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1. Pháp luật quốc tế về biên giới trên biển
Không gian mà con người sinh sống trên trái đất chủ yếu gồm ba phần: đất, biển,
trời.
Phần đất - bao gồm đất liền, đảo, sông suối, hồ nội địa, lòng đất bên dưới - từ lâu đã
được phân chia hết giữa các nước và được thể hiện bằng các đường biên giới quốc gia xác
định bởi thực tế quản lý hay điều ước quốc tế. Đường biên giới trên đất liền được coi là
bền vững và bất khả xâm phạm. Tuy vậy, trên thực tế hiện nay vẫn diễn ra nhiều tranh
chấp biên giới và đường biên giới trên đất liền giữa các quốc gia trên thế giới cũng không
phải luôn luôn ổn định. Có thể khẳng định rằng, bất kỳ một mỏm đất (đảo) nào mới mà
xuất hiện trên mặt biển sẽ bị người này hay người khác chiếm lĩnh ngay lập tức.
Vùng trời của các quốc gia về cơ bản cũng đã được phân định rõ ràng từ lâu và dựa
chủ yếu vào việc phân chia các vùng đất.
Riêng với vùng biển, trong thời gian gần đây có rất nhiều sự thay đổi mới lớn lao về
phạm vi và chế độ pháp lý của các vùng biển thuộc một quốc gia ven biển, cũng như vùng
biển, đáy và lòng đất dưới đáy vùng biển không thuộc bất kỳ một quốc gia nào. Nguyên
tắc cơ bản của luật biển là có đất mới có biển. Có thể thấy các thay đổi này diễn ra theo
một tiến trình ba bước cơ bản sau:
- Từ xưa cho đến tận giữa thế kỷ 20, các quốc gia ven biển chỉ có vùng biển hẹp
(lãnh hải) thuộc chủ quyền rộng 3 hải lý (mỗi hải lý bằng 1.852 m). Phía ngoài còn lại tất
cả là biển công. Cá nhân, tổ chức, tàu thuyền của mỗi quốc gia được hưởng quyền tự do
biển cả. Hầu như không ai chia biển với ai cả, đường biên giới biển trong lãnh hải giữa
các nước thường được hình thành và tôn trọng theo tập quán.
- Từ năm 1958 đến năm 1994, các quốc gia ven biển có lãnh hải và vùng tiếp giáp
lãnh hải rộng không quá 12 hải lý, có vùng thềm lục địa trải dài dưới biển ra không quá
độ sâu 200 m nước (theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1958). Các quốc
gia láng giềng kế cận hay đối diện nhau, căn cứ vào luật pháp quốc gia, tự mình quy định
các vùng biển dẫn đến có thể có sự chồng lấn lên nhau. Luật biển quốc tế lúc đó quy định
các quốc gia có vùng chồng lấn phải cùng nhau giải quyết vạch đường biên giới biển (bao
gồm biên giới biển trong lãnh hải, ranh giới biển trong vùng tiếp giáp và thềm lục địa)
trong vùng chồng lấn.

Nguyên tắc vạch đường biên giới chung trong lãnh hải là theo thỏa thuận giữa các
quốc gia có liên quan; nếu không đạt thỏa thuận thì đương nhiên theo đường trung tuyến
(đường cách đều các điểm gần nhất của đường cơ sở lãnh hải của mỗi quốc gia) trừ
trường hợp có danh nghĩa lịch sử hay hoàn cảnh đặc biệt (Điều 12 Công ước về Lãnh hải
và vùng tiếp giáp năm 1958).
Còn nguyên tắc vạch ranh giới vùng thềm lục địa là các quốc gia kế cận hay đối diện
nhau có liên quan phải cùng vạch để đi đến thỏa thuận. Nếu không thể đạt được thoả
thuận chung thì đường cách đều cũng đương nhiên được dùng làm đường ranh giới, trừ
trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt phải vạch khác đi (Điều 6 Công ước của Liên hợp quốc
về thềm lục địa năm 1958).
