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Ngày 12/7, Tòa Trọng tài Biển Đông đã ra phán quyết về vụ kiện giữa Philippines và
Trung Quốc. Nghiên cứu Biển Đông xin giới thiệu bản dịch Thông cáo Báo chí và
Tóm tắt phán quyết về thẩm quyền và nội dung các đệ trình của Philippines.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Toà Trọng tài Biển Đông
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(Cộng hoà Phi-líp-pin v Cộng hoà nhân dân Trung Hoa)

La Hay, 12 tháng 7 năm 2016

Toà Trọng tài ban hành phán quyết

Phán quyết được Toà Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII, Công ước của Liên hợp
quốc về Luật Biển (sau đây gọi là “Công ước”) trong vụ kiện giữa Cộng hoà
Phi-líp-pin và Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (sau đây gọi là ‘Phi-líp-pin’ và ‘Trung
Quốc’) hoàn toàn nhất trí thông qua và ban hành.

Vụ kiện trọng tài này liên quan đến vai trò của các quyền lịch sử và nguồn gốc xác
định các vùng biển được hưởng tại Biển Đông, quy chế của một số cấu trúc cụ thể
và khả năng tạo ra vùng biển của các cấu trúc này, và tính hợp pháp của các hành
vi của Trung Quốc mà Phi-líp-pin cho là vi phạm Công ước. Phù hợp các giới hạn của
cơ chế giải quyết tranh chấp bắt buộc của Công ước, Toà Trọng tài đã nhấn mạnh
Toà không phán quyết bất kỳ vấn đề nào liên quan đến chủ quyền đối với các vùng
lãnh thổ đất liền và không tiến hành phân định bất kỳ một ranh giới trên biển nào
giữa các bên của vụ kiện.

Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố ‘nước này không chấp nhận cũng như không
tham gia vào tiến trình trọng tài do Phi-líp-pin đơn phương khởi xướng’. Tuy nhiên,
Phụ lục VII quy định rằng “việc vắng mặt của một bên hoặc việc một bên không
thực hiện việc biện hộ không tạo nên bất kỳ rào cản nào cho tiến trình tố tụng”.
Phụ lục VII cũng quy định rằng trong trường hợp một bên không tham gia vào tiến
trình tố tụng, Toà Trọng tài “phải chắc chắn rằng Toà có thẩm quyền giải quyết vụ
tranh chấp cũng như nội dung kiện phải được chứng minh đầy đủ cả về mặt pháp lý
và thực tế”. Theo đó, trong suốt quá trình tố tụng, Toà Trọng tài đã thực hiện các
biện pháp cần thiết để kiểm tra tính xác thực của các đệ trình do Phi-líp-pin đưa ra,
bao gồm cả việc yêu cầu Phi-líp-pin cung cấp thêm các lập luận, đặt ra các câu hỏi
cho Phi-líp-pin trước và trong hai phiên tranh tụng, chỉ định các chuyên gia độc lập
có nhiệm vụ báo cáo Toà về các vấn đề kỹ thuật và thu thập các bằng chứng về
mặt lịch sử liên quan đến các cấu trúc tại Biển Đông và chuyển các bằng chứng
này cho các bên trong vụ kiện để các bên đưa ra bình luận.
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Trung Quốc, thông qua Bản Tuyên bố lập trường ban hành tháng 12 năm 2014 cũng
như các các tuyên bố chính thức khác, cũng tuyên bố rõ ràng rằng theo quan điểm
của nước này, Toà Trọng tài không có thẩm quyền giải quyết vụ kiện. Điều 288 của
Công ước quy định: ‘Trong trường hợp xảy ra tranh chấp về việc liệu một toà hay
một cơ quan trọng tài có hay không có thẩm quyền, vấn đề này sẽ do chính toà hay
cơ quan trọng tài đó quyết định’. Theo đó, Toà Trọng tài đã tổ chức một phiên
tranh tụng về thẩm quyền và khả năng thụ lý vụ việc vào tháng 7 năm 2015 và ban
hành một Phán quyết về thẩm quyền và khả năng thụ lý vụ việc vào ngày 29 tháng
10 năm 2015, quyết định về một số vấn đề liên quan đến thẩm quyền và hoãn lại
một số vấn đề để tiếp tục xem xét. Toà Trọng tài, sau đó, tiếp tục triệu tập và tổ
chức một phiên tranh tụng về các vấn đề nội dung của vụ kiện từ ngày 24 đến 30
tháng 11 năm 2015.

Phán quyết được ban hành hôm nay giải quyết các vấn đề về thẩm quyền mà Toà
chưa quyết định trong Phán quyết về thẩm quyền và khả năng thụ lý vụ việc cũng
như giải quyết các vấn đề về nội dung thực chất đối với các yêu cầu mà Phi-líp-pin
nằm trong thẩm quyền của Toà. Theo quy định tại Điều 296 của Công ước và Điều
11 của Phụ lục VII Phán quyết này có tính ràng buộc pháp lý và có tính chung thẩm.

Quyền lịch sử và Đường 9 đoạn:

Toà Trọng tài nhận thấy có thẩm quyền để xem xét tranh chấp giữa các bên liên
quan đến quyền lịch sử và nguồn gốc xác định các vùng biển được hưởng tại Biển
Đông. Về mặt nội dung thực chất, Toà kết luận rằng Công ước quy định một cách
toàn diện về các quyền đối với các vùng biển, và việc bảo vệ các quyền tồn tại
trước Công ước liên quan đến tài nguyên đã được xem xét, nhưng chúng không
được thông qua và quy định tại Công ước. Theo đó, Tòa kết luận rằng nếu Trung
Quốc đã từng có quyền lịch sử đối với các nguồn tài nguyên trong các vùng biển ở
Biển Đông , quyền này đã bị xóa bỏ do chúng không phù hợp với quy chế vùng đặc
quyền kinh tế theo quy định của Công ước. Toà cũng nhận thấy dù trong lịch sử,
những người đi biển cũng như ngư dân từ Trung Quốc cũng như từ các nước khác đã
sử dụng các đảo tại Biển Đ
ông nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào
cho thấy về mặt lịch sử Trung Quốc đã độc quyền kiểm soát vùng nước này cũng
như tài nguyên tại đây. Vì vậy, Toà kết luận không có cơ sở pháp lý để Trung Quốc
yêu sách quyền lịch sử đối với tài nguyên tại các vùng biển phía bên trong đường 9
đoạn.
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….

Đọc toàn bộ bản dịch tại đây .

Bản gốc tiếng Anh đọc tại đây .

Nghiên cứu Biển Đông

Bài dịch thuộc bản quyền Nghiên cứu Biển Đông. Đề nghị chỉ được dẫn
đường link, không đăng lại khi chưa có sự đồng ý của Ban Biên tập.
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