Lp lun T Sa ca Trung Quc bao gm nhng ni hàm gì, ti sao li c ng ti trên báo chí quc t và a n nhng nhn nh trái
chiu? Bài vit s tp trung gii thiu v ngun gc, ni hàm ca T Sa, ánh giá T Sa di góc pháp lut quc t và tính toán chin
lc ca Trung Quc ti Bin ông.
Tóm tt
Tháng 9/2017, báo chí quc t a tin v lp lun có tên gi “T Sa” do V trng V Lut pháp và iu c quc t ca B Ngoi giao Trung Quc
tit l. Lp lun T Sa ca Trung Quc bao gm nhng ni hàm gì, ti sao li c ng ti trên báo chí quc t và a n nhng nhn nh trái chiu?
Bài vit s tp trung gii thiu v ngun gc, ni hàm ca T Sa, ánh giá T Sa di góc pháp lut quc t và tính toán chin lc ca Trung
Quc ti Bin ông.
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Tháng 9/2017, báo chí quc t a tin v lp lun có tên gi “T Sa” do V trng V Lut pháp và iu c quc t ca B Ngoi giao Trung Quc
tit l. Theo ó, T Sa c thông báo là mt trong các ch ca cuc i thoi song phng v lut bin gia B Ngoi giao Trung Quc và B
Ngoi giao M vào tháng 8/2017. Quan chc M tham d phiên i thoi bày t s ngc nhiên v chin thut mi ca Trung Quc nhm kim
soát Bin ông và cho rng ni dung này không c tho lun trong i thoi. Trong khi ó, ngi phát ngôn B Ngoi giao M t chi bình
lun v các cuc tho lun ngoi giao và nhc li lp trng lâu nm ca M rng nc này không ng v bên nào trong tranh chp ch quyn i
vi các o ti Bin ông. Tuy nhiên, ngi phát ngôn B Ngoi giao M cng nhn mnh rng M có quan im rõ ràng và nht quán rng
các yêu sách bin ca tt c các bên Bin ông và trên th gii cn c xác nh phù hp vi lut bin quc t, theo quy nh ca Công c Lut
bin 1982 ca Liên Hp Quc (UNCLOS).1 Lp lun T Sa ca Trung Quc bao gm nhng ni hàm gì, ti sao li c ng ti trên báo chí
quc t vi nhng nhn nh trái chiu và dn ti phn ng ca ngi phát ngôn B Ngoi giao M nh vy? Bài vit s tp trung gii thiu v ngun
gc, ni hàm ca T Sa, ánh giá T Sa di góc pháp lut quc t và tính toán chin lc ca Trung Quc ti Bin ông.
Ngun gc và ni hàm T Sa
Trung Quc coi T Sa gm bn nhóm o ông Sa, Trung Sa, Tây Sa (tc Hoàng Sa, Trung Quc ang chim gi trái phép ca Vit
Nam) và Nam Sa (tc Trng Sa ca Vit Nam).
ông Sa có tên gi quc t là Pratas, là nhóm o không có dân c sinh sng, nm cách Hng Kong 211 hi lý v phía Nam và cách
240 hi lý v phía Tây Nam ca Cao Hùng (ài Loan). ông Sa hin do ài Loan kim soát. Ti ó, ài Loan ã xây dng ng bng, ct
mc ch quyn và công viên bin.
Trung Sa có tên gi quc t là Macclesfield, là mt nhóm bãi chìm, không bao gm Hoàng Nham/Scarborough. Tuy nhiên,
Trung Quc cho rng Hoàng Nham/Scarborough cng thuc Trung Sa.2
Hoàng Sa là nhóm o thuc ch quyn ca Vit Nam. Sau khi kim soát nhóm o An Vnh thông qua hành ng ri giáp quân Nht
sau Chin tranh Th gii ln th II, ài Loan ã chuyn giao trái phép nhóm o này cho Trung Quc vào nm 1956. ng thi, Trung
Quc tip tc dùng v lc bt hp pháp chim óng nhóm o Li Lim vào nm 1974. Nm 1996, Trung Quc tip tc v ng c s thng bt hp
pháp bao quanh toàn b các thc th ca Hoàng Sa.