Như vậy, vào thời kỳ này, nguyên tắc vạch biên giới biển chủ yếu là phải theo thỏa
thuận giữa các quốc gia liên quan, nếu không thì thường dùng đường trung tuyến.
Tuy nhiên, việc dùng đường trung tuyến một cách máy móc có thể dẫn đến bất hợp
lý do điều kiện địa lý các vùng biển rất khác nhau. Do đó sau này trong Công ước 1982,
người ta không coi việc dùng đường trung tuyến như một nguyên tắc nữa.
- Từ năm 1994 đến nay: Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển mới được các
quốc gia ký kết vào năm 1982 nhưng mãi đến ngày 16/11/1994 mới có hiệu lực pháp lý
quốc tế. Việt Nam phê chuẩn Công ước 1982 vào năm 1994. Theo Công ước này, một
quốc gia ven biển có năm vùng biển: Nội thuỷ, lãnh hải (rộng 12 hải lý), vùng tiếp giáp
lãnh hải (rộng 12 hải lý), vùng đặc quyền về kinh tế (rộng 200 hải lý), vùng thềm lục địa
(rộng từ 200 hải lý đến tối đa là 350 hải lý). Với sự ra đời của Công ước 1982, trên thế
giới các quốc gia sẽ phải cùng nhau vạch khoảng 412 đường biên giới biển mới. Trước
năm 1994, một số quốc gia đã theo tinh thần của Công ước 1982 để vạch đường biên giới
biển chung giữa họ với nhau.
Khi các vùng biển trên của các quốc gia láng giềng kế cận hoặc đối diện nhau có sự
chồng lấn thì các bên phải cùng nhau giải quyết việc vạch biên giới chung trong các vùng
biển đó.
Nguyên tắc vạch biên giới lãnh hải vẫn được giữ như cũ là các quốc gia phải cùng
nhau thoả thuận, nếu không thì các bên phải theo đường trung tuyến (Điều 15 Công ước
1982).
Nguyên tắc vạch đường ranh giới vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa là
tương tự như nhau, đó là các quốc gia láng giềng kế cận hay đối diện nhau phải bàn bạc
với nhau trên cơ sở pháp luật quốc tế để có thể thỏa thuận được một giải pháp công bằng
cho các bên. Nếu không thỏa thuận được thì có thể sử dụng các cơ quan tài phán (Toà án)
quốc tế. Trong khi chờ đợi giải quyết, các bên có thể thỏa thuận biện pháp tạm thời để
cùng khai thác, sử dụng vùng biển liên quan mà không ảnh hưởng đến việc vạch đường
ranh giới sau này. Nếu nơi nào đã có hiệp định hay thỏa thuận chia rồi thì giữ nguyên giá
trị (Điều 74 và 83 Công ước 1982).
Nguyên tắc cơ bản theo Công ước 1982 là thỏa thuận và công bằng theo pháp
luật quốc tế. Công ước không bắt buộc phải dùng biện pháp phân chia nào mà để tuỳ
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thuộc các quốc gia xem xét. Tuy vậy, qua thực tiễn, người ta thường khởi đầu bằng việc
vạch một đường trung tuyến, sau đó có điều chỉnh thích hợp để đạt được sự công bằng
cho các quốc gia liên quan.
2. Các yếu tố liên quan đến vạch đường biên giới trên biển
Khi áp dụng các quy định của Công ước 1982 để vạch đường biên giới biển, có rất
nhiều yếu tố liên quan.
Thứ nhất là, một quốc gia ven biển phải quy định và vạch biên giới các vùng biển
của mình theo đúng các quy định của Công ước 1982.
Thứ hai, tuy nhiên đường biên giới trong vùng biển có sự chồng lấn phải là đường
được các quốc gia liên quan bàn bạc và cùng thỏa thuận hay cùng chấp nhận nếu việc giải
quyết là do Toà án quốc tế thực hiện. Đường biên giới trong vùng biển chồng lấn do một
bên đơn phương quy định chỉ được coi là một yêu sách, không có giá trị pháp lý quốc tế.
