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Phần này giới thiệu:
 Những khái niệm cơ bản về chủ quyền, quyền chủ quyền,
quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển, thềm lục địa,
vùng đặc quyền kinh tế theo Công ước Liên hợp quốc về
Luật biển năm 1982.
 Một số quy định của luật pháp quốc tế về đảo, các vùng
biển của đảo và quần đảo.

Phần2 Khái niệm cơ bản về các quyền theo Công ước 
Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982
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2.1 Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982
(United Nations Convention on Law of the Sea – UNCLOS)
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2.1 Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982
(United Nations Convention on Law of the Sea – UNCLOS)

 Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 được 107
quốc gia phê chuẩn tại Montego Bay (Jamaica) ngày 10-12-1982,
trong đó Việt Nam là thành viên thứ 63 phê chuẩn.
 Công ước là một văn kiện pháp lý đa phương đồ sộ bao gồm
17 phần, 320 điều khoản, 9 phụ lục, 4 nghị quyết và hơn 1.000
quy phạm pháp luật. Công ước để ngỏ cho tất cả các quốc gia
và các thực thể khác tham gia.
 Công ước là kết quả của 5 năm chuẩn bị và 9 năm đàm phán
(1973-1982) trong khuôn khổ Hội nghị Liên hợp quốc về Luật
biển lần thứ 3 tổ chức tại New York (Mỹ), liên quan đến 150 quốc
gia đến từ các châu lục trên thế giới gồm các thể chế chính trị
khác nhau và mức độ phát triển kinh tế khác nhau.
 Công ước có hiệu lực từ ngày 16-11-1994. Tính đến 6-2013 đã
có 165 nước tham gia Công ước.
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 Công ước 1982 là một công ước tiến bộ thể hiện sự thống
nhất mang tính toàn cầu. Lần đầu tiên trong lịch sử, Công ước
đã đưa ra tổng thể các quy định liên quan đến xác định ranh
giới biển, sử dụng biển và tài nguyên của biển. Công ước còn
điều tiết tất cả các vấn đề về không gian biển như kiểm soát môi
trường, nghiên cứu khoa học biển, các hoạt động kinh tế và
thương mại, chuyển giao công nghệ, giải quyết các tranh chấp
liên quan đến đại dương.
 Những nội dung quan trọng được đưa vào trong Công ước
bao gồm: ranh giới các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ
quyền và quyền tài phán của quốc gia ven biển; quyền lưu
thông hàng hải; quy chế pháp lý đối với các nguồn tài nguyên
dưới đáy biển ngoài vùng biển thuộc quyền tài phán quốc gia;
việc qua lại của tàu thuyền qua các eo biển hẹp…

2.1 Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982
(United Nations Convention on Law of the Sea – UNCLOS)
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… duy trì và quản lý các nguồn tài nguyên sinh vật biển, bảo vệ
môi trường biển, nghiên cứu môi trường biển; thủ tục bắt buộc
cho việc giải quyết tranh chấp giữa các nước… Công ước thể
hiện sự cố gắng lớn của cộng đồng quốc tế để điều chỉnh tất cả
các khía cạnh liên quan đến biển, tài nguyên biển và việc sử
dụng biển, tạo nên một sự trật tự cho nguồn sống cơ bản của
nhân loại.
 Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 là một trong
những thành tựu có ý nghĩa nhất trong lĩnh vực luật pháp quốc
tế của thế kỷ XX. Sau lễ ký kết Công ước, Tổng thư ký Liên hợp
quốc Javier Pérez de Cuellar đã đánh giá “Công ước là văn bản
pháp lý có ý nghĩa nhất của thế kỷ này”. Còn Chủ tịch Hội nghị
Liên hợp quốc lần thứ 3 về luật biển, Ông Tommy TB Koh gọi
Công ước là “Bản Hiến pháp cho đại dương”.

2.1 Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982
(United Nations Convention on Law of the Sea – UNCLOS)
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Phần2 Khái niệm cơ bản về các quyền theo Công ước 
Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982
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 Phần đại dương ít nhiều bị ngăn cách bởi lục địa,
các đảo hoặc vùng cao của đáy, có chế độ thuỷ văn
riêng biệt. Tùy theo mức độ ngăn cách với đại dương
và đặc điểm chế độ thuỷ văn, biển có thể được phân
thành 3 nhóm: Biển nội địa (còn gọi là biển kín), biển
ven bờ và biển được bao quanh bởi các đảo. Biển nội
địa có chế độ thuỷ văn khác nhiều so với đại dương;
biển ven bờ có chế độ thuỷ văn khác rất ít so với đại
dương. Đôi khi biển nội địa lại phân thành biển nội lục
(Biển Trắng, biển Bantich, Biển Đen) và biển giữa các
lục địa (biển Địa Trung Hải, biển Caribê).

