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Bài viết đánh giá các tác động của Phán quyết đối với tự do hàng hải và việc sử
dụng vũ lực ở Biển Đông, xác định các kết luận rút ra từ Phán quyết và các vấn đề
tồn tại. Phán quyết cũng gián tiếp đặt ra vấn đề việc sử dụng vũ lực để bảo vệ các
quyền lưu thông trên biển.
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Tóm tắt

Bài viết đánh giá các tác động của Phán quyết đối với tự do hàng hải và việc sử
dụng vũ lực ở Biển Đông, xác định các kết luận rút ra từ Phán quyết và các vấn đề
tồn tại. Phán quyết cũng gián tiếp đặt ra vấn đề việc sử dụng vũ lực để bảo vệ các
quyền lưu thông trên biển. Do đó, bài viết xem lại vụ Corfu Channel tìm cách lý giải
cho việc sử dụng vũ lực và tự do hàng hải tại Biển Đông. Vấn đề đặt ra là nguy cơ
tính toán sai lầm và tầm quan trọng của Bộ quy tắc Ứng xử khi chạm trán ngoài ý
muốn trên biển (CUES) để giảm nguy cơ tính toán sai lầm. Bài viết nhận định cách
tiếp cận giảm leo thang căng thẳng của CUES có thể là cách thức để các quốc gia
khẳng định quyền mà không gây ra tổn thất về nhân mạng.

I. Giới thiệu

Chúng ta đã thấy nhiều cảnh báo về những sự cố không mong muốn ở Biển Đông.
Có những vụ suýt va chạm, thực tế đã có tổn thất nhân mạng, giữa các tàu và máy
bay của chính phủ Trung Quốc, Mỹ, Philippines và Việt Nam. Năm 2001, một máy
bay tuần tra của hải quân Mỹ va chạm với một máy bay chiến đấu của Trung Quốc
ở đảo Hải Nam làm một phi công Trung Quốc thiệt mạng. [1] Tàu Trung Quốc đã
quấy rối các tàu hải quân
Impeccable
và
Bowditch
của Mỹ vào năm 2009.
[2]
Kraska và Perdrozo đề cập về một loạt cuộc đối đầu giữa tàu Trung Quốc và
Philippines trong năm 2011 và 2012 (bao gồm những vụ việc được đề cập trong bài
viết này),
[3]
cũng như việc tàu Trung Quốc quấy rối các tàu khảo sát dầu khí của Việt Nam trong
năm 2011.
[4]
Cao Chí Quốc và
Giả Binh Binh
cho rằng Trung Quốc đang bảo vệ quyền lợi trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ)
trong các vụ việc liên quan đến Mỹ.
[5]
Bateman cũng đề cập về một cuộc đối đầu trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc
năm 2014 khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan vào vùng biển của Việt Nam.
[6]
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Ngoài ra, Trung Quốc và Việt Nam đã có những đụng độ quân sự trên biển vào năm
1974 và 1988 với những tổn thất đáng kể về nhân mạng.
[7]
Mỹ đã triển khai các cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải đáng chú ý tại Biển Đông,
[8]
và đã kêu gọi Úc thực hiện hoạt động tương tự.
[9]
Điều này dẫn đến nguy cơ tính toán sai lầm. Đây là vấn đề rõ ràng được các nhà
lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) xem xét sau khi phán
quyết được công bố bởi tuyên bố chung ngay sau đó của khối đã khẳng định tầm
quan trọng của
Bộ quy tắc ứng xử khi chạm trán ngoài ý muốn trên biển
(CUES)
nhằm giảm thiểu nguy cơ tính toán sai lầm.
[10]

