đi ngược lại với các nguyên tắc khác của
luật quốc tế.”26 Một cách hoàn toàn chính đáng, hai học giả này đã trích các
quần đảo của các quốc gia hỗn hợp này như là một minh hoạ thuyết phục trong
vấn đề này.27

J.R. Stevenson và B.H. Oxman, „The Third United Nations Conference on the Law of the Sea: The
1975 Geneva Session‟, 69 American Journal of International Law (1975) 763, tr. 785.
22

23

H.W. Jayewardene, The Regime of Islands in International Law (Martinus Nijhoff, 1990), tr. 120.

Mặc dù đây là một mối quan ngại lớn, có những lý do khác nằm sau sự đối xử khác biệt này, trong
đó có yếu tố chính trị (bối cảnh phi thực dân hoá). Phê bình bài viết sau, xem R. Lattion, L’archipel en
droit international (Payot, 1984), tr. 113-116.
24

M. Tsamenyi, C. Schofield và B. Milligan, „Navigation through Archipelagos: Current State
Practice‟, trong M.H. Nordquist, T.T.B. Koh & J. Norton Moore (eds.), Freedom of Seas, Passage
Rights and the 1982 Law of the Sea Convention (Martinus Nijhoff, 2009) 413, tr. 418, chú thích 20.
25

26

W.M. Reisman & G.S. Westerman, Straight Baselines in Maritime Boundary Delimitation (St.
Martin‟s Press, 1992), tr. 102.
27

Như .trên, tr. 103.
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(ii) Phương pháp ngoại lệ
Bối cảnh cụ thể làm phát sinh vấn đề quy chế điều chỉnh đường cơ sở thẳng
đó là phán quyết của Toà án quốc tế trong vụ Anh – Na-uy.28 Mô hình vụ việc
trong phán quyết này liên quan đến các đảo liền kề bờ biển của Na-uy được xem
xét sử dụng làm các điểm ngoài cùng để vẽ đường cơ sở. Điều này hoàn toàn
khác với mô hình đang được xem xét ở đây, hay “các nhóm đảo độc lập không
có mối liên hệ đặc biệt với lục địa.”29 Những khác biệt trên thực tế khác có thể
đưa ra. Việc mở rộng các vùng biển trong trường hợp quần đảo giữa biển lớn
hơn nhiều so với các quần đảo ven biển. Thêm nữa, việc phụ thuộc vào lục địa
(về mặt địa lý và vật chất) cũng khác nhau.30
Bất chấp trường hợp cụ thể đã tạo cơ sở cho Toà án quốc tế thừa nhận hiệu
lực pháp lý quốc tế của nguyên tắc đường sơ sở thẳng, nguyên tắc này gần như
được đưa vào Điều 4 Công ước về Lãnh hải và vùng Tiếp giáp Lãnh hải 195831
và sau đó là Điều 7 của Công ước 1982. Do điều này được quy định trong một
điều ước điều chính luật biển nói chung, nhiều quốc gia cho rằng đây là một sự
mở rộng phạm vi nguyên tắc (vốn hạn chế lúc đầu), làm phát sinh các cách giải
thích tự do trong thực tiễn. Tuy nhiên, những diễn biến này đã được ICJ kiềm
chế bằng việc nhắc lại lập trường rằng các đường cơ sở thẳng mà tách biệt khỏi
các đường cơ sở thông thường là một ngoại lệ và do đó chỉ có thể được sử dụng
nếu đáp ứng các điều kiện chặt chẽ như được quy định ở Công ước 1982:
“Toà thấy rằng phương pháp đường cơ sở thẳng, một ngoại lệ
của các nguyên tắc thông thường trong xác định đường cơ sở chỉ có

Fisheries (United Kingdom v. Norway), Phán quyết ngày 18/12/1951, tr. 116. Nghiên cứu sâu hơn
về các lập luận của các bên trước Toà liên quan đến vấn đề quần đảo, xem Rodgers,như trên, tr. 58-64.
28

G. Fitzmaurice, „Some Results of the Geneva Conference on the Law of the Sea. Part I. The
Territorial Sea and Contiguous Zone and Related Topics‟, 8 International and Comparative Law
Quarterly (1959) 73, tr. 89-90.
29

