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lực liên kết” sẽ đưa ra những ý tưởng mới giúp luật quốc tế có thể phát huy khả
năng của mình trong tranh chấp Biển Đông. Từ đó, bài viết đề xuất chương trình
nghiên cứu liên ngành giữa Luật quốc tế và Nghiên cứu chiến lược nhằm thúc đẩy
giải quyết tranh chấp trên biển Đông dựa trên các nguyên tắc pháp luật.
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Tóm tắt

Những tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông gần đây được coi là biểu hiện của việc
căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng. Từ đó, nhiều
nhà hiện thực lập luận rằng, trong khi luật pháp quốc tế chỉ đóng vai trò thứ yếu,
cân bằng quyền lực mới là nhân tố quyết định kết quả của các tranh chấp này.
Nghiên cứu luật pháp quốc tế chính thống không đủ mạnh để phản biện bình luận
vì nó hầu như đã bỏ qua mối quan hệ giữa luật pháp và quyền lực. Tuy nhiên, một
số học giả hàng đầu trong lịch sử ngành luật quốc tế và quan hệ quốc tế từ lâu đã
lập luận rằng “cân bằng quyền lực liên kết” giữa các quốc gia là điều kiện tiền đề
cho việc vận hành hiệu quả luật quốc tế. Bài viết cho rằng việc làm sống lại lập
luận về “cân bằng quyền lực liên kết” sẽ đưa ra những ý tưởng mới giúp luật quốc
tế có thể phát huy khả năng của mình trong tranh chấp Biển Đông. Từ đó, bài viết
đề xuất chương trình nghiên cứu liên ngành giữa Luật quốc tế và Nghiên cứu chiến
lược nhằm thúc đẩy giải quyết tranh chấp trên biển Đông dựa trên các nguyên tắc
pháp luật.

Từ khoá: Biển Đông-Công ước Luật biển (UNCLOS)-Luật quốc tế- Cân bằng quyền
lực liên kết- Vụ Philippines kiện Trung Quốc .

I. Giới thiệu

Trong phán quyết mới đây của Toà Trọng tài về vụ Philippines kiện Trung Quốc [1]
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(gọi tắt là vụ kiện Biển Đông, vụ kiện được bắt đầu theo Công ước Liên hợp quốc về
Luật biển năm 1982
[2]
-UNCLOS), chúng ta có thể thấy nỗ lực sử dụng các quy định của Luật quốc tế để
giải quyết tranh chấp tồn tại giữa hai quốc gia có các yêu sách khác nhau liên quan
đến kiểm soát lãnh thổ và sử dụng các vùng biển tại Biển Đông. Vụ kiện Biển Đông
được bình luận là một trong những phán quyết luật quốc tế đáng chú ý nhất trong
thập kỷ qua. Lý do là vì Trung Quốc quyết định không chấp nhận thẩm quyền của
toà và không tham gia vào thủ tục trọng tài. Phán quyết của Toà trọng tài thể hiện
sự phản đối mạnh mẽ từ góc độ pháp lý đối với hầu hết các yêu sách của Trung
Quốc về các quyền lãnh thổ đối với các thực thể trên biển Đông và những yêu sách
rộng lớn hơn liên quan đến các quyền lịch sử tại khu vực được gọi là “đường chín
đoạn
[3]
”.

Trung Quốc phản ứng đối với vụ kiện Biển Đông bằng việc lờ đi quá trình tố tụng và
nội dung của phán quyết. [4] Trung Quốc đưa ra chất vấn về thiện chí (bona fides)
của Toà Trọng tài và chỉ ra rằng Trung Quốc không tuân thủ phán quyết của Toà
nhưng sẽ mở rộng hoạt động trên Biển Đông.
[5] Trên
thực tế, ngay sau khi Toà công bố Phán quyết, Trung Quốc đã tiến hành diễn tập
hải quân tại khu vực với Nga.
[6]
Điều này vượt ra ngoài diễn biến thường thấy trong giải quyết tranh chấp quốc tế
giữa các quốc gia.