Các bên trước hết phải cùng nhau xác định cụ thể khu vực chồng lấn phải giải quyết.
Tiếp đó, để bảo đảm nguyên tắc công bằng, cần phải xem xét đến các hoàn cảnh đặc biệt
có liên quan mà chủ yếu là các hoàn cảnh địa lý tự nhiên như hình thái đường bờ biển liên
quan (bờ biển lồi hay lõm), chiều dài của hướng chung của đường bờ biển của các bên, sự
hiện diện của các đảo ở khu vực biển liên quan. Các đảo, tuỳ vị trí, kích thước, tuỳ thoả
thuận của các quốc gia liên quan sẽ có hiệu lực khác nhau khi các bên vạch đường biên
giới.
Về mặt pháp lý, các yếu tố về kinh tế như tài nguyên, truyền thống khai thác và sử
dụng biển, nhu cầu giao thông hàng hải ... không phải là các yếu tố trực tiếp liên quan đến
việc vạch đường biên giới. Tuy nhiên, khi giải quyết, để bảo đảm tính hợp lý và công
bằng, phù hợp với các quy định về cho phép đánh bắt hải sản dư thừa trong vùng đặc
quyền về kinh tế, về sự khuyến khích các quốc gia liên quan hợp tác bảo vệ tài nguyên và
vùng biển, tính đến lợi ích chính đáng của người dân sinh sống ở vùng biển liên quan, giữ
gìn hoà bình và ổn định trên biển, các quốc gia liên quan thường tính đến các yếu tố trên
khi bàn bạc giải quyết.
Có một số quốc gia liên quan, do tính chất phức tạp của vấn đề, khi không thể tự
mình giải quyết được việc vạch đường biên giới biển giữa họ thì nhờ đến Tòa án quốc tế
để giải quyết. Tuy nhiên, đại đa số các quốc gia đều muốn giải quyết thông qua đàm phán
hòa bình để tìm ra giải pháp. Giải pháp do các quốc gia tự mình cùng nhau tìm ra thường
có tính hợp lý, công bằng và bền vững hơn, dễ đi vào thực tiễn hơn.
3. Quan điểm và chủ trương của Việt Nam trong việc vạch biên giới biển với
các quốc gia có liên quan
Việt Nam là một nước có bờ biển dài, vùng biển rộng, có nhiều đảo và quần đảo,
đặc biệt là có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm giữa Biển Đông. Trước đây, nếu
theo các Công ước Luật biển năm 1958, Việt Nam sẽ có biên giới lãnh hải chung với
Trung Quốc và Campuchia, có ranh giới thềm lục địa chung với Trung Quốc ở khu vực
vịnh Bắc Bộ, với In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Thái Lan, Campuchia. Nay, theo Công ước
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1982, chúng ta có thêm ranh giới vùng đặc quyền về kinh tế với các quốc gia liên quan.
Ngoài ra, trên Biển Đông, ranh giới ngoài của vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa
của nước ta mở rộng ra nhiều. Như vậy, có thể nói, theo pháp luật quốc tế, Việt Nam phải
đàm phán giải quyết vấn đề biên giới biển với bảy quốc gia là: Trung Quốc, Phi-líp-pin,
Ma-lai-xi-a, Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Campuchia.
Ngày 12/5/1977, Chính phủ Việt Nam đã ra Tuyên bố về lãnh hải, vùng tiếp giáp,
vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Điều 7 của Tuyên bố quy định:
"Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ cùng các nước liên quan, thông
qua thương lượng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau, phù hợp với luật
pháp và tập quán quốc tế, giải quyết các vấn đề về các vùng biển và thềm lục địa của mỗi
bên".