Căng thẳng ở Biển Đông đặt ra câu hỏi về ý nghĩa của Phán quyết của Toà Trọng
tài về Vấn đề Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc [11] (Phán quyết) đối với tự
do hàng hải và việc sử dụng vũ lực trong khu vực tranh chấp.
Mặc dù không chú trọng trực tiếp vào quyền lưu thông trên biển, Phán quyết đã giải
quyết các yêu sách về quyền tài phán đối với các thực thể ở Biển Đông. Việc Phán
quyết làm rõ quy chế pháp lý của các thực thể khác nhau ở Biển Đông là đá có thể
có lãnh hải hoặc bãi nửa nổi nửa chìm không có lãnh hải,
[12]
tác động trực tiếp đối với quyền đi lại quanh các cấu trúc này. Phán quyết cũng phê
phán hành động Trung Quốc cản trở các tàu Philipines trong vùng nước lân cận của
Bãi Scarborough và Bãi Cỏ Mây, điều Phán quyết đề cập sơ bộ như thảo luận dưới
đây. Ngoài ra, Phán quyết đề cập đến vấn đề lưu thông và bay qua các bãi đá tranh
chấp trong EEZ của Philippines, đặc biệt ở vùng phụ cận của đảo nhân tạo Trung
Quốc xây dựng tại đá Vành Khăn.
[13]
Do đó, vấn đề lập tức xuất hiện như hành động hợp pháp nào Trung Quốc có thể
triển khai để ngăn chặn tàu bè đi lại ở những nơi các tàu đó không có quyền lưu
thông, hoặc các quốc gia có thể làm gì để bảo vệ tàu của mình khẳng định quyền
đi lại ở những nơi có
quyền lưu thông; và cách thức để hạn chế nguy cơ sự xung đột quyền lợi này leo
thang nghiêm trọng hơn.

Bài viết phân tích ba vụ việc cụ thể được nêu chi tiết trong Phán quyết và những
điều Phán quyết đã hoặc không đề cập về hoạt động lưu thông trên biển và sử dụng
vũ lực để khẳng định hoặc ngăn chặn quyền đi lại trên biển. Bài viết xem lại vụ Cor
fu Channel
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[14]
để tìm cách lý giải cho việc sử dụng vũ lực và tự do hàng hải tại Biển Đông. Bài viết
cho rằng các kết luận có thể rút ra từ Phán quyết đối với tự do hàng hải và việc sử
dụng vũ lực là:

- Di chuyển tốc độ cao sát mạn tàu để ngăn chặn hoạt động lưu thông là quá mức
cần thiết bởi khá nguy hiểm;

- Các quốc gia yêu sách không nên làm phức tạp tranh chấp bằng việc đe doạ sử
dụng vũ lực ở các vùng nước tranh chấp;

- Các đảo nhân tạo xây trên bãi cạn lúc nổi lúc chìm không tạo ra vùng biển và do
vậy không có hạn chế việc lưu thông ở khu vực phụ cận các thực thể này;

- Việc hộ tống tàu nhằm mục đích bảo vệ không bị phản đối; và

- Không có EEZ xung quanh các thực thể tranh chấp, do đó không có cơ sở can
thiệp vào việc qua lại dựa trên các quyền EEZ được tạo ra từ các thực thể đó.

Điều này dẫn tới một loạt câu hỏi liên quan đến các vụ việc được đề cập trong Phán
quyết:

- Khi đó lực lượng nào được sử dụng để ngăn cản việc qua lại ?

- Lực lượng nào được sử dụng để khẳng định quyền qua lại?

- Các quốc gia có nên khẳng định hoặc ngăn cản quyền qua lại khi có tranh chấp
chủ quyền các thực thể hay không?
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- Chúng ta nên đặt ra những hạn chế nào về việc lưu thông và bay qua khu vực phụ
cận các đảo nhân tạo?

- Luật pháp có đưa ra cách thức giảm thiểu nguy cơ từ việc khẳng định các quyền
đang tranh cãi hay không?