(Nguồn:  Bách khoa toàn thư)

2.2 Khái niệm cơ bản về các quyền theo Công ước

BIỂN
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Biển Địa Trung Hải

2.2 Khái niệm cơ bản về các quyền theo Công ước
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 Một đảo là một vùng đất tự nhiên có nước bao
bọc, khi thủy triều lên vùng đất này vẫn ở trên mặt
nước.

ĐẢO

2.2 Khái niệm cơ bản về các quyền theo Công ước
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Chế độ pháp lý của đảo:
1. Đảo thích hợp cho đời sống con người hoặc cho một

đời sống kinh tế riêng thì có nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp
giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.
2. Đảo đá không thích hợp cho đời sống con người hoặc
cho một đời sống kinh tế riêng thì không có vùng đặc
quyền kinh tế và thềm lục địa.
3. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc
quyền kinh tế và thềm lục địa của các đảo, quần đảo
được xác định theo quy định của Luật biển Việt Nam và
được thể hiện bằng hải đồ, bản kê toạ độ địa lý do Chính
phủ công bố.

ĐẢO

2.2 Khái niệm cơ bản về các quyền theo Công ước
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Đảo tự nhiên

2.2 Khái niệm cơ bản về các quyền theo Công ước



13

Đảo nhân tạo

2.2 Khái niệm cơ bản về các quyền theo Công ước
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 Quần đảo là một tập hợp các đảo, bao gồm cả bộ
phận cúa các đảo, vùng nước tiếp liền và các thành
phần tự nhiên khác có liên quan chặt chẽ với nhau.

QUẦN ĐẢO

2.2 Khái niệm cơ bản về các quyền theo Công ước
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Quần đảo Senkaku – Điếu Ngư

2.2 Khái niệm cơ bản về các quyền theo Công ước
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 Thuộc tính chính trị - pháp lý không thể tách
rời của quốc gia. Nội dung của chủ quyền quốc
gia gồm quyền tối cao của quốc gia trong phạm
vi lãnh thổ của mình và quyền độc lập của quốc
gia trong quan hệ quốc tế. Quyền tối cao của
quốc gia ở trong nước thể hiện ở quyền lực đầy
đủ để giải quyết mọi vấn đề chính trị, kinh tế, xã
hội, văn hoá... không có sự can thiệp từ phía các
quốc gia khác và các tổ chức quốc tế…

CHỦ QUYỀN

2.2 Khái niệm cơ bản về các quyền theo Công ước
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… Quyền độc lập của quốc gia trong quan hệ quốc tế
thể hiện ở chỗ không có một quyền lực nào, một cơ
quan nào, một tổ chức quốc tế nào đứng trên các quốc
gia; tất cả các quốc gia tham gia quan hệ quốc tế với tư
cách là những chủ thể bình đẳng và hoàn toàn độc lập,
tự quyết định các vấn đề đối nội và đối ngoại của mình.
Hai nội dung của chủ quyền quốc gia gắn bó chặt chẽ
với nhau và là tiền đề cho nhau. Những nội dung này
được khẳng định trong pháp luật của từng quốc gia và
trong các văn bản pháp lí quốc tế. Việc tôn trọng chủ
quyền quốc gia ngày nay trở thành một nguyên tắc cơ
bản của luật quốc tế hiện đại.

(Nguồn:  Bách khoa toàn thư)

CHỦ QUYỀN

2.2 Khái niệm cơ bản về các quyền theo Công ước
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 Các quyền cụ thể của quốc gia xuất phát từ bản
chất của chủ quyền trong việc thực hiện quyền lực
của mình đối với các khách thể và hành vi của các thể
nhân và pháp nhân của mình không chỉ trong phạm vi
lãnh thổ quốc gia mà còn ở ngoài phạm vi đó. Đối với
những trường hợp ở ngoài phạm vi lãnh thổ quốc gia
thì quyền chủ quyền được quy định trong các điều
ước quốc tế.