Trng Sa là nhóm o thuc ch quyn ca Vit Nam. Trung Quc ã s dng v lc bt hp pháp, ln u tiên chim óng mt s cu trúc ti Trng
Sa nm 1988. Sau ó, nm 2013, Trung Quc ã tin hành ci to, xây dng và quân s hóa trái phép các cu trúc này thành các
o nhân to, có các cu cng, ng bng và lp t các thit b, công trình quân s trên tng din tích lên ti 3.200 hecta.3
Vic nhóm các cu trúc ti Bin ông không phi là mt lp lun mi, mà ã c Trung Quc s dng trong Tuyên b v chiu rng lãnh hi nm
1958. Theo ó, sau khi xác nh chiu rng 12 hi lý vi lãnh hi t lin, Trung Quc ã tuyên b xác nh lãnh hi 12 hi lý vi các nhóm o
ngoài khi c ngn cách vi t lin bi bin c, bao gm bn nhóm o nh trên.4 Tuy nhiên, ti thi im này, ngoài vic nêu tên bn nhóm o,
Trung Quc cha xác nh phm vi cng nh cha xác nh ng c s tính chiu rng lãnh hi cho các nhóm o này.
Tháng 6/2012, Hi ng Nhà nc Trung Quc ã tuyên b sáp nhp Trung Sa, Hoàng Sa và Trng Sa vào thành ph Tam Sa
nhm cng c vic qun lý và phát trin ca Trung Quc vi ba nhóm o này và các vùng nc ph cn có din tích lên ti 2 triu
2
km .5 Gii hn c th ca vùng nc trc thuc Tam Sa cng cha c Trung Quc xác nh rõ, nhng nhiu kh nng Trung Quc mun ám
ch vùng nc bên trong ng chín on.
Nh vy, t lâu Trung Quc ã có nhng tính toán và tham vng chim óng toàn b các cu trúc và vùng bin rng ln ti Bin ông và lp lun
T Sa c tip tc a ra nhm cng c mc tiêu này. Ngoài ra, T Sa cng có th c s dng bin minh cho các yêu sách thiu c s pháp lý ca
Trung Quc sau khi ã có các kt lun rõ ràng ca phán quyt trng tài trong v kin gia Phi-líp-pin và Trung Quc vào nm 2016. Vi
mc tiêu ó, ni hàm ca T Sa gm hai thành t th hin yêu sách ch quyn vi các nhóm o và ch quyn i vi vùng bin.
góc yêu sách ch quyn, thông qua T Sa, Trung Quc tái khng nh yêu sách ch quyn vi bn nhóm o ông Sa, Trung Sa,
Hoàng Sa và Trng Sa. Mc dù tên gi ca các nhóm o này ã tng c Trung Quc s dng nhng phm vi ca tng nhóm o cha tng c
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góc yêu sách vùng bin, V trng V Lut pháp và iu c quc t Trung Quc nêu rõ vi báo chí hai loi vùng bin mà Trung Quc
yêu sách t T Sa gm vùng lãnh hi lch s và vùng c quyn kinh t 200 hi lý.7 Trung Quc cha công b chi tit ng c s xác nh
chiu rng lãnh hi cho T Sa. Tuy nhiên, t tuyên b nm 1996 v ng c s ca Hoàng Sa, có th d oán, Trung Quc s tip tc thit lp
các ng c s tng t, bao quanh các cu trúc thuc các nhóm o, nhm ti a hóa yêu sách vùng bin t T Sa. T ng c s ó, Trung
Quc s yêu sách vùng lãnh hi lch s và vùng c quyn kinh t 200 hi lý cho c bn nhóm o. Thông tin a ra không cp n yêu
sách thm lc a, tuy nhiên, khi ã yêu sách vùng c quyn kinh t 200 hi lý thì không loi tr Trung Quc s tip tc yêu sách thm lc
a t T Sa.
ánh giá lp lun T Sa ca Trung Quc t góc pháp lý quc t
i vi yêu sách ch quyn, lp lun T Sa ca Trung Quc sai v phm vi và c s pháp lý ca mt yêu sách ch quyn theo lut quc t.
