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Vì sao việc định nghĩa hành vi sử dụng vũ lực có ý nghĩa quan trọng trong luật
quốc tế? Và việc nhận định các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông là hành vi
sử dụng vũ lực theo nghĩa của Điều 2(4) Hiến chương Liên Hợp Quốc có tác động
như thế nào về mặt pháp lý?

Trong những năm gần đây, căng thẳng trên Biển Đông liên tục gia tăng do các hoạt
động xây dựng đảo của Trung Quốc [1] nhằm tạo cơ sở xây dựng một chuỗi các
căn cứ quân sự hoàn chỉnh
[2] . Các căn cứ
quân sự này được trang bị các đường băng, các thiết bị chiến tranh điện tử, các
tên lửa đối hạm và tên lửa phòng không tầm xa.
[3]

Ngày 3 tháng 6 năm 2018, Bộ trưởng quốc phòng ba nước Australia, Nhật Bản và
Hoa Kỳ ra thông cáo chung, truyền đạt “sự phản đối mạnh mẽ” của chính phủ các
nước này đối với “việc sử dụng vũ lực hoặc cưỡng bức cũng như hành động đơn
phương nhằm thay đổi nguyên trạng, và việc sử dụng các thực thể tranh chấp cho
mục đích quân sự tại Biển Đông.” [4]
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Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, James Mattis cáo buộc Trung Quốc sử dụng
quân đội để “đe dọa và cưỡng bức”, và cảnh báo Trung Quốc sẽ phải gánh chịu
hậu quả nếu tiếp tục hành động như vậy. [5]

Cách lựa chọn từ ngữ đặc biệt của Mattis, nhất là từ “cưỡng bức” (coercive), để mô
tả hành động của Trung Quốc trong quần đảo Trường Sa không phải là ngẫu nhiên.
Ngược lại, mục đích “cưỡng bức” của Trung Quốc là một trong những tiêu chí mà
theo đó hành động của một quốc gia có thể bị coi là vi phạm nguyên tắc cấm sử
dụng vũ lực trong luật quốc tế, như được quy định trong Điều 2(4) Hiến chương
Liên Hợp Quốc. Theo giáo sư Olivier Corten, chuyên gia nghiên cứu vấn đề sử dụng
vũ lực, ý định cưỡng bức phản ánh mục đích hoặc sự tác động rõ ràng của việc “áp
đặt lên ý chí của một quốc gia khác” để buộc quốc gia này chấp nhận một hiện
trạng mới. [6]

Mục đích cưỡng bức trở nên đặc biệt có ý nghĩa trong các tình huống triển khai
quân đội và chiếm đóng một lãnh thổ đang bị tranh chấp mà không cần tham
chiến, như trong các vụ, vụ Ấn Độ chiếm Goa chớp nhoáng trong năm 1961 [7] , vụ
Nga sáp nhập Crimea năm 2014
[8]
,

và vụ Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất triển khai quân đến và chiếm đóng
đảo Yemeni của Socotra mà không dùng đến bạo lực năm 2018.
[9]

Trong vụ Bức tường Israel năm 2004, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) kết luận việc xây
dựng tường an ninh của Israel trong lãnh thổ Palestine chiếm đóng tương đương với
việc chiếm hữu lãnh thổ bằng vũ lực, trái với Điều 2(4) Hiến chương Liên Hợp Quốc.
[10]
Măc dù Israel khẳng định rằng việc xây dựng tường an ninh chỉ mang tính tạm
thời, nhưng Tòa ICJ lập luận rằng, “việc xây dựng bức tường đã tạo nên một tình
huống “đã rồi” (fait accompli) mà trên cơ sở đó có thể tạo ra một hiện trạng vĩnh
viễn” - như đã được chứng minh – “có tác dụng tương đương với việc sáp nhập lãnh
thổ trên thực tế”.
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Trong năm 2015, Tòa ICJ đã không ra phán quyết về việc liệu Nicaragua có sử dụng
vũ lực trong việc gửi quân đến vùng biển tranh chấp với Costa Rica hay không [11] ,
thẩm phán Patrick Robinson đưa ra ý kiến riêng về vấn đề này. Ông cho rằng
“không phát súng nào cần phải được bắn, không loại vũ khí hạng nặng nào cần
phải được sử dụng và không cần phải có người nào bị thiệt mạng trước khi một
quốc gia có thể bị kết luận là vi phạm nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực.”
[12]
Tuy nhiên, thẩm phán cũng lập luận rằng “ý định và mục đích” và các “động cơ”
của quốc gia đi xâm chiếm là một trong những yếu tố liên quan có thể được cân
nhắc khi Tòa xem xét liệu việc xâm nhập bất hợp pháp vào khu vực bị tranh chấp
có thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 2(4) hay không, ngay cả khi đối đầu vũ trang
không thực sự xảy ra.