QUYỀN CHỦ QUYỀN

2.2 Khái niệm cơ bản về các quyền theo Công ước
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 Một trong những quyền chủ quyền cụ thể của quốc
gia là quyền tài phán quốc gia. Các nước ven biển thực
hiện quyền chủ quyền đối với thềm lục địa nhằm mục
đích thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên và
thềm lục địa không thuộc chủ quyền hoàn toàn và
tuyệt đối của nước ven biển. Nước ven biển cũng có
các quyền chủ quyền nhất định đối với vùng đặc
quyền kinh tế.

(Nguồn:  Bách khoa toàn thư)

QUYỀN CHỦ QUYỀN

2.2 Khái niệm cơ bản về các quyền theo Công ước
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 Quyền của các cơ quan hành chính và tư pháp của
quốc gia xem xét và giải quyết các vụ việc theo thẩm
quyền của mình. Trong pháp luật quốc tế, có 2 loại
quyền tài phán theo lãnh thổ và theo quốc tịch. Quyền
tài phán theo lãnh thổ là quyền tài phán được thực
hiện trong phạm vi lãnh thổ nhất định. Trong phạm vi
lãnh thổ quốc gia của mình, nhà nước thực hiện
quyền tài phán đầy đủ trừ những trường hợp có quy
định khác trong điều ước quốc tế. Nhà nước thực hiện
quyền tài phán hạn chế và có mục đích trong phạm vi
thềm lục địa và vùng đặc quyền về kinh tế của mình.

QUYỀN TÀI PHÁN

2.2 Khái niệm cơ bản về các quyền theo Công ước
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 Quyền tài phán theo quốc tịch do nhà nước thực
hiện đối với công dân của mình ngoài phạm vi lãnh thổ
của mình nhưng không thuộc lãnh thổ của nước khác
(biển cả, Châu Nam Cực, khoảng không vũ trụ...).
Trong những trường hợp mà pháp luật quốc gia quy
định, quyền tài phán quốc gia có thể áp dụng đối với
công dân của nhà nước đó đang có mặt ở lãnh thổ
nước ngoài nếu có sự thoả thuận giữa các nước hữu
quan. Trong những trường hợp có sự xung đột về
quyền tài phán quốc gia nào đó, vấn đề sẽ được giải
quyết theo điều ước quốc tế hay tập quán quốc tế.

(Nguồn:  Bách khoa toàn thư)

QUYỀN TÀI PHÁN

2.2 Khái niệm cơ bản về các quyền theo Công ước
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Phần2 Khái niệm cơ bản về các quyền theo Công ước 
về Luật Biển năm 1982
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CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LÝ QUỐC TẾ 
VỀ CÁC VÙNG BIỂN VÀ THỀM LỤC ĐỊA

(Theo Công ước của Liên hợp quốc 
về Luật biển năm 1982)

VÙNG ĐẶC QUYỀN VỀ KINH TẾ

VÙNG TIẾP GIÁP LÃNH HẢI

LÃNH HẢI

NỘI THỦY

THỀM LỤC ĐỊA

2.3
Các khái niệm về biển, đảo, quần đảo, chủ quyền, 
quyền chủ quyền, quyền tài phán
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CÁC VÙNG BIỂN VÀ THỀM LỤC ĐỊA CỦA QUỐC GIA VEN BIỂN

KHÔNG PHẬN QUỐC GIA

200 hải lý

Thềm lục địa pháp lý

Thềm lục địa kéo dài

350 hải lý

VÙNG NỘI THỦY

ĐƯỜNG CƠ SỞ

Đường biên giới 
quốc gia trên biển

24 hải lý

12 
hải lý

LÃNH 
HẢI

VÙNG 
TIẾP 
GIÁP 
LH

KHÔNG PHẬN QUỐC TẾ

BIỂN CẢ
VÙNG 

ĐẶC QUYỀN 
VỀ KINH TẾ
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Nội thủy (Internal waters)

 Nội thủy là toàn bộ vùng nước nằm phía trong đường
cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải và tiếp giáp với
bờ biển.
Quyền của quốc gia ven biển:
Tại nội thủy, quốc gia ven biển có chủ quyền hoàn toàn
và tuyệt đối như đối với lãnh thổ đất liền của mình.
Quyền của quốc gia khác:
Phụ thuộc vào quy định của quốc gia ven biển.