Nghị quyết của Quốc hội Việt Nam ngày 23/6/1994 về việc phê chuẩn Công ước của
Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 đã khẳng định các vùng biển Việt Nam như tuyên
bố của Chính phủ năm 1977 và theo đúng quy định của Công ước 1982, đồng thời nêu rõ
"... chủ trương giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ cũng như các bất đồng
khác liên quan đến Biển Đông thông qua thương lượng hòa bình trên tình thần bình đẳng,
hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng pháp luật quốc tế, đặc biệt là Công ước của
Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 ...”.
Như vậy, quan điểm cơ bản của Nhà nước ta đối với việc vạch biên giới biển trong
vùng chồng lấn với các quốc gia láng giềng là: thông qua thương lượng hoà bình, bình
đẳng và trên cơ sở pháp luật quốc tế nhằm tìm ra một giải pháp công bằng cho các bên
liên quan.
Căn cứ vào chủ trương của Đảng và Nhà nước, chúng ta đã và đang tiến hành giải
quyết vấn đề vạch đường biên giới biển với các quốc gia láng giềng liên quan.
4. Tình hình và thực tiễn giải quyết việc vạch đường biên giới biển giữa Việt
Nam và một số quốc gia láng giềng liên quan
Thái Lan
Năm 1971, Việt Nam quy định phạm vi thềm lục địa phía Nam Việt Nam, trong đó
tại khu vực giữa Việt Nam và Thái Lan đường ranh giới đi theo trung tuyến giữa bờ biển
các đảo Việt Nam (Thổ Chu) và bờ biển Thái Lan. Năm 1973, Thái Lan quy định ranh
giới thềm lục địa theo đường trung tuyến giữa bờ biển Thái Lan và đảo Phú Quốc Việt
Nam. Giữa hai bên hình thành vùng chồng lấn rộng khoảng 6.000 km2.
Vùng biển chồng lấn giữa hai quốc gia nằm trong vịnh Thái Lan là nơi có nhiều tài
nguyên thiên nhiên nhiên bao gồm hải sản, dầu khí.
Hai bên tiến hành đàm phán giải quyết từ năm 1992 - 1997. Trong quá trình đàm
phán, hai bên đã căn cứ vào pháp luật quốc tế, điều kiện tự nhiên cụ thể của khu vực biển
liên quan bao gồm chiều dài hướng chung của đường bờ biển, hiệu lực của đảo, phương
pháp vạch đường trung tuyến, tính đến lợi ích của các quốc gia khác có liên quan ... Qua
cân nhắc, hai bên thấy rằng do vị trí nằm khá xa bờ biển, khoảng 87 hải lý (161 km) nên
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theo thực tiễn và pháp luật quốc tế, đảo Thổ Chu chỉ có thể được hưởng 1/3 hiệu lực khi
vạch đường.
Tháng 8/1997, Chính phủ hai quốc gia đã ký Hiệp định vạch đường ranh giới vùng
biển đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa giữa hai nước theo một đường dài khoảng 74
hải lý (137 km).
Đây là hiệp định về vạch đường biên giới biển đầu tiên Việt Nam ký kết với các
quốc gia láng giềng.
Sau khi ký kết, hoạt động quản lý biển, đánh bắt hải sản đi vào nề nếp, tình hình trên
biển ổn định, công cuộc thăm dò khai thác dầu khí hai bên đường ranh giới của hai bên
được tiến hành mạnh mẽ và đạt được kết quả tích cực. Các công ty dầu khí ở nước ta vừa
ra tuyên bố đã phát hiện thương mại đối với bốn mỏ khí lớn ở trên thềm lục địa Việt Nam
trong vịnh Thái Lan.
Ma-lai-xi-a
Trong khu vực cửa vịnh Thái Lan, giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a có một khu vực
chồng lấn hẹp rộng khoảng 2.800 km2. Ranh giới ngoài của thềm lục địa Việt Nam tại khu
vực này được quy định năm 1971. Ma-lai-xi-a đưa ra ranh giới của mình năm 1979.