Trong trường hợp trên, “sự hiện diện kéo dài” của các doanh trại và nhân viên quân
sự của Nicaragua cùng với việc nước này từ chối rút quân khỏi lãnh thổ bị tranh
chấp và việc “chĩa vũ khí” vào các máy bay của Costa Rica rõ ràng đã thể hiển
mục đích cưỡng bức của Nicaragua, cụ thể là “sẵn sàng sử dụng vũ lực bất cứ khi
nào Nicaragua thấy cần thiết”, như một phương tiện để “thách thức các quyền chủ
quyền của Costa Rica”. Theo thẩm phán Robinson, hoàn toàn có thể kết luận hành
động của Nicaragua là sử dụng vũ lực vi phạm Điều 2(4) Hiến chương Liên Hợp
Quốc.

Vì vậy, dù Trung Quốc có đảm bảo nước này “sẽ không sử dụng vũ lực để giải quyết
các tranh chấp lãnh thổ” [13] thì các hoạt động cải tạo đảo và liên tục xây dựng
căn cứ quân sự trong các lãnh thổ bị tranh chấp cũng sẽ tạo nên một tình thế “việc
đã rồi” (fait accompli) trên thực địa, đồng thời ép buộc các bên yêu sách khác chấp
nhận một hiện trạng mới.
[14] Điều này rõ ràng là
hành động mở rộng lãnh thổ bất hợp pháp thông qua sử dụng vu lực trái với luật
quốc tế. Bằng cách quân sự hóa các đảo bị tranh chấp, Trung Quốc ép buộc các
đối thủ của mình không có lựa chọn nào khác phải chấp nhận hiện trạng lãnh thổ
mới, nếu không họ sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến tranh nhiều tổn thất với một
cường quốc, có vị trí chiến lược trong khu vực.
[15]

Ngay cả sau khi Tòa trọng tài trong vụ Philippines kiện Trung Quốc năm 2016 tuyên
bố các yêu sách của Bắc Kinh trên Biển Đông là vô căn cứ, Trung Quốc vẫn tiếp tục
và từng bước mở rộng lãnh thổ trong khu vực. Theo Giáo sư M. Taylor Fravel, nhà
chính trị học hàng đầu, việc sử dụng vũ lực của Trung Quốc trong các tranh chấp
lãnh thổ “cốt để tỏ rõ quan điểm cứng rắn của nước này về lãnh thổ và răn đe các
đối thủ trong tất cả các tranh chấp khác.”
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[16]

Cho nên vấn đề đặt ra là, vì sao việc định nghĩa hành vi sử dụng vũ lực có ý nghĩa
quan trọng trong luật quốc tế? Và việc nhận định các hành động của Trung Quốc
tại Biển Đông là hành vi sử dụng vũ lực theo nghĩa của Điều 2(4) Hiến chương Liên
Hợp Quốc có tác động như thế nào về mặt pháp lý?