V phm vi, mc dù yêu sách ca Trung Quc không xác nh rõ phm vi ca tng nhóm o trong T Sa, vic khoanh vùng toàn b
các cu trúc tng t nh cách xác nh ng c s ca Hoàng Sa cho thy Trung Quc mun a ra yêu sách ch quyn vi tt c các cu trúc
trên bin, cho dù ó là các cu trúc chìm, hoc các cu trúc lúc ni lúc chìm nm ngoài phm vi 12 hi lý ca t lin Trung Quc hoc
mt o mà Trung Quc có ch quyn. Vic Trung Quc a tàu n tuyên th, yêu sách ch quyn vi bãi Tng Mu/James Shoal là mt
hành ng nh vy.8 Trung Quc cng yêu sách ch quyn vi bãi Vành Khn, mt bãi cn lúc ni lúc chìm nm trong thm lc a ca Philíp-pin theo kt lun ca phán quyt trng tài trong v kin gia Phi-líp-pin và Trung Quc.9 iu 13 ca UNCLOS ch cho phép quc
gia ven bin s dng bãi cn lúc ni lúc chìm làm im c s xác nh chiu rng lãnh hi trong trng hp bãi cn ó nm trong phm vi 12 hi
lý t t lin. Phán quyt ca Tòa án Công lý quc t trong v tranh chp gia Ca-ta và Ba-ranh ã khng nh bãi cn lúc ni lúc chìm
không có a v pháp lý ngang bng vi t lin và không phi là i tng yêu sách ch quyn lãnh th.10 Phán quyt ca Tòa Công lý
quc t trong v tranh chp v ch quyn ca o Pe-ra Bran-ca gia Ma-lai-xi-a và Xinh-ga-po,11 phán quyt ca Tòa Công lý quc t
trong v kin gia Ni-ca-ra-goa và Cô-lôm-bi-a12 và phán quyt ca Tòa trng tài trong v kin gia Phi-líp-pin và Trung Quc cng
xác nhn không th yêu sách ch quyn vi bãi cn lúc ni lúc chìm.13 Vì vy, vic Trung Quc a ra yêu sách ch quyn vi các bãi
cn lúc ni lúc chìm nm ngoài phm vi 12 hi lý t lãnh th Trung Quc là trái vi các quy nh ca pháp lut quc t.

V c s pháp lý ca yêu sách ch quyn, mc dù Trung Quc luôn khng nh ã phát hin, t tên cho các cu trúc ti Bin ông t thi k c i
nhng không có bng chng nào c a ra minh chng cho hành ng thc thi ch quyn ca Trung Quc vi các nhóm o Hoàng Sa và
Trng Sa vi t cách nhà nc. Trên thc t, chính quyn Trung Quc không có s hin din ti Hoàng Sa cho ti nm 1956 và 1974.
Nm 1956, Trung Quc có c s kim soát vi nhóm o An Vnh ca Hoàng Sa là do ài Loan chuyn giao. Tuy nhiên, vic kim
soát ca ài Loan vi nhóm o này không hp pháp do da vào s y quyn gii giáp quân Nht sau Chin tranh th gii th II. Nm
1974, Trung Quc ã s dng v lc trái vi ngha v ca Hin chng Liên Hp Quc thit lp s kim soát vi nhóm o Li Lim. Ti Trng Sa,
Trung Quc cng ch thit lp s kim soát vi mt s cu trúc da trên hai ln s dng v lc trái vi quy nh ca Hin chng Liên Hp Quc và tp
quán quc t vào nm 1988 và 1995 vi Vit Nam và Phi-líp-pin. Da trên nhng c s không có cn c pháp lý, vic chim óng thc t
không to ra danh ngha ch quyn hp pháp cho Trung Quc vi Hoàng Sa và Trng Sa.
i vi yêu sách vùng bin, t cách Trung Quc thit lp ng c s vi Hoàng Sa nm 1996 có th thy có hai phng án Trung Quc s thit
lp ng c s cho T Sa: (i) bao tt c các cu trúc ngoài cùng ca tng nhóm o hoc (ii) bao quanh toàn b bn nhóm o.Vic xác nh
ng c s nh vy có th coi là áp dng phng pháp ng c s thng hoc ng c s qun o. T các ng c s này, Trung Quc tip tc yêu sách
vùng lãnh hi lch s, vùng c quyn kinh t và thm lc a, thm chí thm lc a m rng cho các nhóm o. Lp lun này ca Trung Quc
không có c s pháp lý do áp dng sai phng pháp xác nh ng c s (cho dù là phng pháp ng c s thng hay ng c s qun o), xác
nh sai vùng c quyn kinh t và yêu sách sai vùng lãnh hi lch s.