Sẽ có nhiều bài viết cũng như phân tích của các luật sư quốc tế, bao gồm cả những
tác giả tham gia số đặc biệt này, về vụ kiện trọng tài Biển Đông, cũng như việc áp
dụng các chi tiết kỹ thuật liên quan tới việc áp dụng các quy định của luật quốc tế
vào vụ kiện. Hàm ý trong việc phân tích tranh chấp Biển Đông từ góc độ của luật
quốc tế là nếu Toà PCA làm đúng chức trách về mặt pháp lý của mình, theo đó, các
quốc gia được khuyến khích đưa ra những lập luận pháp lý chính xác, các tranh
chấp lãnh thổ có thể được giải quyết một cách hoà bình.

Bài báo thách thức giả thiết kể trên khi đặt ra câu hỏi về việc liệu rằng kỳ vọng quá
cao đối với khả năng luật quốc tế có thể kiến tạo hoà bình trong bối cảnh hiện nay,
có thể dẫn tới nguy cơ bỏ qua các bài học quan trọng trong quá khứ hay không. Áp
dụng lăng kính “hiện thực” cho luật quốc tế, như cách định nghĩa của các học giả
luật pháp và quan hệ quốc tế, bài viết đề xuất rằng cần xem xét các vấn đề căn
bản về quyền lực cần được xem xét trước khi kỳ vọng luật quốc tế có thể đóng vai
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trò quan trọng trong giải quyết hoà bình các tranh chấp kể trên.

Bài viết công nhận rằng “quyền lực” là một khái niệm gây tranh cãi trong khoa học
xã hội và có nhiều cách hiểu khác nhau liên quan đến việc liệu rằng khái niệm này
chỉ thuần tuý liên quan tới khía cạnh vật chất hay còn bao hàm cả các vấn đề
thuộc về tư duy. [7] Trong nghiên cứu này, chúng tôi đưa ra quan điểm rằng sức
mạnh vật chất và tư duy có mối tương quan chặt chẽ với nhau, do đó tư duy về
quyền lực mà chúng tôi dựa vào bao gồm “quyền lực cứng” (hard power, như sức
mạnh quân sự và kinh tế) và “quyền lực mềm” (soft power như khả năng định hình
chương trình hành động và các ý tưởng).
[8] Việc xem xét xét
các tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông cần được xem xét trong bối cảnh có sự gia
tăng đáng kể sức mạnh tương đối của Trung Quốc tại khu vực. Nhân tố đầu tiên
thúc đẩy quá trình gia tăng sức mạnh quân sự
của Trung Quốc là tốc độ tăng trưởng và công nghiệp hoá nhanh chóng của nền
kinh tế nước này với mức tăng hàng năm lên tới 10% tổng sản phẩm quốc nội từ
năm 1979 đến năm 2014.
[9]
Điều này có nghĩa rằng
cứ sau tám năm, sức mạnh kinh tế của Trung Quốc lại tăng lên gấp đôi.
[10]
Mặc dù đã chậm lại trong thời gian gần đây, tốc độ tăng trưởng thực của Trung
Quốc vẫn đạt tới là 6,9% vào năm 2015
[11]
, 6,7% vào năm 2016
[12]
và dự kiến là 6,2% vào năm 2017.
[13]
Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới và với tốc độ tăng trưởng kinh tế
hiện nay, dự kiến nước này sẽ vượt Mỹ, trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào
năm 2026
[14]
. Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc đã tăng lên đáng kể, tính đến nay, Trung
Quốc có mức chi tiêu quốc phòng quân sự hàng năm lớn thứ hai thế giới, chiếm
13% chi tiêu quân sự toàn cầu.
[15]
Sự tăng trưởng kinh tế đáng chú ý và mức tăng năng lực quân sự đã giúp Trung
Quốc có ảnh hưởng ngày càng lớn về mặt địa chính trị tại khu vực Châu Á-Thái
Bình Dương, thể hiện rất rõ qua việc nước này giữ vai trò lãnh đạo trong việc thành
lập Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng Châu Á
[16]
, một lựa chọn có thể thay thế cho các thiết chế tài chính do Mỹ sáng lập
[17]
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hay xây dựng các cơ sở quân và dân sự tại các thực thể tranh chấp trên Biển Đông.
[18]
Chúng tôi cho rằng việc áp dụng các nguyên tắc luật quốc tế trong UNCLOS buộc
phải được xem xét trong bối cảnh rộng lớn với việc Trung Quốc gia tăng sức mạnh
tại Châu Á-Thái Bình Dương.