2.3
Các khái niệm về biển, đảo, quần đảo, chủ quyền, 
quyền chủ quyền, quyền tài phán
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Đường cơ sở (Baseline)
 Có 2 loại đường cơ sở:
- 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.
- Đường cơ sở thẳng dùng để tính chiều rộng lãnh hải là
đường nối liền các điểm nhô ra nhất của bờ biển lục địa
hoặc đảo áp dụng khi bờ biển quốc gia ven biển khoét
sâu và lồi lõm hoặc có một chuỗi đảo nằm sát ngang và
chạy dọc theo bờ biển.

2.3
Các khái niệm về biển, đảo, quần đảo, chủ quyền, 
quyền chủ quyền, quyền tài phán
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BIỂN 
ĐÔNG

Vùng lãnh hải

Vùng tiếp giáp lãnh hải

Vùng đặc quyền kinh tế

Thềm lục địa

2.3
Các khái niệm về biển, đảo, quần đảo, chủ quyền, 
quyền chủ quyền, quyền tài phán
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 Tuyên bố của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ
nghĩa Việt Nam ngày 12-11-1982 về đường cơ sở dùng
để tính chiều rộng lãnh hải.

2.3
Các khái niệm về biển, đảo, quần đảo, chủ quyền, 
quyền chủ quyền, quyền tài phán

Nằm trên ranh giới phía Tây Nam của vùng nước lịch sử 
của nước CHXHCN Việt Nam và CHDN Căm-pu-chia 

Hòn Đá Lẻ ở Đông Nam Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau 

Hòn Hải, nhóm đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 
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Sơ đồ đường cơ sở 
dùng để tính chiều rộng 
lãnh hải ven bờ lục địa 
Việt Nam

(Nguồn: Ủy ban Biên giới 
quốc gia-Bộ Ngoại giao)

2.3
Các khái niệm về biển, đảo, quần đảo, chủ quyền, 
quyền chủ quyền, quyền tài phán
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Lãnh hải (Territorial sea)
Lãnh hải là vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường
cơ sở ra phía biển. Ranh giới ngoài của lãnh hải là biên giới
quốc gia trên biển của Việt Nam.
Quyền của quốc gia ven biển: Ban hành các quy định để kiểm
soát và giám sát tàu thuyền nước ngoài thực hiện việc qua lại
lãnh hải của mình trong các vấn đề:
(I) an toàn hàng hải, điều phối giao thông đường biển;
(II) bảo vệ các thiết bị, công trình, hệ thống đảm bảo hàng hải;
bảo vệ tuyến dây cáp và ống dẫn ở biển;
(III) bảo tồn tài nguyên sinh vật biển;
(IV) ngăn ngừa vi phạm pháp luật của quốc gia ven biển liên
quan đến đánh bắt hải sản; bảo vệ môi trường biển; nghiên cứu
khoa học biển;
(V) ngăn ngừa các vi phạm về hải quan, thuế khóa, nhập cư, y tế.
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Điều 12, Luật biển Việt Nam quy định: Nhà
nước thực hiện chủ quyền đầy đủ và toàn
vẹn đối với lãnh hải và vùng trời, đáy biển và
lòng đất dưới đáy biển của lãnh hải phù hợp
với Công ước của Liên hợp quốc về Luật
biển năm 1982.

Quyền của quốc gia khác: Có quyền qua lại
“vô hại” trong lãnh hải.

Lãnh hải (Territorial sea)
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Vùng tiếp giáp lãnh hải 
(Contiguos zone)

 Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển tiếp liền và nằm
ngoài lãnh hải Việt Nam, có chiều rộng 12 hải lý tính từ
ranh giới ngoài của lãnh hải.
Quyền của quốc gia ven biển: Trong vùng tiếp giáp quốc
gia ven biển có thể thi hành sự kiểm soát cần thiết, nhằm:
(I) Ngăn ngừa những phạm vi đối với các luật và quy định
hải quan, thuế khóa, y tế hay nhập cư trên lãnh thổ hay
trong lãnh hải của mình;
II) Trừng trị những vi phạm đối với các luật và quy định
nói trên xảy ra trên lãnh thổ hay trong lãnh hải của mình.
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Vùng đặc quyền kinh tế 
(Exclusive economic zone)