Th nht, nu ng c s ca Trung Quc cho T Sa c v theo phng pháp ng c s qun o, khái nim qun o c UNCLOS nh ngha rõ ràng là
mt nhóm o, bao gm c các b phn ca các o, các vùng nc tip lin và các thành phn t nhiên khác có liên quan vi nhau n mc to
thành mt th thng nht v a lý, kinh t và chính tr, hay tha nhn trong lch s.14Các nhóm o ti Bin ông, c bit là ông Sa và Trung
Sa có th không gn kt tr thành qun o theo quy nh ti iu 46 ca UNCLOS. Cho dù T Sa có tha mãn là qun o theo nh ngha ca
iu 46 ca UNCLOS, ch có quc gia qun o mi c s dng phng pháp ng c s qun o.
Quc gia qun o là quc gia có lãnh th ch cu thành t các qun o. Ch có quc gia qun o có th xác nh ng c s qun o bng vic ni
các im ngoài cùng nhô ra xa nht ca qun o vi nhau và phi tuân theo nhng iu kin nht nh v chiu dài ca on c s, cng nh t l
din tích gia vùng t và vùng nc bên trong ng c s qun o.[1] Nu Trung Quc mn khái nim qun o c quy nh ti UNCLOS áp
dng cho T Sa, ri t ó, áp dng ng c s qun o thì không có c s pháp lý vì Trung Quc là quc gia lc a, không phi quc gia qun
o.
b qua hn ch ca quc gia lc a, Trung Quc lp lun rng phng pháp ng c s qun o theo quy nh ti iu 47 không ch gii hn cho các
quc gia qun o. Trên thc t, nhiu quc gia lc a cng áp dng ng c s qun o cho các nhóm o và to thành tp quán quc t. Lp lun
này không chính xác vì s lng các quc gia lc a áp dng phng pháp ng c s qun o cho các nhóm o nh vy rt hn ch. Trong
quá trình àm phán UNCLOS, vn áp dng ng c s qun o cho nhóm o ca quc gia lc a ã c cp và b bác b.[2] Vì vy, ây là các
thc tin áp dng sai quy nh ca UNCLOS, không to ra tp quán quc t nh Trung Quc c tình din gii.
Ngoài ra, cho dù có c áp dng phng pháp ng c s qun o, ng c s y phi c thit lp trên c s tuân th các iu kin v chiu dài ca các
on c s và t l gia t và nc trong vùng nc qun o theo quy nh ca iu 47 ca UNCLOS. Theo ó, các on c s có chiu dài không
quá 100 hi lý (ch có 3% tng s on c s có th có chiu dài vt quá 100 hi lý nhng không c vt quá 125 hi lý). T l tng din tích
các o so vi tng din tích vùng nc nm trong ng c s qun o phi nm trong khong t l t 1:1 n 1:9. Vi din tích nh và v trí nm ri rác
cách xa nhau trên mt phm vi vùng bin rng ln, không có nhóm o nào ca T Sa có th tha mãn c iu kin này.[3] V ng c s qun
o cho tng th c bn nhóm o ca T Sa càng không th tha mãn iu kin này.
