Du kích trong vùng biển sương mù -Lực lượng dân quân biển của Trung Quốc và luật pháp
Thứ sáu, 14 Tháng 9 2018 10:47

Phân tích chuyên sâu cho thấy, hành động dân quân biển Trung Quốc “cấu thành”
trách nhiệm pháp lý cho chính phủ Trung Quốc, đồng thời làm xói mòn các ngành
luật chuyên biệt của luật pháp quốc tế. Phân tích cũng đưa ra những khuyến nghị
cụ thể để đối phó với thách thức mà dân quân biển Trung Quốc đặt ra.

Tóm tắt
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Bài viết dựa trên các nghiên cứu gần đây về lực lượng dân quân biển Trung Quốc để
phân tích một số quan ngại liên quan đến địa vị pháp lý cũng như các hoạt động
của lực lượng này dưới góc độ luật pháp quốc tế. Thứ nhất, tác giả xác định cơ sở
cho các nguyên tắc chung về nghĩa vụ và quyền lợi của nhà nước có lực lượng dân
quân biển. Từ đó, bài viết xác định và áp dụng các nội dung chuyên sâu của luật
quốc tế vào việc Trung Quốc sử dụng lực lượng dân quân biển, bao gồm luật biển,
vấn đề sử dụng vũ lực của các quốc gia và luật hải chiến. Cuối cùng, bài viết đưa ra
kết luận việc Trung Quốc sử dụng lực lượng dân quân biển dẫn đến các hậu quả và
hệ luỵ tiềm tàng rất lớn trong luật pháp quốc tế. Về triển vọng tương lai, bài viết
đưa ra một số khuyến nghị về lựa chọn chính sách mà các nước có thể xem xét
trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý.

Các từ khoá

Lực lượng dân quân biển - Trung Quốc – trách nhiệm quốc gia – thẩm quyền – xem
xét thích đáng – an toàn hàng hải – quốc gia có tàu mang cờ - sử dụng vũ lực – hải
chiến – mục tiêu tấn công - người bị bắt giữ - bội tín

I. Giới thiệu

Điều gì sẽ xảy ra khi sự trùng hợp không đơn thuần chỉ là trùng hợp? Tuỳ thuộc vào
các ngữ cảnh khác nhau, hiện tượng này có thể được miêu tả như là một phép
nghịch biện, nghịch hợp hoặc đơn thuần là một tình huống đầy trớ trêu. Trên thực
tế, có nhiều tình huống sẽ xảy ra theo hướng hoàn toàn khác với những gì chúng ta
nhận thức ban đầu. Có thể lấy động thái và sự kiện diễn ra tại Biển Đông trong
những năm gần đây làm ví dụ. Vào tháng 3 năm 2009, khi Tàu Hải Quân Impeccabl
e
(T-AGOS-23) tiến hành các hoạt động quân sự trên Biển Đông ở ngoài vùng lãnh hải
của quốc gia ven biển, năm tàu chiến của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (PRC) đã
áp sát và có hành động không an toàn xung quanh tàu
Impeccable
, nhằm cản trở hoặc ngăn chặn con tàu, bao gồm ba tàu của Chính phủ Trung Quốc
và hai tàu cá mang cờ nước này. Chưa đầy một năm sau “sự kiện Impeccable” này,
tác giả đã phát hành một bài báo phân tích các vấn đề pháp lý liên quan
[1]
. Khi nhắc đến việc cả tàu chính phủ và phi chính phủ của Trung Quốc tình cờ xuất
hiện xung quanh tàu Impeccable ở cách bờ biển 75 dặm,
[2]
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tác giả đã coi đây là một “sự trùng hợp khó tin”. Nhìn sự kiện này trong tổng thể
diễn biến hiện nay trên Biển Đông, thế giới có thể thấy việc xuất hiện của các tàu
cá Trung Quốc vào tháng Ba năm 2009 không chỉ là sự trùng hợp đơn thuần,
[3]
và một va chạm quốc tế liên quan tới các tàu như vậy không chỉ là một sự kiện bất
thường. Hơn hai năm trước, Tiến sỹ Andrew Erickson và Tiến sỹ Conor Kennedy đã
tiến hành một khảo sát đáng chú ý về vấn đề này. Đặc biệt, hai tác giả đã hé mở
một loạt các thông tin về lực lượng dân quân biển Trung Quốc mà họ chủ yếu thu
thập từ các trang web của Trung quốc đại lục. Rất may cho những người không biết
tiếng Trung Quốc là Erikson và Kennedy cũng đã viết một loạt các bài báo bằng
tiếng Anh nhằm phân tích và tổng hợp các thông tin chưa được công bố.
[4]
Các nghiên cứu và quan điểm của hai tác giả này cho thấy việc các tàu mang cờ
Trung Quốc tham gia vào hoạt động không phải đánh cá trên Biển Đông, Biển Hoa
Đông và Hoàng Hải mà thế giới đang thấy hiện nay không đơn thuần là sự trùng
hợp hay tình cờ.

