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*CĂN CỨ TRÊN CÁC SỰ KIỆN: 
      
   - Ngày 1-5-2014 nhà cầm quyền Trung Quốc đã cho tầu chiến và máy bay 
quân sự hộ tống đặt giàn khoan số hiệu HD-981 vào sâu đến 80 hải lý trong 
thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, vi phạm 
các Điều 74 và 83 Công Ước Biển của Liên Hiệp Quốc (UNVLOS 1982) mà 
Trung Quốc đã ký kết. 
     
   - Quốc dân Việt Nam khắp nơi trong và ngoài nước đã phản kháng quyết 
liệt qua các cuộc biểu tình và mặc dầu nhà cầm quyền Việt Nam đã dùng 
nhiều phương cách ngoại giao để yêu cầu Trung Quốc đưa dàn khoan HD-
981 ra khỏi vùng biển đảo thuộc chủ quyền Việt Nam,nhưng cho đến nay 
nhà cầm quyền Trung Quốc vẫn duy trì sự chiếm đóng và còn lớn tiếng đe 
dọa sẽ “dậy cho Việt  Nam một bài học như năm 1979” là sẽ dùng bạo lực 
quân sự tấn công Việt Nam. 
      
      Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam, một Hiệp Hội bao gồm những quốc 
dân Việt Nam, từng theo học ngành luật học,đã và đang hành nghề tại Việt 
Nam hoặc đang hành nghề tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới, ý 
thức trách nhiệm với đất nước của mình, chúng tôi long trọng  tuyên cáo 
trước công luận quốc tế, Tổ chức Liên Hiệp Quốc, các cơ quan tài phán và 
trọng tài quốc tế, chính phủ và nhân dân các quốc gia dân chủ yêu chuộng 
công lý và hòa bình. 
 
*TUYÊN CÁO: 
 
1.- Sự kiện nhà cầm quyền Trung Quốc đưa và đặt giàn khoan HD-981 
trong khu vực đặc quyền kinh tế thuộc thềm lục địa của Việt Nam  từ 
ngày 1-5 đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo của Việt Nam.  
     Đây không phải là lần đầu tiên và duy nhất, vì trước đây nhà cầm quyền 
Trung Quốc đã có những hành động xâm chiếm bằng bạo lực quân sự các 
vùng biển đảo Hoàng Sa (1974) và Trường Sa (1988)của Việt Nam. Tất cả  



chứng tỏ nhà cầm quyền Trung Quốc đã và đang thực hiện ý đồ xâm lấn 
từng bước lãnh thổ và vùng biển đảo của Việt Nam. 
 
2.- Chúng tôi mạnh mẽ tố cáo nhà cầm quyền Trung Quốc, một nước 
hội viên Liên Hiệp Quốc đã và đang thực hiện các bước xâm lăng Việt 
Nam, cũng là một hội viên Liên Hiệp Quốc, vi phạm nghiêm trọng Hiến 
Chương Liên Hiệp Quốc và Luật Biển  1982 của Liên Hiệp Quốc mà cả 
hai nước đã cùng ký kết và  có trách nhiệm phải thực thi.  
      Vì vậy, chúng tôi khẩn thiết yêu cầu Liên Hiệp Quốc vì nền hòa bình thế 
giới và sự ổn định trong khu vực, cần có những biện pháp cần thiết, cấp thời 
và  hữu hiệu để buộc nhà cầm quyền Trung Quốc phải ngưng ngay mọi hành 
động xâm lấn, đe dọa gây chiến và  rút khỏi các vùng biển đảo thuộc chủ 
quyền của Việt Nam, như quần đảo Hoàng Sa và Trường  Sa của Việt Nam 
mà Trung Quốc đã dùng quân sự cưỡng chiếm vào năm 1974 và 1988. 
 
3.- Chúng tôi đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay với trách nhiệm 
bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ và đòi lại các vùng biển đảo đã bị Truong 
Quốc chiếm giữ, phải cấp thời đưa vụ việc tranh chấp ra trước Liên Hiệp 
Quốc, các cơ quan tài phán hay trọng tài quốc tế có thẩm quyền để đòi lại 
chủ quyền một cách hòa bình. 
  
4.-  Chúng tôi công bố bản tuyên cáo này,  hợp cùng mọi hình thức lên 
tiếng khác của các  tập thể quốc dân Việt Nam trong cũng như ngoài 
nước Việt Nam: 
- Để Công khai tố cáo trước công luận quốc tế, Tổ chức Liên Hiệp Quốc, 
các cơ quan tài phán và trọng tài quốc tế, chính phủ và nhân dân các quốc 
gia dân chủ yêu chuộng công lý và hòa bình trên thế giới, để biết các vùng 
biển đảo của Việt Nam  đã bị nhà  cầm quyền Trung Quốc dùng sức mạnh 
xâm chiếm trái phép. 
- Để nếu hiện tại bằng mọi phương cách hòa bình, Việt Nam vẫn chưa 
đòi buộc được nhà cầm quyền Trung Quốc hiện nay phải trả lại các 
vùng biển đảo đã xâm chiếm của Việt Nam, tuyên cáo này có giá trị ủng 
hộ các chính quyền Việt Nam mai hậu bảo lưu tố quyền bất khả thời tiêu , 
trước sự xâm chiếm bất hợp pháp của Trung Quốc. 
 
5.- Bản Tuyên Cáo này được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh được 
công bố và gửi đến Liên Hiệp Quốc, các cơ quan tài phán và trọng tài quốc 
tế, chính phủ và nhân dân các quốc gia dân chủ trên thế giới, để yêu cầu ủng 
hộ Việt Nam đòi lại chủ quyền các vùng biển đảo đã bị Trung Quốc chiếm 
đoạt trái phép. 



      Bản Tuyên Cáo này đã được Liên Hội Đồng Điều Hành và Hội Đồng 
Thường Vụ Đại Hội Câu Lạc Bộ Luật Khoa thông qua ngày 24 Tháng 5 
Năm 2014  và công bố ngày 25 Tháng 5 Năm 2014. 
                         
                      CÂU LẠC BỘ LUẬT KHOA VIỆT NAM 
Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành - Chủ tịch Hội Đồng Thường Vụ Đại Hội 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Luật sư Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng       -  Luật sư Nguyễn Thế Linh 
 
 
Kính nhờ: 
- Các cơ quan truyền thông quốc tế và Việt nam giúp cho phổ biến. 
- Quốc dân Việt Nam trong và ngoài nước tiếp chuyển rộng rãi. 

                     Chân thành cảm ơn. 
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