C.F. Amerasinghe, „The Problem of Archipelagoes in the International Law of the Sea‟, 23
International and Comparative Law Quarterly (1974) 539, tr. 570.
30

Điều 4(1) Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, 29/4/1958, 516 U.N.T.S. 205
(ecó hiệu lực ngày 10/9/1964). Xem R.D. Hodgson, „Islands: Normal and Special Circumstances‟, J.
King Gamble, Jr. & G. Pontecorvo (eds.), Law of the Sea: The Emerging Regime of the Oceans
(Ballinger Publishing Company, 1973) 137, tr.153 (than phiền rằng “có lẽ không có một điều khoản
nào khác của Công ước về các đảo được sử dụng và có lẽ làm dụng bởi các quốc gia trên thế giới
nhiều như vậy.”).
31
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thể được áp dụng nếu đáp ứng một số điều kiện. Phương pháp này
phải được áp dụng một cách hạn chế.”32
Lưu ý rằng, có vẻ như sẽ rất khó để áp dụng đường cơ sở thẳng đối với các
quần đảo giữa biển.33 Tuy nhiên, dường như có ít nhất một trường hợp ở một
mức độ nào đó tương tự như vụ việc Anh – Na-uy và nội dung Điều 7 Công ước
1982: một nhóm đảo bao gồm một đảo chính bao quanh bởi các đảo nhỏ hơn.34
Do đó, có lập luận cho rằng Nhóm Furneaux ở Eo Bass (giữa Tasmania và phần
còn lại của Australia)35, và một số nhóm đảo nhỏ hơn nhất định trong quần đảo
Hoàng Sa36 có thể rơi vào phạm vi điều chỉnh của nguyên tắc này.37

III. THỰC TIỄN QUỐC GIA
A. Sự liên quan về mặt pháp lý của Thực tiễn Quốc gia
Bất chấp một số phản đối về mặt lý thuyết được đưa ra trong những đoạn
trước, thực tiễn quốc gia sau đó có khả năng thay đổi cách mà các quy định điều
ước được giải thích. Điều này tuân theo Điều 31(1) và 31(3)(b) của Công ước
Viên:

32

Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain),
Phán quyết ngày 16/3/2001, tr.103, § 212.
Để tìm hiểu về cách tiếp cận đầy sắc thái nhằm rút ra các bài học tổng quát hơn từ tiền lệ Anh – Nauy mà có thể vận dụng cho các quần đảo giữa biển, xem Amerasinghe,như trên, tr. 544-546.
33

34

V. Prescott & C. Schofield, The Maritime Political Boundaries of the World (2nd ed., Martinus
Nijhoff, 2005), at 169. “bao quanh” ám chỉ “nhiều hơn một vài đảo, phân bố trên một vùng liên tục
trước bờ biển tạo thành một chuỗi đảo.” (Reisman & Westerman, o.c., at 86). Contra Li & Z. Jie, „A
Preliminary Analysis of the Application of Archipelagic Regime and the Delimitation of the South
China Sea‟, 11 China Oceans Law Review (2010) 167, tr. 177 (tranh luận rằng phương pháp vẽ đường
cơ sở thẳng bao quanh các quần đảo không được điều chỉnh cụ thể bởi Công ước 1982 và theo Lời mở
đầu phải được điều chỉnh bởi luật tập quán quốc tế (yêu cầu họ xem xét liệu thực tiễn quốc gia và
nguyên tắc opinion juris ủng hộ cách tiếp cận này hay không).
J.R.V. Prescott, „Straight and Archipelagic Baselines‟, in G. Blake (ed.), Maritime Boundaries and
Ocean Resources (Croom Helm, 1987) 38, tr. 45.
35

36

Dzurek, o.c., at 85.