Học theo cách mà các nhà bình luận hay gọi việc sử dụng các lực lượng trên bộ
không chính quy là “du kích trong sương mù”, [5] chúng ta cũng có thể mô tả việc
sử dụng các lực lượng không chính quy trên biển là “du kích trong màn sương biển”.
Tuy nhiên, dù cụm từ này nghe có vẻ hoa mỹ hay huyền bí thế nào, việc sử dụng
lực lượng dân quân biển và các hành động kèm theo đó đều cần được xem xét một
cách kỹ lưỡng. Vì vậy, khi một nhà nước lựa chọn dùng đến các lực lượng phi truyền
thống của mình, cộng đồng quốc tế nên tìm cách giải mã các sự kiện liên quan tới
các lực lượng này và các tác động có thể có. Trong trường hợp lực lượng dân quân
tự vệ biển Trung Quốc, nghiên cứu của Erickson và Kennedy đã hé mở các sự kiện
và phần lớn chỉ trả lời cho câu hỏi lực lượng này “là gì”. Tuy nhiên, việc trả lời cho
câu hỏi “thế thì sao” đòi hỏi một nghiên cứu đa ngành hơn dựa trên các tài liệu chi
tiết mà hai học giả này đã đưa ra. Vì việc sử dụng các lực lượng dân quân tự vệ biển
của Trung Quốc có thể gây ảnh hưởng tới quan hệ quốc tế, bất kỳ khảo sát nào đối
với vấn đề này nhằm trả lời câu hỏi “thế thì sao” cần được nhìn nhận dưới góc độ
của luật pháp quốc tế
.

It nhất đã có một nghiên cứu phân tích một số vấn đề pháp lý liên quan tới lực
lượng dân quân biển của Trung Quốc trong giai đoạn chiến tranh, [6] các tác động
pháp lý của lực lượng này có thể liên quan tới nhiều khía cạnh của luật pháp quốc
tế, ở cả thời bình lẫn khi bùng phát xung đột trong tương lai. Vì vậy, nghiên cứu
dưới đây sẽ phác họa và phân tích các quan ngại về mặt pháp lý đối với lực lượng
dân quân biển Trung Quốc một cách toàn diện hơn. Bước đầu, bài nghiên cứu sẽ
xác định cơ sở của các nguyên tắc chung căn cứ trên luật pháp quốc tế về nghĩa
vụ và quyền lợi nhà nước. Tiếp theo đó, tác giả sẽ xác định và áp dụng ba khía
cạnh của luật pháp quốc tế có thể liên quan tới việc sử dụng lực lượng dân quân
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biển của Trung Quốc. Các khía cạnh pháp luật này bao gồm luật biển, luật về sử
dụng vũ lực của các nhà nước và luật hải chiến. Cuối cùng, bài nghiên cứu kết luận
rằng, dưới góc độ luật pháp quốc tế, có nhiều hậu quả và hệ luỵ tiềm tàng nảy sinh
từ việc Trung Quốc sử dụng lực lượng dân quân biển. Ngoài ra, bài viết sẽ đưa ra
khuyến nghị về các hành động cụ thể mà các nước khác có thể cân nhắc thực hiện
trong hiện tại và tương lai để giải quyết các vấn đề pháp lý cụ thể.