Thứ nhất, đánh giá các hành động của Trung Quốc trên quần đảo Trường Sa là sử
dụng vũ lực theo luật quốc tế sẽ mở ra khả năng cho các nước khác thực hiện vũ
trang tự vệ để đối phó với Trung Quốc. Tuy nhiên, theo Điều 51 Hiến chương Liên
Hợp Quốc, tự vệ chỉ có thể được coi là chính đáng khi có tấn công vũ trang xảy ra.
Khái niệm “tấn công vũ trang” được Tòa ICJ làm rõ trong vụ Nicaragua kiện Hoa Kỳ ,
là một trong “những hình thức sử dụng vũ lực nghiêm trọng nhất” và được phân
biệt với “các hình thức sử dụng vũ lực khác ít nghiêm trọng hơn”.
[17]

Có thể nói việc sử dụng vũ lực của Trung Quốc hiện vẫn đang ở quy mô rất nhỏ để
có thể bị coi là “tấn công vũ trang” theo nghĩa pháp lý. Tuy nhiên việc sử dụng vũ
lực như vậy lại là một phần của các hành động vũ trang tiệm tiến, mà khi dồn lại sẽ
dẫn tới chuyển đổi lãnh thổ chiến lược có lợi cho Trung Quốc. Vì vậy, dù các cuộc
triển khai quân đơn lẻ chưa đủ nghiêm trọng để được coi là một cuộc tấn công vũ
trang, nhưng khi xem xét một cách tổng thể thì những hành động này có thể bị kết
luận là tấn công vũ trang theo nghĩa của Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc
(thuyết “tích lũy sự kiện”).

Thứ hai, nếu hành động của Trung Quốc bị quy kết là sử dụng vũ lực, các bên thứ
ba sẽ có cơ hội thực hiện các biện pháp đối kháng. Hầu hết quốc gia đều đồng
thuận rằng, cấm sử dụng vũ lực là một nghĩa vụ erga omnes (một nghĩa vụ trong
công pháp quốc tế mà quốc gia phải thực hiện đối với “toàn thể cộng đồng quốc
tế”).
[18] Trong
trường hợp xảy ra vi phạm nghĩa vụ
erga omnes
, tất cả các quốc gia khác có quyền dùng biện pháp phi vũ lực để chấm dứt vi
phạm, như thể họ bị xâm phạm một cách trực tiếp bởi hành vi sử dụng vũ lực trước
đó.
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Có nhiều ví dụ khác nhau trong thực tiễn cho thấy các quốc gia có thể đáp trả các
vi phạm nghĩa vụ erga omnes bằng cách sử dụng những biện pháp đối kháng hợp
pháp, như: các biện pháp trừng phạt Hoa Kỳ sử dụng đối với Liên Xô cũ vì Hoa Kỳ
cho rằng việc Liên Xô đóng quân dọc biên giới Ba Lan đã đe dọa hòa bình thế giới
[19]
; các biện pháp trừng phạt
của Cộng đồng châu Âu sử dụng đối với Argentina vì cho rằng Argentina đã xâm
lược vũ trang quần đảo Falkland, hành động xâm lược này cũng bị Hội đồng Bảo an
Liên Hợp Quốc lên án là “vi phạm hòa bình”
[20]
; và các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đối với Nga vì Nga
sáp nhập Crimea và can thiệp vào miền Đông Ukraine.
[21]

Theo đó, nếu việc Trung Quốc chiếm đóng và đơn phương triển khai lực lượng vũ
trang trên quần đảo Trường Sa được coi là sử dụng vũ lực chống lại các quốc gia
yêu sách khác, và do đó vi phạm nghĩa vụ “erga omnes”, thì các nước thứ ba dù
không bị ảnh hưởng vẫn có thể yêu cầu Trung Quốc thực hiện trách nhiệm quốc tế
của mình. Vi phạm nghĩa vụ erga omnes sẽ cho phép các quốc gia khác ngoài các
bên yêu sách trong khu vực Biển Đông (như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei
và Đài Loan) sử dụng một loạt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc.

Tuy nhiên vẫn còn phải chờ xem liệu có quốc gia nào sẵn sàng sử dụng các biện
pháp đối phó trên hay không.

Tiến sĩ Constantinos Yiallourides là thành viên nghiên cứu của Arthur Watts, chuyên
nghiên cứu Luật Quốc tế về Tranh chấp Lãnh thổ tại Viện Luật Quốc tế và So sánh
của Anh quốc (BIICL) và là tác giả chính của nghiên cứu “Sử dụng vũ lực liên quan
đến tranh chấp chủ quyền lãnh thổ” được công bố vào tháng Bảy năm 2018. Bài
viết được đăng trên The Diplomat .

Tăng Thảo (dịch)

Thanh Hải (hiệu đính)
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