37

Xem thêm V. Prescott, Limits of National Claims in the South China Sea (ASEAN Academic Press,
1999), tr. 18 (xem xét rằng nhóm đảo Kerguelen của Pháp cấu thành “điểm mốc cho các đường cơ sở
thẳng quanh các quần đảo giữa biển,” điều có thể được tìm thấy trong T. Scovazzi & G. Francalanci,
D. Romano & S. Mongardini (eds.), Atlas of the Straight Baselines (2nd ed., Guiffrè, 1989), tr. 135).
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“Một điều ước cần phải được giải thích với thiện ý theo ý
nghĩa thông thường được nêu ra đối với những thuật ngữ được sử
dụng trong điều ước theo nội dung của những thuật ngữ này và xét
đến đối tượng và mục đích của điều ước. (…) Sẽ phải tính đến (…):
“bất kỳ thực tiễn nào sau này trong việc áp dụng điều ước được các
bên thỏa thuận liên quan đến việc giải thích điều ước.”
Không chỉ là một minh chứng tuyệt vời cho việc các bên thực sự ngụ ý gì
qua những từ ngữ được lựa chọn38, quy định này cũng có thể thích nghi các cách
diễn giải một cách đáng kể.39 Mấu chốt của quy định này là phần “thoả thuận
của các bên”, điều ám chỉ rằng các bên quốc gia khác phải đồng ý, hoặc công
khai hoặc hàm ý như vậy.40 Hơn nữa, thực tiễn quốc gia, nếu ổn định và nhất
quán41 cùng với ý chí của các quốc gia (opino juris), có thể tạo ra nguyên tắc
mới của luật tập quán quốc tế42 thay thế cho quy tắc xung đột thông thường lâu
nay. Do đó, việc xem xét thực tiễn hoạt động của các quốc gia sau khi ký kết
điều ước là vô cùng quan trọng. Thành phần của quy chế xác định liệu thực tiễn
quốc gia có liên quan về mặt pháp lý là một chuỗi hành động – phản ứng kết nối
các yêu sách về quyền (ví dụ như thông qua các đạo luật quốc gia), các phản đối
(hay các phản đối chính thức nhằm mục đích bảo vệ quyền và có thể góp phần
ngăn chặn việc xuất hiện một thực tiễn chung được chấp nhận trong luật)43, và
sự nhất trí (hay đồng ý).

38

A. Aust, Modern Treaty Law and Practice (2nd ed., Cambridge University Press, 2007), tr. 241.

Y. Dinstein, „The Interaction between Customary International Law and Treaties‟, 322 Collected
Courses of the Hague Academy of International Law (2006) 243, tr. 408.
39

40

Aust, o.c., tr. 241.

Ví dụ Right of Passage over Indian Territory (Portugal v. India), Phán quyết ngày 12/4/1960, tr. 40;
Asylum (Colombia/Peru), Phán quyết ngày 20/11/1950, tr. 277. Tuy nhiên, không bắt buộc phải “hoàn
toàn chính xác phù hợp” (Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v.
United States of America), Phán quyết ngày 27/6/1986, tr. 98, § 186).
41

42

Xem Art. 38(1)(b) Quy chế Toà án Công lý quốc tế.

C. Eick, „Protest‟, in R. Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law,
www.mpepil.com, tại §§ 1 và 13.
43
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B. Khái quát về các Quốc gia Hỗn hợp vẽ Đường cơ sở Thẳng quanh các
Nhóm đảo (Danh sách chưa bao gồm hết các quốc gia)44

Các quốc gia

Các cấu trúc đảo

Nội luật

Australia

Houtman Abrolhos và Tuyên bố Giới hạn phía trong (Đường cơ
Furneaux
sở), 4/02/1983

Đan Mạch

Faroe

Sắc lệnh Hoàng gia số 599, 21/12/1976

Ecuador

Galapagos

Nghị định Tối cao số 959-A, 28/6/1971

Na Uy

Svalbard

Sắc lệnh Hoàng gia (2001) (thay đổi toạ độ
được thiết lập năm 1970 và nối liền các
phần còn lại của quần đảo).