Th hai, nu lp lun rng ng c s Trung Quc áp dng là ng c s thng, c s áp dng phng pháp ng c s thng theo quy nh ti iu 7 ca
UNCLOS là b bin khúc khuu, khoét sâu, li lõm, có chui o nm sát và chy dc ven b. Các cu trúc a lý ca các nhóm o thuc
T Sa không hi t các iu kin v ng c s thng bao toàn b các thc th nh vy. Khi ánh giá v ng c s ca Hoàng Sa do Trung Quc
công b vào nm 1996, B Ngoi giao M ã khng nh nhiu khu vc ca Hoàng Sa không iu kin v ng c s thng mà phi áp dng ng
c s thông thng theo ngn nc thy triu thp nht.[4]Ti Phán quyt ca Tòa trng tài thành lp theo Ph lc VII ca UNCLOS trong v
kin gia Phi-líp-pin và Trung Quc nm 2016, Tòa Trng tài ã khng nh vic v ng c s thng bao trùm toàn b các cu trúc a lý ca
Trng Sa là không phù hp vi các quy nh ca UNCLOS.[5] Kt lun này có th áp dng tng t loi tr kh nng Trung Quc áp dng
ng c s thng cho tng nhóm o khác trong T Sa và áp dng mt ng c s thng chung cho T Sa.
Th ba, các cu trúc a lý Bin ông có chung c im a lý là các cu to san hô, có din tích nh và vi các iu kin t nhiên nguyên s
ban u, không có kh nng cho con ngi sinh sng và không có i sng kinh t riêng. Chính vì vy, Phán quyt ca Tòa trng tài
thành lp theo Ph lc VII ca UNCLOS trong v kin gia Phi-líp-pin và Trung Quc nm 2016 ã khng nh các cu trúc a lý ca
Trng Sa và Scarborough/Hoàng Nham không có vùng c quyn kinh t và thm lc a riêng.[6] Vi c im t nhiên tng ng, kt lun
này ca Tòa trng tài nhiu kh nng có th áp dng vi các nhóm o khác trong lp lun T Sa, bao gm Hoàng Sa và ông Sa

(Pratas). Vì vy, yêu sách vùng c quyn kinh t 200 hi lý cho T Sa, trong ó có Trng Sa, i ngc li kt lun ca Tòa Trng tài có
giá tr pháp lý ràng buc vi Trung Quc trong v kin vi Phi-líp-pin nm 2016.
Cui cùng, vic yêu sách vùng lãnh hi lch s ca Trung Quc cng thiu c s pháp lý. Phán quyt ca Tòa Trng tài trong v kin gia
Phi-líp-pin và Trung Quc ã tng hp các kh nng yêu sách danh ngha lch s ca mt quc gia bao gm vùng nc lch s, vnh lch s
và quyn lch s. Trung Quc không yêu sách các danh ngha lch s này mà li a ra yêu sách lãnh hi lch s, mt khái nim cha
có tin l trong lut quc t. Tuy nhiên, cho dù Trung Quc có th áp dng khái nim lãnh hi lch s, tng t nh các danh ngha lch s
khác, vic thit lp lãnh hi lch s phi tha mãn hai iu kin: (i) vic thc thi ch quyn liên tc ca Trung Quc ti khu vc c coi là lãnh hi
lch s và (ii) s công nhn (công khai hoc ngm nh) ca các nc liên quan. Nu Trung Quc có ý nh thit lp lãnh hi lch s ti T Sa
trong ó có Hoàng Sa và Trng Sa thuc ch quyn ca Vit Nam, thì Vit Nam ã liên tc phn i các hành ng phi pháp ca Trung
Quc. ng thi, M và nhiu quc gia khác cng ã liên tc thc hin các hot ng t do hàng hi (bao gm c quyn qua li không gây hi
qua các vùng lãnh hi) ti Bin ông nhm th hin rõ lp trng yêu cu Trung Quc tôn trng quyn t do hàng hi và hàng
không.[7] ây rõ ràng th hin s phn i ca các quc gia vi vic Trung Quc thit lp ng c s và lãnh hi nói chung cho Hoàng Sa,
Trng Sa nói riêng và T Sa nói chung. S phn i này s khin trong yêu sách lãnh hi lch s ca Trung Quc không áp ng c yêu
cu cn có s công nhn ca các quc gia khác và do vy không có c s theo lut pháp quc t.
T Sa nhìn t góc chin lc ca Trung Quc Bin ông
Tng t nh vic ban hành D tho Lut an toàn hàng hi và lnh cm ánh bt cá, Chin thut T Sa ca Trung Quc cng da trên vic din
gii tùy tin lut pháp quc t nhm thc hin mc tiêu kim soát toàn b các cu trúc và vùng bin Bin ông.