Bài viết sẽ xem xét lần lượt các vụ việc để đánh giá những kết luận có thể rút ra từ
Phán quyết về tự do hàng hải và việc sử dụng vũ lực, từ đó giải quyết câu hỏi còn
để ngỏ. Bài viết sau đó tập trung vào vấn đề bảo vệ tàu. Tác giả lập luận rằng luật
pháp quốc tế giải quyết phần nào vấn đề Phán quyết đặt ra nhưng không giúp đảm
bảo những tính toán sai lầm sẽ không xảy ra. Đây là vấn đề quản lý ở cấp độ chính
trị và triển khai hoạt động.

Trong phạm vi bài viết sẽ không tìm hiểu các vấn đề liên quan đến quyền qua lại vô
hại của tàu chiến. [15] Bài viết giả định rằng tàu chiến được hưởng quyền qua lại
vô hại trong lãnh hải,
[16] mặc dù Trung Quốc yêu cầu các
tàu chiến phải được cho phép trước khi thực hiện điều này.
[17]

II. Sử dụng vũ lực để ngăn chặn việc lưu thông - Các vụ việc được đề cập
trong Phán quyết

Phán quyết đã đánh giá chi tiết về các vụ việc giữa Trung Quốc và Philippines tại
hai địa điểm khác nhau là Bãi Scarborough và Bãi Cỏ Mây.

Liên quan đến hai vụ việc tại bãi Scarborough, Toà Trọng tài kết luận:

Dựa vào các cân nhắc đã nêu ở trên, Tòa nhận thấy Trung Quốc, với hành động của
các tàu chấp pháp Trung Quốc tại khu vực xung quanh bãi Scarborough, đã tạo ra
nguy cơ lớn về va chạm và gây nguy hiểm cho tàu thuyền và nhân sự của
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Philippines. Toà Trọng tài kết luận Trung Quốc vi phạm các Điều 2, 6, 7, 8, 15 và 16
của COLREGS và do đó, vi phạm Điều 94 UNCLOS. [18]

Bài viết sẽ đánh giá các vụ việc này cụ thể hơn để xác định cách thức Toà Trọng
tài đưa ra kết luận như vậy trước khi xem xét các tác động đối với vấn đề tự do
hàng hải và sử dụng vũ lực.

1. Vụ việc thứ nhất tại Bãi cạn Scarborough

Trong vụ việc vào ngày 28/4/2012, hai tàu Cảnh sát biển của Philippines (PCG), BRP
Pampanga và BRP Edsa II hiện diện tại khu vực gần bãi Scarborough với nhiệm vụ
tuần tra. Toà Trọng tài không chỉ rõ đó có phải khu vực lãnh hải không, nhưng cách
dùng từ "trong khu vực lân cận" chỉ ra đó thực chất là lãnh hải.
[19]
BRP Pampanga báo cáo rằng, vào 09:00, tàu Ngư chính Trung Quốc (FLEC) FLEC
110 đã tiếp cận với vận tốc 20,3 hải lý/giờ ở khoảng cách 600 yard trước khi chuyển
hướng.
[20]
BRP
Pampanga
cũng cho hay, vào lúc 09:15, FLEC 110 sau đó tiếp cận BRP
Edsa II
với vận tốc 20,6 hải lý/giờ ở khoảng cách 200 yard trước khi chuyển hướng. Cột
sóng cao 2m đã làm chòng chành hai thuyền cao su chở nhân viên Philippines.
[21]

Vụ việc này đặt ra ba vấn đề khác nhau:

- Ngăn chặn việc qua lại không vô hại;

- Hành động chống lại tàu có miễn trừ chủ quyền, và
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- Cân bằng giữaviệc bảo vệ chủ quyền và nguy cơ leo thang căng thẳng.

2. Vụ việc thứ hai tại bãi Scarborough

….
Đọc toàn bộ bản dịch tại đây .
Cameron Moore, Đại học New England, Úc, cmoore6@une.edu.au . Bài viết được
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AsiaPacific Journal of Ocean Law and Policy
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