Bồ Đào Nha

Azores và Madeira

Luật Nghị định Số 495/85, 29/11/1985

CHND Trung Hoa

Hoàng Sa

Tuyên bố về Đường cơ sở Lãnh hải,
15/5/1996

Tây Ban Nha

Balearic và Canary

Đạo luật số 20/1967, 8/4/1967 và Sắc lệnh
Hoàng gia số 2510/1977, 5/8/1977

C. Phân tích
Một số lý do dưới đây sẽ được liệt kê nhằm làm giảm giá trị của thực tiễn
quốc gia liên quan đến đường cơ sở thẳng nối liền các nhóm đảo giữa biển trong
việc thách thức quy chế hiện hành.
Bảng này được vẽ dựa trên thông tin thu được từ: Liên hợp quốc – Văn phòng Các Vấn đề Đại
dương và Luật Biển, Baselines: National Legislation with Illustrative Maps (1989); Bộ Quốc phòng
Mỹ, Maritime Claims Reference Manual (2005), www.jag.navy.mil/organization/code_10_mcrm.htm;
Mỹ, Bộ Ngoại giao – Cục Đại dương và Các vấn đề Môi trường và Khoa học quốc tế Limits in the
Seas, www.state.gov/g/oes/ocns/opa/convention/c16065.htm; M. Munavvar, Ocean States:
Archipelagic Regimes in the Law of the Sea (Martinus Nijhoff, 1995), tr. 137. Nên nhắc qua quần đảo
Andaman và Nicobar. Trong vài năm, Ấn Độ đã hạn chế hàng hải quốc tế xung quanh và trong các
vùng biển. Tuy nhiên, hạn chế này bị bãi bỏ (Xem Jayewardene, o.c., tr. 171-172; Munavvar, o.c., tr.
174). Trong trường hợp Australia, Đan Mạch, Ecuador và Bồ Đào Nha các vùng biển kín dường như
được xem là nội thuỷ (E.J. Molenaar, Coastal State Jurisdiction over Vessel-Source Pollution (Kluwer
Law International, 1998), tr. 349).
44

10

www.nghiencuubiendong.vn

(i) Tính pháp lý không rõ ràng
Sẽ vượt quá phạm vi của bài thuyết trình này để thảo luận về các đặc điểm
địa lý của các ví dụ được đưa ra ở bảng trên. Một số học giả đã phân tích vấn đề
này. Chấp nhận giả định rằng đường cơ sở quần đảo không phải là một lựa chọn
hợp lý, các học giả này đã áp dụng phương pháp đường cơ sở thẳng đối với nội
luật của các quốc gia hỗn hợp. Không có phân tích nào ở trên lại không gặp phải
ý kiến phê bình về tính phù hợp của chúng với luật biển. Ngoại trừ trường hợp
Furneaux (xem ở trên), các ví dụ ở trên được cho là vượt quá phạm vi điều 7
Công ước 1982 (bối cảnh “bao quanh”).45 Do đó, các vi phạm này đặt ra một
thách thức cho các quy tắc hợp lý. Ngay cả như thế, liệu các ví dụ đó có thể đưa
đến một sự hình thành một xu hướng pháp lý mới không?
(ii) Thiếu tính rõ ràng trong việc khẳng định yêu sách
Một phân tích khái quát thực tiễn quốc gia liên quan đến các quần đảo giữa
biển cũng nhận xét rõ ràng rằng luật của các quốc gia liên quan đến các đường
cơ sở được lựa chọn không phải luôn luôn hoàn toàn rõ ràng. Điều này gây ra
45