Trong khu vực chồng lấn giữa hai quốc gia, đã phát hiện ra ba mỏ dầu khí có thể
khai thác thương mại. Năm 1992, hai bên bắt đầu đàm phán. Trong đàm phán, hai bên
nhận thấy rằng nếu đi vào bàn vấn đề vạch đường biên giới trong khu vực chồng lấn thì
có thể đòi hỏi phải có nhiều thời gian, không thể khai thác sớm các mỏ dầu khí phục vụ
cho phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, khu vực chồng lấn không quá lớn, có thể
hợp tác quản lý.
Do đó, căn cứ vào quy định về biện pháp tạm thời trong khi chờ đợi giải quyết vấn
đề biên giới, hai bên nhất trí ký kết thoả thuận về "hợp tác khai thác chung" vùng chồng
lấn từ năm 1992 trên cơ sở bình đẳng về mọi mặt: vốn đầu tư, chia lợi nhuận, quản lý,
không ảnh hưởng đến giải pháp vạch đường biên giới sau này. Hai bên giao cho Tổng
Công ty Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) và Tổng Công ty Dầu khí quốc gia Ma-lai-xia (Petronas) thay mặt hai Chính phủ ký kết và thực hiện thoả thuận thương mại hợp tác
khai thác, lập uỷ ban điều phối chung.
Đây là thoả thuận về hợp tác khai thác chung đầu tiên của nước ta với các quốc gia
láng giềng.
Các mỏ thuộc khu vực chồng lấn Việt Nam - Ma-lai-xi-a là khu vực mỏ thứ ba sản
xuất khai thác thương mại dầu khí của nước ta, tăng cường khả năng xuất khẩu và đem lại
nguồn ngoại tệ lớn, phục vụ sự nghiệp xây dựng kinh tế, góp phần phát triển quan hệ hợp
tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a.
Trung Quốc
Ngày 25/12/2000, Việt Nam và Trung Quốc đã ký Hiệp định về hoạch định lãnh hải,
vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa trong vịnh Bắc Bộ.
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Vịnh Bắc Bộ là vịnh nằm giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, rộng khoảng
126.250 km2, chiều ngang nơi rộng nhất khoảng 310 km (176 hải lý), nơi hẹp nhất khoảng
220 km (119 hải lý). Vịnh là nơi có nhiều tài nguyên thiên nhiên về hải sản, có tiềm năng
dầu khí, là con đường biển quan trọng. Từ lâu, nhân dân hai quốc gia đã tiến hành sử
dụng, khai thác vùng biển trong vịnh Bắc Bộ.
Căn cứ vào Công ước 1982, giữa hai bên phải vạch đường biên giới biển trong lãnh
hải ở khu vực cửa sông Bắc Luân, vạch đường ranh giới vùng đặc quyền về kinh tế và
thềm lục địa trong vịnh. Nếu hai quốc gia đều quy định vùng đặc quyền về kinh tế và
thềm lục địa 200 hải lý thì do khoảng cách giữa bờ biển hai bên chưa đến 200 hải lý nên
hầu hết vịnh Bắc Bộ trở thành vùng chồng lấn, rất khó khăn cho công tác quản lý, khai
thác, sử dụng và bảo vệ.
Năm 1993, hai bên đã đi đến thoả thuận nguyên tắc về vấn đề vạch đường biên giới
biển trong vịnh Bắc Bộ là: "Hai bên đồng ý sẽ áp dụng luật biển quốc tế và tham khảo
thực tiễn quốc tế để tiến hành đàm phán phân định vịnh Bắc Bộ; nhằm đạt thoả thuận về
phân định vịnh Bắc Bộ, hai bên cần theo nguyên tắc công bằng và tính đến mọi hoàn
cảnh hữu quan trong vịnh để đi đến một giải pháp công bằng". Thỏa thuận nguyên tắc
này hoàn toàn phù hợp với pháp luật và thực tiễn quốc tế.
