
Tòa Trọng Tài Quốc Tế Phán Quyết Phi Luật 

Tân Thắng Kiện Về Vấn Đề Biển Đông 

 

 (Tin ABC & BBC) - Tòa Trọng Tài Thường trực tuyên bố Trung Quốc không 

có cơ sở pháp lý để đòi chủ quyền lịch sử với các nguồn tài nguyên bên 

trong “đường lưỡi bò”. 

 

Theo ABC & BBC, Tòa trọng tài tuyên bố Philippines thắng kiện Trung Quốc 

về vấn đề Biển Đông. Tòa Trọng tài tuyên bố yêu sách đường lưỡi bò của 

Trung Quốc không có cơ sở pháp lý. Và tuyên bố Trung Quốc không có  

“chủ quyền lịch sử” với các quần đảo ở Biển Đông. 

 

Báo Rappler của Phillippines cho biết Tòa Trọng tài thường trực (PCA) sẽ 

không tổ chức bất kỳ buổi lễ nào để công bố kết quả phán quyết. PCA cho 

biết Tòa sẽ chuyển kết quả phán quyết cho các bên liên quan trước khi 

công bố rộng rãi cho công chúng. 

 

 

 
Một nhóm người Philippines tuần hành ngay trước thời điểm PCA công bố phán quyết – Ảnh: /Rappler 

 

Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi chủ quyền lịch sử với các nguồn 

tài nguyên bên trong “đường lưỡi bò”. Theo Reuters dẫn thông báo từ Tòa 

Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague, Hoà Lan, cho biết. Tuyên bố đòi 

quyền lịch sử dựa trên “đường lưỡi bò” của Trung Quốc đi ngược lại với 

Công ước của Liên Hiệp Quốc. 



 
Hội đồng trọng tài của PCA. Ảnh: PCA. 

 

Tòa trọng tài thuộc PCA cũng kết luận không có thực thể nào ở quần đảo 

Trường Sa có thể mang lại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) cho Trung Quốc. 

Theo tòa trọng tài, Trung Quốc đã gây ra những thiệt hại không thể khắc 

phục đối với hệ  sinh thái như san hô ở quần đảo Trường Sa. 

Trung Quốc ngang nhiên vạch ra “đường lưỡi bò” hay còn gọi là “đường 9 

đoạn”, đòi chủ quyền với gần như toàn bộ diện tích (90%) Biển Đông, bất 

chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế. 

 

Năm 2013, Philippines khởi kiện “đường lưỡi bò”, cho rằng nó không phù 

hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) và cần được tuyên 

bố là vô căn cứ. Philippines khẳng định rằng một số rạn san hô và bãi cát 

ngầm bị Trung Quốc chiếm đóng không được hưởng lãnh hải hoặc làm cơ 

sở để tuyên bố có lãnh hải. Tháng 10/2015, PCA tuyên bố có thẩm quyền 

xử vụ kiện.  

 

Kết quả nầy sẽ làm cho công luận an tâm, vì “ cá lớn nuốt cá bé” và “ngang 

ngược” của mợt nước lớn coi thường công luận quốc tế đang bị lên án. Rồi 

đây những hệ lụy sẽ ra sao?. Hoa Kỳ và Liên Âu sẽ làm gì? 

Hy vọng công lý và sự thật của lịch sử không bị quyền lợi của thế lực chà 

đạp và làm ngơ !?. 
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