Trên thực tế, luật quốc tế không những không tách rời mà là một trong những dạng
luật chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ các yếu tố quốc gia, chính trị và kinh tế. Do đó,
luật quốc tế không thể là nguồn kiến tạo hoà bình duy nhất trong lĩnh vực quốc tế,
đặc biệt là những vấn đề như Biển Đông. Bài viết lập luận rằng cần phải xem xét
các khả năng của luật quốc tế trong bối cảnh “cân bằng quyền lực liên kết” của
cộng đồng quốc tế. Bài viết cũng cho rằng tình trạng cân bằng quyền lực liên kết sẽ
cung cấp những điều kiện hình thành nên các quy định có thể đại diện một cách
công bằng cho lợi ích của tất cả các quốc gia, hơn là phục vụ một quốc gia bá
quyền. Từ đó, tạo ra các điều kiện tương hỗ giữa các quốc gia và tạo dựng nghĩa
vụ pháp lý thúc đẩy các quốc gia tuân thủ các nguyên tắc pháp luật mặc dù có các
tính toán về lợi ích riêng. Bài viết đề xuất rằng không nên quá kỳ vọng vào luật
quốc tế như là một nhân tố giải quyết hoà bình các tranh chấp lãnh thổ tại Biển
Đông nếu như các vấn đề cơ bản hơn liên quan đến việc tái thiết cân bằng quyền
lực liên kết tại Châu Á-Thái Bình Dương không được giải quyết. Một dự án liên
ngành giữa luật quốc tế và nghiên cứu chiến lược như là một hướng mới trong việc
phân tích và đưa ra những hàm ý chính sách là cần thiết trong trường hợp này.

Nghiên cứu gồm các phần như sau: Mục II và III cung cấp nền tảng lịch sử của
tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông và toàn cảnh về vụ kiện Biển Đông cùng với phản
ứng của các quốc gia quan trọng trong khu vực đối với phán quyết của Toà Trọng
tài. Phản ứng của các nước cho thấy sự không thống nhất trong khu vực sau phán
quyết. Trong Mục IV, nghiên cứu sẽ trình bày một số hiểu biết về mối quan hệ giữa
luật và quyền lực trong lĩnh vực pháp lý, đồng thời sẽ đánh giá cụ thể căn nguyên
và cách hiểu xung quanh những nội dung của luật quốc tế cũng như khái niệm “cân
bằng quyền lực.” Trong Mục V, nghiên cứu sẽ đánh giá tại sao việc phân tích cân
bằng quyền lực có vai trò quan trọng để hiểu những khả năng của luật quốc tế có
thể được áp dụng trong nhiều tranh chấp lãnh thổ phức tạp như ở Biển Đông.
Nghiên cứu cho rằng “cân bằng quyền lực liên kết” tại Châu Á-Thái Bình Dương
đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nghĩa vụ giữa các quốc gia thành viên
có tiếng nói trong việc tuân thủ các quy định của luật quốc tế. Trong mục VI, chúng
tôi kết luận thông qua việc lý giải tại sao phân tích về cân bằng quyền lực liên kết
có thể mở ra những cơ hội cho các nhà hoạch định chính sách quan tâm tới vai trò
của luật quốc tế tại Biển Đông.
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II. Tình hình tranh chấp tại Biển Đông

1. Tình hình chung

Vị trí địa lý của Biển Đông và tầm quan trọng đối với vận tải khu vực và hàng hải
đã được tác giả White viết trong tập san này. [19] Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh
rằng, Biển Đông là biển chung giữa Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Malaysia,
Brunei, Singapore và Indonesia (những quốc gia ven biển), đồng thời là một trong
những khu vực đông dân và được quân sự hoá mạnh mẽ nhất thế giới.
[20]
Biển Đông cũng là một trong những khu vực biển có sự đa dạng sinh học nhất
[21]
và một nguồn thực phẩm giàu có cho các quốc gia ven biển kể trên.
[22]
Những nhân tố này đã tạo ra các căng thẳng địa chính trị cũng như tranh chấp
lãnh thổ trên Biển Đông

Căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc tại Biển Đông liên quan tới một nhóm
thực thể đảo tại khu vực phía Nam được gọi tiếng Anh là Spratlys (Trường Sa).
Trong phần lớn các trường hợp, các thực thể đều ở trên hoặc dưới mực nước biển. [
23]
Một vài quốc gia ven biển yêu sách đối với quần đảo Trường Sa và nhóm đảo khác
trên biển. Những yêu sách đó trở nên thường xuyên trong thế kỷ thứ 20 sau chiến
tranh thế giới thứ hai. (xem bình luận phần sau).

2. Yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc

Năm 1948, bản đồ chính thức đầu tiên của Trung Hoa Dân quốc (ROC), có sự xuất
hiện của quần đảo Trường Sa, có tên là “Bản đồ chỉ vị trí các đảo trên Biển Đông”
được xuất bản.
[24]
Bản đồ thể hiện đường
đứt
đoạn bao quanh quần đảo Trường Sa và những thực thể khác trên Biển Đông được
mở rộng từ lãnh thổ đất liền của Trung Quốc. Tuy nhiên, không có sự liên tục nào
trong quãng đường giữa các đường và các thực thể trên biển mà đường đó bao
quanh. Theo Hình 1, trong phần lớn các trường hợp, các đường nối liền gần với
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đường biển của các nước ven biển
[25]
hơn là các thực thể đảo đá. Sau đó, nhiều phiên bản bản đồ được
Trung Hoa Dân quốc
(ROC) và sau đó là CHND Trung Hoa (PRC) lần lượt công bố, nhưng phần lớn bản đồ
thể hiện chín đường quanh từng khu vực yêu sách
[26]
(mặc dù kích thước và vị trí của các khu vực này cũng thay đổi). Tiếp đó, điều này
cũng liên tưởng tới yêu sách đường chín đoạn và xét theo vẻ ngoài là gắn hầu hết
biển Đông với lãnh thổ yêu sách của Trung Quốc. Cả CHND Trung Hoa và
Trung Hoa Dân quốc
đều không làm rõ cơ sở pháp lý của các đường
đứt
đoạn này. Tuy nhiên, khu vực mà đường chín đoạn này bao quanh có diện tích gần
2 triệu km2.
[27]
Tuỳ theo cách tính toán, khu vực đó chiếm từ 60%-80% không gian biển Đông.
[28]

Sau Cách mạng văn hoá Trung Quốc và sự kiện Pháp rút khỏi Việt Nam (nước ban
đầu có yêu sách đối với khu vực như một phần thuộc chính quyền thực dân những
năm 1950), tranh chấp đối với quần đảo Trường Sa ngày càng gia tăng. Quá trình
sụp đổ, chia rẽ, thống nhất và hình thành các quốc gia ven biển giai đoạn hậu chiến
và hậu thực dân đã khiến các yêu sách và phản yêu sách đối với chủ quyền ở Biển
Đông trở nên ngày càng phức tạp. Tất cả các quốc gia đưa ra các yêu sách chồng
lấn tại Biển Đông xuất phát từ việc sử dụng và yêu sách chủ quyền từ thế kỷ 19. [2
9]
Mỗi quốc gia đều thể hiện các yêu sách của mình qua việc thực hiện hoặc nỗ lực
thực hiện chiếm đóng một cách có chủ ý, từ đó thường dẫn đến xung đột giữa các
quốc gia thành viên. Trong trường hợp của Trung Quốc, Việt Nam và Philippines,
những xung đột như vậy thường dẫn đến sự đối đầu và gây ra nhiều mất mát từ các
vụ đụng độ trên và quanh các thực thể địa lý trên biển.
[30]

….

Đọc toàn bộ bản dịch tại đây .
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