Các phát hiện về trường hợp không tuân thủ

Australia: Prescott (I), o.c., tr. 45 (“Lập luận này (…) không phù hợp với Houtman Abrolhos ngoài
khơi Tây Australia (…)); B. Kwiatkowska & E.R. Agoes, „Archipelagic Waters: An Assessment of
National Legislation‟, trong R. Wolfrum (ed.), Law of the Sea at the Crossroads: The Continuing
Search for a Universally Accepted Régime (Duncker & Humblot, 1991) 107, tr. 113.
Tây Ban Nha: S.R. Langford, „Straight Baselines and Maritime Boundary Delimitation in the
Mediterranean‟, trong H.D. Smith & A. Vallega (eds.), The Development of Integrated Sea-Use
Management (Routledge, 1991) 73, tr. 75 (lưu ý rằng Ibiza và Majorca (ở Balearic) không được bao
quanh bởi các đảo nhỏ hơn liền kề với các bờ biển tương ứng); Reisman & Westerman, như trên, tr.
156 và 158; Kwiatkowska & Agoes, o.c., tr. 112 (Canary Islands); Prescott (I), o.c., at 45 (Canary
Islands); V.L.G. Castillo, „Análisis del sistema de líneas de base español a la luz de la Convención de
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982‟, trong J.M.S. Heredia (ed.), Mares y Océanos en
un Mundo en Cambio: Tendencias Jurídicas, Actores y Factores (Tirant Lo Blanch, 2007) 171, tr.
189-193 (Quần đảo Canary và Balearic).
Ecuador: Reisman & Westerman, o.c., tr. 154-156; Kwiatkowska & Agoes, o.c., tr. 112; Prescott (I),
o.c., tr. 45.
Đan Mạch: Kwiatkowska & Agoes, o.c., tr. 112; Dzurek, o.c., tr. 85 (gọi các đường cơ sở bao quanh
quần đảo Faroe “đáng nghi ngờ”).
Na-uy-: Kwiatkowska & Agoes, o.c., tr. 112.
Bồ Đào Nha: Dzurek, o.c., tr. 85 ((gọi các đường cơ sở bao quanh quần đảo Azores “đáng nghi ngờ”).
PRC: Prescott (II), o.c., tr. 17-19 (“Bởi vì 28 phần nối liền các đảo với nhau, giải thích của Trung
Quốc phải là một số hay tất cả các đảo hình thành một chuỗi nằm sát ngay với các đảo khác. Đây
không phải là một cách giải thích hợp lý cho quy tắc này và các đường cơ sở thẳng này vi phạm Công
ước Luật Biển.”).
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vấn đề thích ứng Công ước 1982 nhằm mục đích thiết lập một quy chế linh động
hơn thông qua hoặc giải thích (thực tiễn sau đó) hoặc thông qua việc phát sinh
một nguyên tắc tập quán mới. Rốt cuộc, chỉ có thể có một thực tiễn hay một
hình thức thực hiện có hiệu lực trong luật quốc tế, nếu tất cả mọi người đều rõ
điều mà quốc gia yêu sách là gì. Có thể hiểu được rằng thỉnh thoảng tình trạng
mập mờ đã làm cho các học giả đưa ra các quan điểm lệch lạc về nội luật của
các quốc gia. Một minh hoạ thông thường sẽ đi ngược lại với các quan điểm sau
đây liên quan đến Luật của CHND Trung Hoa về Quần đảo Hoàng Sa:
“Tháng 5/1996, Trung Quốc công khai một phần của đường cơ
sở của mình dọc theo đường bờ biển lục địa và quần đảo Hoàng Sa
bằng phương pháp đường cơ sở thẳng. Trung Quốc xác định 28
điểm cơ sở bao quanh quần đảo Hoàng Sa và các vùng biển xung
quanh. Vùng biển bên trong đường cơ sở là nội thuỷ và từ đường cơ
sở trở ra cũng có một vành đai lãnh hải rộng 12 hải lý.”46 (nhấn
mạnh)
“Bất chấp tranh cãi xoay quanh đường cơ sở thẳng của Trung Quốc
đối với quần đảo Hoàng Sa, các tàu nước ngoài có quyền qua lại vô hại
theo Công ước Luật Biển trong vùng biển mà Trung Quốc xác định và
được xem là vùng nội thuỷ của Trung Quốc [sau đó tham chiếu đến trích
dẫn Điều 8 (2) Công ước 1982 cấu thành một phần của quy chế đường cơ
sở thẳng].”47
và
“CHND Trung Hoa đã xác định đường cơ sở quần đảo xung
quanh quần đảo Hoàng Sa (…)” (nhấn mạnh) 48

(iii) Bức tranh rộng hơn
Nhóm quốc gia hỗn hợp khác không nên bị bỏ qua trong phân tích của
chúng ta, nhóm các quốc gia không được vẽ đường cơ sở thẳng mở rộng và tuân
thủ với văn bản và tinh thần của Công ước 1982. Mỹ kiềm chế không yêu sách

46

Zou, tlđd., tr. 46.