Để đánh giá hiệu quả các vấn đề pháp lý, từ đó rút ra các kết luận pháp lý, và đề
xuất kiến nghị, việc nêu giới hạn của bài nghiên cứu ngay từ đầu là rất quan trọng.
Đầu tiên và quan trọng nhất, các phân tích pháp lý dưới đây sẽ dựa trên giả định
rằng tất cả các thông tin mà Erickson và Kennedy đưa ra cũng như tất cả các mô tả
về sự kiện trong các bài báo mà họ đã xuất bản là hoàn toàn chính xác và đúng sự
thật. Theo ngôn ngữ pháp lý, phân tích này sẽ cho rằng có những “sự kiện rõ ràng”
và vì vậy sẽ chỉ tập trung vào xem xét các “câu hỏi pháp lý”. Bất kỳ thông tin nào
được phát hiện ra là sai sự thật hoặc không chính xác vì bất kỳ lý do nào cũng sẽ
tác động đến các phân tích pháp lý trong bài. Thứ hai, bài viết đồng ý rằng một nội
dung chuyên ngành thứ tư của luật pháp quốc tế (ví dụ như luật về chủ quyền [7] )
có thể được hàm ý trong việc sử dụng lực lượng dân quân biển của Trung Quốc, tuy
nhiên vấn đề này sẽ được đề cập trong phân tích pháp lý ở một bài viết khác. Thứ
ba, nghiên cứu sẽ chỉ tập trung chính vào các quan ngại pháp lý đối với lực lượng
dân quân biển của Trung Quốc và thảo luận một cách ngắn gọi về lực lượng cảnh
sát biển nước này khi cần thiết. Mặc dù có thể có nhiều vấn đề liên quan tới luật
pháp quốc tế xung quanh lực lượng cảnh sát biển, như một phần của chiến lược
siêu hải quân của Trung Quốc, các phân tích chuyên sâu về các vấn đề pháp lý này
sẽ được dành cho các nghiên cứu khác. Thứ tư, bài nghiên cứu sẽ tập trung chủ yếu
vào các vấn đề pháp lý có thể nảy sinh từ luật pháp quốc tế. Các vấn đề luật pháp
trong nước sẽ chỉ được đề cập trong trường hợp các nhà nước riêng lẻ cần phải bổ
sung các nghĩa vụ điều ước vào trong hệ thống luật pháp nhà nước.

Thứ năm, mỗi nội dung luật pháp quốc tế được phân tích trong bài này có thể hoặc
không được áp dụng cho một tình huống cụ thể liên quan tới lực lượng dân quân
biển của Trung Quốc, phụ thuộc rằng liệu tình huống hoặc va chạm đó xuất hiện tại
thời bình hay trong giai đoạn có xung đột vũ trang. Vì vậy, trình tự phân tích ba nội
dung này của luật pháp quốc tế sẽ được tiến hành từ thời điểm hiện tại (hoà bình)
cho tới tương lai khi xung đột vũ trang xảy ra, cùng với giai đoạn “vùng xám” ở giữa
(điều mà tác giả đã mô tả là “ranh giới mơ hồ giữa hoà bình và chiến tranh”) [8] .

II. Trách nhiệm quốc gia
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Trước khi thảo luận và áp dụng các nội dung chuyên sâu của luật pháp quốc tế vào
trường hợp lực lượng dân quân tự vệ trên biển Trung Quốc, việc có hiểu biết cơ bản
về nghĩa vụ pháp lý của quốc gia trong quan hệ với các quốc gia khác là hết sức
quan trọng.