 Vùng đặc quyền kinh tế là vùng biển tiếp liền và nằm
ngoài lãnh hải Việt Nam, hợp với lãnh hải thành một
vùng biển có chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở.
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Vùng đặc quyền kinh tế 
(Exclusive economic zone)

Quyền của quốc gia ven biển: Trong vùng đặc quyền về
kinh tế, quốc gia ven biển có:

(I) Các quyền thuộc chủ quyền về việc thăm dò khai thác,
bảo tồn và quản lý các tài nguyên thiên nhiên, sinh vật
hoặc không sinh vật, của vùng nước bên trên đáy biển,
của đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, cũng như về
những hoạt động khác nhằm thăm dò và khai thác vùng
này vì mục đích kinh tế như việc sản xuất năng lượng từ
nước, hải lưu và gió.
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Vùng đặc quyền kinh tế 
(Exclusive economic zone)

(II) Quyền tài phán theo đúng những quy định thích hợp của
Công ước về: Lắp đặt và sử dụng các đảo nhân tạo, các
thiết bị và công trình; Nghiên cứu khoa học về biển; Bảo vệ
và gìn giữ môi trường biển;

(III) Các quyền và các nghĩa vụ khác do Công ước quy định.
Quyền của quốc gia khác:
Tất cả các quốc gia, bất kể là quốc gia có biển hay không có
biển, trong những điều kiện do các quy định thích hợp của
Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 trù định, đều
được hưởng 3 quyền tự do cơ bản:
(I) Quyền tự do hàng hải;
(II) Quyền tự do hàng không;
(III) Quyền tự do đặt dây cáp và ống dẫn ngầm.
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 Trong khi thực hiện quyền chủ quyền và các quyền
tài phán của mình, quốc gia ven biển phải tôn trọng
các quyền tự do của các quốc gia khác. Ngược lại, các
quốc gia trong khi thực hiện các quyền tự do biển cả
được phép trong vùng đặc quyền về kinh tế của quốc
gia ven biển phải tôn trọng luật pháp và quy định của
quốc gia ven biển trong các lĩnh vực thuộc thẩm
quyền quốc gia đó.

Vùng đặc quyền kinh tế 
(Exclusive economic zone)
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Thềm lục địa (Continental Shelf)
 Thềm lục địa của một quốc gia ven biển bao gồm đáy biển và
lòng đất dưới đáy biển bên ngoài lãnh hải của quốc gia đó, trên
toàn bộ phần kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất liền của quốc gia
đó cho đến bờ ngoài của rìa lục địa, hoặc đến cách đường cơ sở
dùng để tính chiều rộng lãnh hải 200 hải lý, khi bờ ngoài của rìa
lục địa của quốc gia đó ở khoảng cách gần hơn.
 Trong trường hợp rìa lục địa mở rộng quá giới hạn 200 hải lý
thì quốc gia ven biển có quyền đòi hỏi và chứng minh sự kéo dài
này của rìa lục địa. Tuy nhiên, trong trường hợp này, ranh giới
thềm lục địa được mở rộng nhưng không quá 350 hải lý tính từ
đường cơ sở.
 Ngày 6-5-2009, Việt Nam và Ma-lai-xi-a trình Báo cáo chung về
ranh giới thềm lục địa vượt quá 200 hải lý cho khu vực phía Nam
Biển Đông và ngày 7-5-2009 trình Báo cáo về ranh giới thềm lục
địa vượt quá 200 hải lý cho khu vực phía Bắc Biển Đông lên Uỷ
ban Ranh giới Thềm lục địa của Liên hợp quốc.
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Vùng thềm lục địa

200 HL

≤ 350 HL

ĐÁY ĐẠI DƯƠNG

Vị trí độ dầy trầm tích
bằng 1/100 (Khoản 7)

Rìa ngoài lục địa

Đường cơ sở

Vùng đặc quyền kinh tế
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Sơ đồ ranh giới thềm
lục địa Việt Nam vượt
quá 200 hải lý tại khu
vực phía Bắc Biển
Đông (VNM- N)

(Nguồn: Ủy ban Biên giới 
quốc gia-Bộ Ngoại giao)
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Sơ đồ ranh giới thềm lục
địa vượt quá 200 hải lý
tại khu vực xây dựng
Báo cáo chung Việt Nam
- Ma-lai-xi-a (VNM-S)