Từ năm 1994 - 2000, hai bên đã đàm phán cụ thể trong vòng bảy năm. Trong đàm
phán, hai bên đã trao đổi về pháp luật quốc tế áp dụng trong hoàn cảnh và điều kiện cụ thể
của vịnh Bắc Bộ, tính đến các hoàn cảnh tự nhiên có liên quan như chiều dài và hướng đi,
hình thái chung của đường bờ biển của mỗi bên, sự hiện diện và hiệu lực của các đảo
trong khu vực vịnh, kiểm tra tính công bằng của thoả thuận theo phương thức của Toà án
quốc tế. Kết quả là hai bên đã thống nhất được vạch một đường biên giới nối 21 điểm,
trong đó đoạn từ điểm 1 - 9 là biên giới lãnh hải, từ điểm 9 - 21 là ranh giới chung cho cả
vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa. Đường biên giới biển này trong vịnh Bắc Bộ
dài tổng cộng khoảng 500 km.
Theo đường hoạch định, phía Việt Nam được hưởng 53,23% diện tích vịnh, Trung
Quốc được 46,77% diện tích vịnh. Về diện tích, vùng biển phía Việt Nam hơn phía Trung
Quốc khoảng 8.205 km2. Các đảo ven bờ Đông Bắc Việt Nam có hiệu lực một phần, đảo
Bạch Long Vĩ nằm xa ngoài giữa vịnh gần đường biên giới nhưng vẫn được có hiệu lực
25%, đảo Cồn Cỏ có hiệu lực 50%. Tất cả các kết quả này đạt được là do hai bên áp dụng
luật quốc tế, bao gồm cả việc sử dụng phương pháp đường trung tuyến có điều chỉnh và
được quyết định bởi yếu tố điều kiện và hoàn cảnh địa lý tự nhiên khách quan của vịnh
Bắc Bộ. Kiểm nghiệm về công bằng, tính tỷ lệ chiều dài bờ biển hai bên so với tỷ lệ diện
tích đạt được đều là 1,1/1 nên kết quả trên là công bằng.
Đây là hiệp định vạch biên giới biển thứ hai Việt Nam ký với nước liên quan nhưng
là một hiệp định có ý nghĩa hết sức lớn lao vì lần đầu tiên trong lịch sử đã vạch được
đường biên giới chung giữa hai quốc gia trong một vịnh lớn, có tầm quan trọng đặc biệt
về mọi mặt đối với cả hai quốc gia, bảo đảm công bằng cho cả hai bên.
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Campuchia
Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng kế cận nhau. Hai bên có vấn đề
xác định rõ chủ quyền hải đảo và vạch đường biên giới lãnh hải, ranh giới vùng đặc quyền
về kinh tế và thềm lục địa.
Năm 1982, hai bên đã ký Hiệp định về vùng nước lịch sử, trong đó xác định rõ chủ
quyền đảo của mỗi bên theo một đường mà Toàn quyền Đông Dương Brévié đề xuất năm
1939, thiết lập một vùng nước lịch sử chung hai bên cùng nhau kiểm soát và quản lý, hoạt
động đánh bắt hải sản được thực hiện theo tập quán như cũ, mọi hoạt động liên quan đến
thăm dò dầu khí phải có ý kiến nhất trí của bên kia.
Hiện nay, giữa hai bên chỉ còn tồn tại vấn đề vạch đường biên giới biển chung trong
vùng nước lịch sử, lãnh hải và ranh giới biển chung trong vùng đặc quyền về kinh tế và
thềm lục địa.
Năm 1983, Hiệp ước về nguyên tắc giải quyết vấn đề biên giới giữa Việt Nam và
Campuchia đã nêu rõ hai bên sẽ tiếp tục giải quyết vấn đề tồn tại trên theo tinh thần bình
đẳng, tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia, phù hợp
với pháp luật và thực tiễn quốc tế.