Trong luật quốc tế , không có bất kỳ một hiệp định, công ước hay văn bản pháp
luật đơn lẻ nào pháp điển hoá vấn đề trách nhiệm quốc gia. Thay vào đó, bản chất
của ngành luật này là các quy phạm tập quán
. Nội dung này
chủ yếu được thể hiện trong các phán quyết của toà tại các
cơ quan tài phán quốc
tế như Toà án Công lý Quốc tế (ICJ) hay trong Các điều khoản về trách nhiệm quốc
gia đối với các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế (trong bài viết sẽ viết tắt là
ROSFIWA
Artciles
[9]
) được Uỷ ban luật pháp quốc tế của Liên Hợp Quốc thông qua năm 2001 đi kèm với
bình luận từng điều khoản một (từ đây sẽ gọi là
Commentary ROSFIWA
[10]
). Khi khảo sát các nội dung chuyên ngành của luật quốc tế được thảo luận dưới
đây, cần lưu ý Trung Quốc đã tham gia vào quá trình phát triển luật pháp quốc tế
về quản trị trách nhiệm quốc gia. Cụ thể, Trung Quốc đã đề cử các thẩm phán
nước mình phục vụ tại ICJ hàng thập kỷ liên tục trong suốt quá trình phát triển của
cơ quan này
[11]
, đồng thời, và chuyên gia luật pháp Trung Quốc làm việc tại Uỷ ban Luật quốc tế
cũng có cơ hội đóng góp vào sự phát triển của các nguồn luật như như
ROSFIWA
Articles
[12]
.

Câu hỏi quan trọng đầu tiên cần được đưa ra là: Trách nhiệm quốc gia chính xác là
gì? Nhìn chung, các quốc gia riêng lẻ có “trách nhiệm quốc tế” đối với bất kỳ “hành
vi trái với luật pháp quốc tế” nào mà mình đã thực hiện [13] . Bình luận điều 1 của
ROSFIWA
Articles
giải thích thuật ngữ “trách nhiệm quốc tế” là “một quan hệ về mặt pháp lý mới nảy
sinh
trong
luật quốc tế do sự xuất hiện một hành vi trái luật mà một quốc gia thực hiện”
[14]
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. Không may, cách giải thích này có vẻ đã lặp lại nội dung điều khoản một cách
không cần thiết. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, có ít nhất một toà trọng tài quốc
tế đã đưa ra ý kiến về việc “mọi vi phạm của một quốc gia đối với nghĩa vụ quốc tế
bất kỳ, bất kể nó xuất phát từ đâu, sẽ làm phát sinh trách nhiệm quốc gia”.
[15]

Nếu mỗi quốc gia đều phải chịu trách nhiệm trước hành vi trái với luật pháp quốc
tế
, liệu những hành động nào sẽ
được luật quốc tế coi là
“của”
quốc gia đó?
ROSFIWA Articles
đã tuyên bố cụ thể rằng một hành vi “trái với
luật pháp quốc tế”, dù là hành động hoặc không hành động,
khi thoả mãn hai nhân tố: (1) việc hành động hoặc không hành động
đ
ó
“thuộc
hành động của quốc gia căn cứ theo luật quốc tế
”
và (2) việc thực hiện hay không thực hiện hành vi này “cấ
u thành vi phạm một nghĩa vụ trong luật pháp quốc tế
”
[16]
. Cần lưu ý rằng, hai nhân tố này đã được một phán quyết của toà trọng tài quốc tế
khẳng định
[17]
. Nhân tố thứ hai (vi phạm một nghĩa vụ quốc tế) sẽ được thảo luận chi tiết hơn
dưới đây khi xác định các nội dung chuyên ngành của luật quốc tế áp dụng cho lực
lượng dân quân tự vệ trên biển của Trung Quốc
[18]
. Tuy nhiên, ở điểm này, việc tập trung vào nhân tố đầu tiên, liên quan tới vấn đề
cơ bản
về
quy thuộc
một
hành động là hành động của quốc gia
.

Vậy việc thực hiện hay không thực hiện hành vi nào bị coi là hành động của một
quốc gia?
ROSFIWA
Commentary
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mô tả
một quốc gia là “một thực thể có tổ chức, một pháp nhân có đầy đủ thẩm quyền
hành động theo luật pháp quốc tế”
[19]
. Trên thực tế, quốc gia là một khái niệm hoàn toàn tĩnh hay nói cách khác không
thể thực hiện bất kỳ “hành vi” nào
[20]
. Vì vậy, mọi hành vi của một quốc gia “phải có liên quan tới việc một cá nhân hay
nhóm thực hiện hay không thực hiện hành vi nào đó”
[21]
. Dưới góc độ lý thuyết pháp luật về tổ chức, việc thực hiện hay không thực hiện
hành vi của một quốc gia phải được thực hiện bởi các đại diện hoặc cơ quan của
nhà nước đó. Vì vậy, câu hỏi quan trọng trong việc đánh giá thẩm quyền ở đây là
“những đối tượng như thế nào được cho là hành động đại diện cho một quốc gia”?
[22]