(Nguồn: Ủy ban Biên giới 
quốc gia-Bộ Ngoại giao)
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Quyền của quốc gia ven biển:
(I) Quốc gia ven biển thực hiện các quyền thuộc chủ quyền đối với
thềm lục địa về mặt thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên
của mình.
Đây là những đặc quyền, nghĩa là các quốc gia ven biển không
thăm dò thềm lục địa hay không khai thác tài nguyên thiên nhiên
của thềm lục địa thì không ai có quyền tiến hành các hoạt động
như vậy, nếu không có sự thỏa thuận rõ ràng của quốc gia đó.
(II) Các quyền của quốc gia ven biển đối với thềm lục địa tồn tại
“nghiễm nhiên”, không phụ thuộc vào sự chiếm hữu thực sự hay
danh nghĩa, cũng như vào bất cứ tuyên bố rõ ràng nào.
Các tài nguyên thiên nhiên ở phần này bao gồm các tài nguyên
thiên nhiên khoáng sản và các tài nguyên thiên nhiên không sinh
vật khác của đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, cũng như các
sinh vật thuộc loại định cư, nghĩa là những sinh vật nào, ở thời kỳ
có thể đánh bắt được, hoặc nằm bất động ở đáy, hoặc lòng đất
dưới đáy; hoặc là không có khả năng di chuyển nếu không có khả
năng tiếp xúc với đáy hay lòng đáy dưới đáy biển.

Thềm lục địa (Continental Shelf)
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(III) Các quyền của quốc gia ven biển đối với thềm lục địa
không đụng chạm đến chế độ pháp lý của vùng nước ở
phía trên hay của vùng trời trên vùng nước này.
(IV) Khi tiến hành khai thác thềm lục địa ngoài 200 hải lý,
quốc gia ven biển có nghĩa vụ đóng góp tài chính theo quy
định của Công ước.
(V) Việc quốc gia ven biển thực hiện các quyền của mình
đối với thềm lục địa không được gây thiệt hại đến hàng hải
hay các quyền tự do của các nước khác đã được Công ước
thừa nhận.

Thềm lục địa (Continental Shelf)
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Quyền của quốc gia khác:
(I) Tất cả các quốc gia đều có quyền lắp đặt cáp và ống
dẫn ngầm ở thềm lục địa.
(II) Quốc gia đặt cáp hoặc ống dẫn ngầm phải thỏa thuận
với quốc gia ven biển về tuyến đường đi của cáp hoặc
ống dẫn ngầm.

Thềm lục địa (Continental Shelf)
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MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LÝ CƠ BẢN
VỀ BIỂN CỦA NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
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 Tuyên bố của Chính phủ ngày 12-11-1977 về lãnh hải,
vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa
của Việt Nam.

 Hiến pháp các năm 1980, 1992.
 Tuyên bố của Chính phủ ngày 12-11-1982 về đường cơ

sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam.
 Nghị quyết của Quốc hội ngày 23-6-1994 về việc phê

chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm
1982.

 Luật Biên giới quốc gia năm 2003.
 Luật Thủy sản số 17/2003/QH11.

MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LÝ CƠ BẢN
VỀ BIỂN CỦA NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

(Sắp xếp theo thứ tự thời gian)
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 Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 40/2005/QH11.
 Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam số

03/2008/PL - UBTVQH12…
 Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13 được Quốc hội

khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21-6-2012.

Những văn bản trên khẳng định: Hai quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa là một bộ phận của lãnh thổ Việt Nam, có các
vùng biển riêng sẽ được quy định cụ thể trong các văn bản
tiếp theo.

MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LÝ CƠ BẢN
VỀ BIỂN CỦA NƯỚC CHXHCNVIỆT NAM

(Sắp xếp theo thứ tự thời gian)
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 Năm 1979, 1981 và 1988, Bộ Ngoại giao nước
CHXHCN Việt Nam công bố các Sách trắng về chủ
quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa-
Trường Sa.
Khẳng định một cách rõ ràng chủ quyền của Việt Nam
đối với hai quần đảo trên tất cả các khía cạnh: lịch sử
- pháp lý và thực tiễn quốc tế.
Hiện nay, quần đảo Hoàng Sa là đơn vị hành chính cấp
huyện thuộc thành phố Đà Nẵng và quần đảo Trường
Sa là đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Khánh
Hoà.

2.3
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Presenter
Presentation Notes
* Các quy định chi tiết xem tại phần phụ lục: Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982.
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