47

K. Zou, China’s Marine Legal System and the Law of the Sea (Martinus Nijhoff, 2005), tr. 48.

48

Dzurek, o.c., tr. 84.
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một quy chế đặc biệt cho Hawaii49 nhằm phù hợp với tuyên bố mang tính
nguyên tắc của Mỹ về tự do hàng hải. Cũng có thể nhắc đến New Zealand
(Tokelau và Cook Islands), Hà Lan (Netherlands Antilles (giải thể năm 2010))
và Pháp (New Caledonia).50 Thực tiễn của Canada ở Bắc cực, nơi mặc dù được
biết đến như là một khu vực nơi tồn tại quyền tài phán của nhiều quốc gia, liên
quan đến các nhóm đảo của nước này chứng minh quan điểm ủng hộ việc duy
trì quy chế hiện thời. Sau khi xem xét lựa chọn quần đảo đối với các vùng lãnh
thổ xa bờ ở Bắc cực, Canada cuối cùng đã quyết định không lựa chọn cách tiếp
cận này bởi vì điều đó sẽ vi phạm Công ước 1982.51

(iv) Thiếu sự phản đối
Phản đối các đường cơ sở thẳng mở rộng không nhiều và không thường
xuyên. Cần lưu ý rằng nói chung một nhóm các quốc gia đáng kể đã vi phạm các
điều kiện để vẽ đường cơ sở thẳng (ngoài bối cảnh đang thảo luận ở đây). Kết
quả là, trong rất nhiều trường hợp, việc công khai chỉ trích hay đưa ra các nhận
xét đối với một quốc gia khác sẽ dẫn đến sự săm soi tăng cao đối với hành vi của
chính quốc gia mình.52 Một ngoại lệ lớn đó là Mỹ, quốc gia tích cực gửi các
phản đối đối với các quốc gia đưa ra các yêu sách quá vô lý (thường đi kèm với
các hành động thực tiễn).53 Brubaker cho rằng có thể kết luận rằng các quốc gia

Xem N. Barron, „Archipelagos and Archipelagic States under UNCLOS III: No Special Treatment
for Hawaii‟, 4 Hastings International and Comparative Law Review (1981) 509, đặc biệt tr. 526-536
(áp dụng các tiêu chuẩn quần đảo (kinh tế, chính trị, địa lý, lịch sử) cho Hawaii); Amerasinghe, o.c., tr.
544.
49

50

Kwiatkowska & Agoes, o.c., at 110; Xem thêm D.W. Bowett, The Legal Regime of Islands in
International Law (Oceana Publications/Sijthoff & Noordhoff, 1979), tr. 93.
D. Vignes, „La conformité au droit de la mer des lignes de base droites tracées par le Canada au
Nord du 70ème parallèle Nord‟, in Y. Dinstein (ed.), International Law at a Time of Complexity: Essays
in Honour of Shabtai Rosenne (Martinus Nijhoff, 1989) 1005, tr. 1010 et seq. Xem thêm D. Pharand,
The Law of the Sea of the Arctic: with Special Reference to Canada (University of Ottawa Press,
1973), tr. 93-98 người phân tích khả năng áp dụng đường cơ sở thẳng cho các quần đảo ở Bắc cực của
Canada. Quay trở lại quan điểm trước đây của học giả này (khả năng vẽ hai nhóm đường cơ sở thẳng,
xem D. Pharand, „The Waters of the Canadian Arctic Islands‟, 3 Ottawa Law Review (1969) 414), ông
thừa nhận ngay điểm đầu của bài phân tích tầm quan trọng của các tiêu chuẩn được đưa ra trong vụ
Anh – Na-uy.
51

52

Reisman & Westerman, o.c., tr. 190 nhắc đến hiện tượng này như là một “sự thông đồng.”