Có một số đối tượng nhất định hiển nhiên là cá nhân hành động đại diện cho một
quốc gia
; trong khi có những
đối tượng không thể hành động đại diện cho một
nhà nước
.
Cụ thể, hành động của các công chức hành pháp, lập pháp, tư pháp của chính phủ
và thành viên lực lượng vũ trang
[23]
gần như chắc chắn quy về hành động của quốc gia
đó. Ngược lại, khi các cá nhân thực hiện các hành vi đơn thuần cá nhân sẽ không
được coi là hành động quốc gia
[24]
. Nhưng ở giữa hai cực này, có một vùng tương đối mù mờ, ở đó hành vi
của
các cá nhân hoặc các nhóm có thể hoặc không thể được quy là hành động của nhà
nước, trường hợp Trung Quốc có thể được coi là nằm trong vùng này. Chúng ta có
thể coi đây là vùng xám pháp lý đầu tiên liên quan tới các hoạt động do lực lượng
dân quân biển của Trung Quốc thực hiện.

Để phân loại các tình huống trong các vùng xám như vậy, ROSFIWA Articles đã đề r
a một số căn cứ và tiêu chí để xét một hành động là hành động của quốc gia
. Một vài tiêu chí rõ ràng không thể áp dụng cho lực lượng dân quân tự vệ của Trung
Quốc. Nhưng trong số đó có thể những khía cạnh thích hợp nhất định trong việc
phân tích lực lượng dân quân tự vệ trên biển của Trung Quốc và các hành vi của lực
lượng này. Các tiêu chí này bao gồm: (1) tiến hành bởi tổ chức nhà nước
[25]
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, (2) được tiến hành bởi cá nhân được trao thẩm quyền
[26]
; (3) tiến hành dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo hoặc kiểm soát của chính phủ
[27]
và (4) tiến hành dưới sự công nhận hoặc thông qua của nhà nước
[28]
. Dựa vào các sự kiện và hoàn cảnh cụ thể, việc thỏa mãn bất cứ tiêu chí nào thuộc
4 tiêu chí nêu trên, trong đó đặc biệt là 3 tiêu chí đầu tiên, đều có thể dẫn đến kết
luận liệu rằng việc thực hiện hoặc không thực hiện các hành vi cụ thể của lực lượng
dân quân tự vệ trên biển Trung Quốc có được quy là
hành động của nhà
nước này hay không. Quan trọng, các độc giả cần hiểu rằng bất kỳ hành vi nào của
lực lượng dân quân biển Trung Quốc thoả mãn một trong các tiêu chí kể trên thì
đều có thể quy trách nhiệm
cho
chính phủ nước này. Vì vậy, mỗi tiêu chí cần được xem xét một cách chi tiết hơn
thông qua áp dụng các sự kiện được biết đến về lực lượng dân quân tự vệ này từ
các nghiên cứu của Erickson và Kennedy.

A. Hành động được thực hiện bởi một cơ quan nhà nước

Liệu lực lượng dân quân tự vệ trên biển Trung Quốc có được coi là một cơ quan của
PRC? Nội dung dưới đây của Điều 4 của các ROSFIWA Artilces có thể giúp trả lời câu
hỏi này:

“Dưới góc độ luật pháp quốc tế , hành động của một cơ quan nhà nước sẽ được coi
là một hành vi của quốc gia đó , bất kể trong trường hợp cơ quan đó đang tiến hành
các hoạt động lập pháp, hành pháp, tư pháp hay bất kỳ chức năng nào khác, bất kể
cơ quan đó đang giữ vị trí nào trong tổ chức nhà nước, và bất kể cơ quan đó thuộc
chính quyền trung ương hay thuộc một đơn vị lãnh thổ bất kỳ của quốc gia đó.”