Hiện nay, cả hai nhà nước đều bày tỏ cam kết tôn trọng các hiệp ước, hiệp định về
biên giới mà hai nước đã ký kết trong những năm 1980 và trên cơ sở đó, đang tiếp tục
đàm phán giải quyết các vấn đề biên giới lãnh thổ còn tồn tại để sớm xây dựng được biên
giới hoà bình, hữu nghị hợp tác trên đất liền, trên biển giữa hai quốc gia.
In-đô-nê-xi-a
In-đô-nê-xi-a là quốc gia láng giềng có quy chế quốc gia quần đảo nằm ở tương đối
xa với Việt Nam. Giữa hai quốc gia có vấn đề vạch ranh giới chung vùng đặc quyền về
kinh tế và thềm lục địa.
Vùng biển chồng lấn giữa hai quốc gia rộng khoảng 40.000 km2.
Hai quốc gia đã tiến hành đàm phán giải quyết từ năm 1978 trên cơ sở áp dụng pháp
luật và thực tiễn quốc tế vào điều kiện tự nhiên cụ thể của vùng biển chồng lấn liên quan.
Trong quá trình giải quyết, hai bên đã xem xét các khía cạnh như ảnh hưởng của quy chế
quốc gia quần đảo trong vạch biên giới biển, hiệu lực của các đảo như Côn Đảo của Việt
Nam và các đảo Natuna Bắc của In-đô-nê-xi-a chiều dài hướng chung của đường bờ biển
có liên quan của mỗi bên, sự kéo dài tự nhiên của thềm lục địa, việc áp dụng hợp lý
phương pháp vạch đường trung tuyến ... nhằm cố gắng đạt được một giải pháp công bằng.
Sau nhiều năm đàm phán, ta và In-đô-nê-xia-a đã ký Hiệp định phân định thềm lục
địa 2 nước năm 2003.
6. Ý nghĩa của việc giải quyết vấn đề biên giới biển với các quốc gia liên quan
Vấn đề hoạch định đường biên giới biển với các quốc gia láng giềng là một vấn đề
hết sức quan trọng và thiêng liêng vì nó liên quan đến chủ quyền, quyền chủ quyền quyền
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tài phán quốc gia, đến lợi ích quốc gia. Đồng thời đây cũng là một vấn đề hết sức mới mẻ,
phức tạp và khó khăn.
Một quốc gia không thể áp đặt ý chí đơn phương của mình về biên giới biển cho một
quốc gia láng giềng khác trái với pháp luật và thực tiễn quốc tế. Việc vạch đường biên
giới trên biển giữa các quốc gia láng giềng đòi hỏi phải áp dụng chặt chẽ pháp luật và
thực tiễn quốc tế trong một điệu kiện và hoàn cảnh tự nhiên cụ thể, mỗi nước phải bảo vệ
chủ quyền và lợi ích quốc gia của mình nhưng đồng thời cũng phải tôn trọng quyền và lợi
ích chính đáng được pháp luật và thực tiễn quốc tế thừa nhận của các quốc gia láng giềng.
Việc giải quyết tốt đẹp việc hoạch định biên giới biển giữa Việt Nam với các quốc
gia liên quan vừa qua là sự quán triệt và thể hiện chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà
nước ta trong việc giải quyết vấn đề biên giới với các quốc gia láng giềng, đàm phán giải
quyết trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, phù hợp với pháp luật và
thực tiễn quốc tế, phù hợp với hoàn cảnh khách quan nhằm đạt được một giải pháp công
bằng các bên đều chấp nhận được. Kết quả đàm phán giải quyết đã giúp từng bước xác
định rõ phạm vi và chế độ pháp lý của các vùng biển của Việt Nam, tạo điều kiện thuận
lợi cho việc sử dụng, khai thác và quản lý, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước, tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với các quốc gia láng giềng, giảm nguy cơ
tranh chấp xung đột, giữ gìn hoà bình và ổn định trên vùng biển xung quanh của đất
nước./.
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