53

J.A. Roach & R.W. Smith, United States Responses to Excessive Maritime Claims (2nd ed., Martinus
Nijhoff, 1996), tr. 112-122 (Mỹ phản đối các đường cơ sở thẳng quanh các quần đảo giữa biển). Khái
quá phân tích về Các hoạt động tự do hàng hải của Mỹ, xem J. Kraska, Maritime Power and the Law
of the Sea: Expeditionary Operations in World Politics (Oxford University Press, 2011), tr. 431-441.
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khác cũng đưa ra phán xét, dù là thầm lặng.54 Có thể có các lý do khác, như là vị
trí xa xôi của các cấu trúc trên biển và hàng hải quốc tế hạn chế qua các đảo
đó.55 Tuy nhiên, việc đưa ra các kết luận pháp lý từ hành vi im lặng luôn luôn
nhận được sự hoài nghi. Như được Toà án Thường trực về Công lý quốc tế, cơ
quan tiền nhiệm của ICJ, tuyên bố, “chỉ khi các phản đối đó dựa trên nhận thức
của các quốc gia đó về việc có trách nhiệm phản đối thì mới có thể nói đến một
tập quán quốc tế.”56

IV. KẾT LUẬN
Biển Đông nằm ở phần của thế giới nơi mà các đường cơ sở thông thường
không bình thường như vậy, mà đang trở thành một điều gì đó như một ngoại lệ,
bất chấp sự lên tiếng phản đối của Mỹ.57 Một hiện tượng khu vực được duy trì
đến mức được mô tả một cách rất mạnh mẽ là “các đường cơ sở xấu sinh ra các
đường cơ sở xấu.”58
Liên quan đến việc xem xét các cấu trúc đảo giữa đại dương, có vẻ như là
các quốc gia ở các phần khác nhau của thế giới cùng đi theo một xu hướng. Như
đã thảo luận một cách vắn tắt vấn đề này, chúng tôi kết luận rằng các đường cơ
sở thẳng, thường trong nỗ lực để cạnh tranh với quy chế quần đảo, xung quanh
các vùng lãnh thổ này đi ngược lại với tinh thần và văn bản Công ước 1982 và
do đó nên tránh. Trong khi có đề xuất rằng thực tiễn này nên được xem như một
bước tiến có thể hướng dẫn các quốc gia hỗn hợp trong việc vẽ đường cơ sở 59,
chúng tôi cho rằng thực tiễn quốc gia hiện nay đang vấp phải sự chỉ trích, và sau
54

Brubaker, tlđd., tr. 206.

55

Rodgers, tlđd, tr. 91 (thảo luận về Galapagos).

56

Lotus, Phán quyết ngày 7/9/1927, Nhóm A số 10, tr. 28.

K. Zou, „Law of the Sea Issues between the United States and East Asian States‟, 39 Ocean
Development & International Law (2008) 69, tr. 73-75.
57

J.A. Roach & R.W. Smith, „Straight Baselines: The Need for a Universally Applied Norm‟, 31
Ocean Development & International Law (2000) 47, tr. 53.
58

Li & Jie, tlđd tr. 180; Xem thêm R.R. Churchill & A.V. Lowe, The Law of the Sea (3rd ed.,
Manchester University Press, 1999), tr. 121 (“Mức độ mà các yêu sách đó [đường cơ sở thẳng vẽ bởi
các quốc gia lục địa quanh các quần đảo không ven biển của các quốc gia này] đã được các quốc gia
khác thừa nhận (ví dụ như các đường quanh quần đảo Faroes, [chỉ dẫn đến các hiệp định nghề cá giữa
một bên là Đan Mạch và một bên là Cộng đồng Châu Âu, Na-uy và Sô viết cũ]), các đường này được
cho là có hiệu lực theo luật tập quán quốc tế.”).
59
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đó là chất vấn về giá trị của thực tiễn của nó trong việc điều chỉnh cách giải
thích các quy tắc hiện thời và/hoặc góp phần vào việc hình thành các nguyên tắc
tập quán mới. Do đó, chúng tôi đề xuất rằng các quốc gia lục địa nên lưu ý đến
các điều kiện cho đường cơ sở thẳng được quy định trong Công ước 1982 nếu
họ mong muốn xem cơ chế luật biển là một trụ cột cho sự ổn định trong mối
quan hệ giữa các quốc gia.
Bản gốc tiếng Anh: “Straight baselines around insular formations not
constituting an Archipelagic state”
Bài tham luận tại Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ ba: “Biển Đông: Hợp
tác vì An ninh và Phát triển trong Khu vực” do Học viện Ngoại giao và Hội
Luật gia đồng tổ chức tại Hà Nội từ 4-5/11/2011.
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