Phần bình luận của Điều 4 đã thể hiện rõ, các cơ quan nhà nước ở đây bao gồm “tất
cả các thực thể cá nhân và tập thể cấu thành các tổ chức nhà nước”
[29]
. Vì vậy, nó sẽ bao gồm các cá nhân và thực thể thuộc tất cả các cấp độ của tổ
chức nhà nước, bất kể ở cấp nhà nước, tỉnh hay địa phương
[30]
. Bằng việc đề cập tới cụm từ “bộ phận lãnh thổ”, các nguyên tắc được thể hiện
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trong điều 4 có thể áp dụng cho cả các cơ quan có bản chất “vùng hay địa
phương”
[31]
. Thêm vào đó, điều này cũng áp dụng cho các cá nhân và thực thể từ bất kỳ nhánh
hoặc đơn vị chức năng nào của các tổ chức nhà nước thực hiện một trong ba chức
năng hành pháp, lập pháp hay tư pháp
[32]
. Lưu ý rằng, điều này không chỉ giới hạn trong các cơ quan thực hiện ba nhiệm vụ
truyền thống kể trên của chính phủ mà còn “bao gồm các chức năng khác”.

Liệu các sự kiện đã biết liên quan tới lực lượng dân quân tự vệ trên biển của Trung
Quốc đóng vai trò gì trong kết luận về việc lực lượng này có phải là “cơ quan nhà
nước” của Trung Quốc hay không? Trên thực tế, bằng chứng rút ra từ các sự kiện kể
trên là rất phức tạp, một vài trong số đó giúp chứng minh cho các lập luận kể trên ở
những khía cạnh nhất định. Một mặt, các đơn vị của lực lượng dân quân tự vệ trên
biển Trung Quốc không phải là “cơ quan nhà nước” do không phải được chính phủ
chính thức thành lập. Thay vào đó, các công ty đánh bắt cá, như Công ty Thuỷ sản
Biển Nam Trung Hoa [33] , và Công ty Phát triển Thuỷ sản thành phố Tam Sa [34]
mới là công ty mẹ của các đơn vị này. Thêm vào đó, trách nhiệm của các cá nhân
thuộc lực lượng này mang tính “bán thời gian”, có nghĩa là “phần lớn thời gian” các
cá nhân này “không mặc đồng phục mà tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh
tế” (ví dụ như đánh bắt cá)
[35]
.

Mặt khác, có lập luận lại khẳng định các lực lượng dân quân tự vệ trên biển là một
cơ quan của Trung Quốc. Thứ nhất, Hiến pháp, luật pháp và sách trắng của Trung
Quốc đều công nhận sự tồn tại của lực lượng dân quân tự vệ trong hệ thống chính
phủ của mình. Điều 55, Chương II Hiến pháp Trung Quốc, văn bản đề ra các quyền
và nghĩa vụ cơ bản của công dân PRC, chỉ rõ:

Nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người dân nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa là
bảo vệ quê hương và chống lại các hành vi xâm lấn. Việc tham gia nghĩa vụ quân
sự và tham gia vào lực lượng dân quân tự vệ theo đúng quy định của pháp luật là
nghĩa vụ vinh dự của công dân nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa
[36]
.
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Thực hiện điều khoản này của Hiến pháp [37] , Luật Quân dịch Trung Quốc (MSL)
nêu rõ, “Các lực lựơng quân sự của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa cấu thành
nên Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Lực lượng Cảnh sát vũ trang Trung
Quốc và lực lượng dân quân tự vệ”
[3
8]
. Chương 4 của Luật này mô tả chi tiết hơn về lực lượng dân quân tự vệ, bao gồm
bản chất
[39]
, nhiệm vụ
[40]
và cách thức thành lập của các đơn vị trực thuộc lực lượng này
[41]
. Và Sách Trắng Quốc phòng năm 2013 của Trung Quốc cũng nêu rõ “hệ thống dân
quân tự vệ” thực hiện nhiệm vụ “như là một lực lược hỗ trợ và trợ giúp Quân đội
Giải phóng Nhân dân Trung Quốc”
[42]
. Thứ hai, mặc dù các thực thể thành lập các đơn vị dân quân tự vệ trên biển là các
công ty đánh bắt cá, các công ty này đều là các doanh nghiệp nhà nước (SOEs)
[43]
. Chi tiết này sẽ khiến cho các phân tích sâu hơn trở nên tương đối phức tạp do bản
chất phức tạp của hệ thống kinh tế Trung Quốc. Điều 37 Luật Quân dịch Trung
Quốc công nhận rằng các đơn vị dân quân tự vệ có thể được thành lập bởi cả các
chính quyền địa phương lẫn các “doanh nghiệp và tổ chức”
[44]
. Đồng thời, Erickson và Kennedy lưu ý rằng có một số các chi tiết nhất định liên
quan tới chính sách hỗ trợ dành cho các thành viên của lực lượng dân quân tự vệ đã
gợi ý rằng “các công ty mẹ nên là tổ chức đi đầu thay vì các doanh nghiệp thương
mại”
[45]
.