Vic tái khng nh yêu sách ch quyn thiu c s pháp lý vi các nhóm o ca T Sa vi phm vi yêu sách mp m ng cho kh nng
Trung Quc tùy tin sáp nhp các cu trúc mi vào bn nhóm o này. Vic coi Scarborough/Hoàng Nham thuc Trung Sa và
Luconia thuc Trng Sa là mt ví d minh ha cho vic Trung Quc không ngng m rng yêu sách vi các cu trúc nm gn vi b bin
thuc các quc gia ven bin Bin ông. Hn na vic không công b phm vi c th ca các nhóm o cng khin Trung Quc m rng yêu
sách ch quyn vi các cu trúc chìm, hoc cu trúc lúc ni lúc chìm (nm ngoài phm vi 12 hi lý ca mt vùng lãnh th hoc o), vn c
lut quc t xác nh là không thuc i tng ca th c lãnh th.
Vic a ra yêu sách lãnh hi lch s và vùng c quyn kinh t cho T Sa mt ln na th hin s ánh tráo các khái nim ca UNCLOS v
qun o, ng c s qun o, ng c s thng, lãnh hi, danh ngha lch s, vùng c quyn kinh t, thm lc a vi s din gii tùy tin ca Trung Quc
bin minh cho vic m rng yêu sách ch quyn i vi toàn b vùng bin ti Bin ông. ây cng là chin thut Trung Quc s dng nhm to ra
“v bc” tuân th UNCLOS nhng thc cht là tìm cách hp pháp hóa yêu sách phi pháp ng li bò, yêu sách ã b Tòa trng tài
phn bác trong v kin gia Phi-líp-pin và Trung Quc.[8]
Xét v phm vi, các vùng bin c coi là vùng c quyn kinh t và thm lc a ca T Sa s to ra vùng bin rng ln, thm chí ln hn vùng
bin bên trong ng li bò ca Trung Quc ti Bin ông. Xét v bn cht, vic yêu sách vùng c quyn kinh t và thm lc a s ánh la d lun,
ngy to c s cho Trung Quc yêu sách tài nguyên thiên nhiên sinh vt và phi sinh vt trong vùng c quyn kinh t và thm lc a c
xác nh phù hp vi UNCLOS ca các nc ven Bin ông. T ó, Trung Quc mu toan bin toàn b Bin ông thành các vùng bin có
tranh chp và ép các nc hp tác cùng khai thác tài nguyên vi Trung Quc.
T Sa t góc chin lc và pháp lý quc t thc cht là chiêu bài “bình mi ru c”, thay i chin thut, mn ngôn ng ca UNCLOS din gii
sai lch nhm phc v cho mc tiêu không i ca Trung Quc là kim soát Bin ông. ng thái V trng V Lut pháp và iu c quc t tit l vi
báo gii có th coi nh bc th d lun quc t v chin thut này, t ó, nu d lun quc t không lên ting, Trung Quc s vin dn nh s ngm tha
nhn ca cng ng quc t vi yêu sách ca Trung Quc. Do vy, không ngc nhiên khi mt mt nhn mnh không ng v bên nào trong
tranh chp ch quyn Bin ông, nhng ngi phát ngôn B Ngoi giao M ã nhn mnh li nguyên tc rng yêu sách bin ca tt c các bên
Bin ông và trên th gii cn c xác nh phù hp vi lut bin quc t, theo quy nh ca Công c Lut bin 1982 ca Liên Hp Quc
(UNCLOS). ây cng là quan im mà cng ng quc t cn lên ting ngn chn các hành ng bt chp lut pháp quc t, a ra các yêu
sách ch quyn và vùng bin không có c s pháp lý, làm tn hi n trt t da trên lut pháp quc t hin hành./.
Nguyn Th Lan Anh, PGS, TS, Phó Vin trng Vin Bin ông, Hc vin Ngoi giao Vit Nam. Quan im trong bài vit th hin quan
im cá nhân ca tác gi.
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