B. Hành động được thực hiện theo uỷ quyền của nhà nước

Nếu trong trường hợp giả định lực lượng dân quân tự vệ trên biển Trung Quốc
không phải là một “cơ quan” thuộc PRC là đúng, thì liệu lực lượng này có cần phải
hoạt động theo đúng luật pháp PRC hay không? Về điều này, điều 5 ROSFIWA
Articles
đã chỉ rõ:

Hành vi của một cá nhân hoặc một thực thể không phải là cơ quan nhà nước dưới
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điều 4 nhưng được luật pháp nước đó trao quyền đề thực hiện các hành vi thuộc
thẩm quyền của chính phủ sẽ được coi là hành động của Nhà nước đó dưới góc độ
luật pháp quốc tế, trong điều kiện cá nhân hoặc thực thể nêu trên đang thực hiện
nhiệm vụ trong đúng trường hợp được giao .

Vì vậy, một cá nhân hoặc thực thể không phải là cơ quan nhà nước vẫn có thể thực
hiện các hành vi đại diện cho Nhà nước nếu luật pháp của nước đó trao quyền đại
diện cho thực thể hoặc cá nhân này. Bình luận đi kèm điều 5 đã giải thích hiện
tượng này như sau: điều này “tính cả đến các hiện tượng xuất hiện ngày càng nhiều
các thực thể nửa quốc doanh, các đơn vị thực hiện một số nội dung thuộc thẩm
quyền nhà nước thay thế cho các cơ quan nhà nước…” [46] . Việc sử dụng thuật
ngữ “thực thể” nhằm mục đích bao hàm “tập hợp nhiều đơn vị, mặc dù không phải
là cơ quan, xong vẫn được luật pháp của nước đó trao quyền”
[47]
. Các thực thể này có thể bao gồm “các tập đoàn công, các thực thể bán công, các
công ty công thuộc nhiều hình thức và thậm chí trong một số trường hợp đặc biệt,
là các công ty tư nhân”. Ví dụ, Bình luận đi kèm theo Điều 5 có thảo luận trường hợp
các xí nghiệp an ninh tư nhân thực hiện nhiệm vụ quản giáo và các hãng hàng
không tư nhân được giao các nhiệm vụ liên quan tới vấn đề nhập cư hoặc kiểm
dịch
[48]
. Khi nguyên tắc này được áp dụng vào “các thực thể bán quốc doanh”, vấn đề căn
bản ở đây là liệu rằng nội luật của các nhà nước có “tính tới các thực thể này khi trả
lời câu hỏi về việc thi thành một số nội dung nhất định của thẩm quyền nhà nước
hay không”
[49]
. Để hành vi của một thực thể cấu thành thành một hành vi nhà nước, hành vi đó
cần phải “liên quan tới các hoạt động của chính phủ chứ không phải các hoạt động
cá nhân hay thương mại”
[50]
. Bài bình luận này sau đó đã làm rõ “thẩm quyền nhà nước” phụ thuộc vào “xã hội
cụ thể, cũng như lịch sử và truyền thống của xã hội đó”. Các nhân tố cần thiết để
xem xét các bao gồm: Nội dung trao quyền, cách thức các quyền đó được trao cho
các thực thể, mục đích cho việc thực thi các quyền này và mức độ mà các thực thể
phải báo cáo với chính phủ về hành động của họ
[51]
.

….
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