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TÓM LƯỢC

Hiện nay, các vấn đề xoay quanh đảo nhân tạo chưa được bàn thảo cụ thể nhiều
trong bối cảnh các cuộc tranh chấp lãnh thổ và biển. Ngay cả trong luật quốc tế,
khái niệm “đảo nhân tạo” vẫn còn gây nhiều tranh cãi và chưa có bất kỳ định
nghĩa nào về đảo nhân tạo được chấp nhận rộng rãi mặc dù hàng loạt các điều
khoản trong Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc 1982 có đề cập tới khái niệm
này. Với sự phát triển của khoa học công nghệ và các quốc gia dân tộc ngày càng
nỗ lực chiếm giữ nhiều không gian từ đại dương hơn, thì vấn đề đảo nhân tạo càng
trở nên nổi bật.
Bài tham luận này sẽ
thảo luận về vấn đề này
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từ
góc độ
luật pháp quốc tế
, đặc biệt
liên hệ với
quần
đảo Trường Sa
và nhằm khơi dậy
các cuộc
tranh
luận thêm về
vấn đề này
trong tương lai.

GIỚI THIỆU

Rất khó để có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi đảo nhân tạo có tác động tới tranh
chấp ở quần đảo Trường Sa như thế nào và ở mức độ nào. Cũng có thể có những
hoài nghi là liệu đảo nhân tạo có thật sự tồn tại ở Biển Đông hay không. Nếu có,
những đảo nhân tạo này là gì? Bài tham luận này cố gắng thảo luận về đảo nhân
tạo từ khía cạnh luật pháp quốc tế. Mặc dù thuật ngữ đảo nhân tạo có thể bao gồm
cả các cấu trúc và thiết lập nhân tạo như dàn khoan dầu hay cơ sở nuôi trồng thủy
sản (ví dụ như các dàn khoan đã cũ hay không còn được sử dụng nữa đôi khi có thể
được dùng như các rạn nhân tạo để nuôi trồng thủy sản) [1] nhưng bài tham luận
này chủ yếu chỉ đề cập tới mỗi đảo nhân tạo mà thôi.

Có rất ít văn bản trong luật quốc tế giải thích rõ về đảo nhân tạo. Dường như vấn
đề liên quan tới đảo nhân tạo đã bị lãng quên khi Công ước Luật Biển của Liên Hợp
Quốc năm 1982 (UNCLOS) được thông qua. Nếu chúng ta nhớ lại, thì trong những
năm 1970 và 1980, đã có những bài báo và sách viết về lĩnh vực này [2] , thậm chí
trong Hội nghị lần thứ ba của Liên Hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS III), một số
quốc gia cũng đã đệ trình đề xuất liên quan tới đảo nhân tạo
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[3]
. Trong những năm gần đây, vấn đề đảo nhân tạo dường như đang nóng trở lại, đặc
biệt trong bối cảnh của khu vực Đông Á. Với những tiến bộ của loài người, sự phát
triển của khoa học công nghệ, áp lực từ việc gia tăng dân số chưa từng có và ngày
càng nhiều hoạt động tăng cường của con người ở biển, thì vấn đề đảo nhân tạo
dường như trở nên càng quan trọng hơn. Việc xây dựng các đảo nhân tạo liên quan
tới chủ quyền quốc gia,
quyền tài phán biển, phân định biên giới biển, khai thác và sử dụng tài nguyên
thiên nhiên biển mà nếu không được giải quyết đúng cách, có thể trở thành một
điểm nóng mới trong tranh chấp và xung đột quốc tế.

ĐẢO NHÂN TẠO TRONG LUẬT QUỐC TẾ

Trong khi đảo nhân tạo rõ ràng do con người tạo nên, nhưng trong lịch sử của luật
pháp quốc tế, thuật ngữ cũng như quy chế pháp lý của nó chưa bao giờ được xác
định rõ ràng, đôi khi được coi là đảo tự nhiên hoặc đôi khi lại là tàu. Ví dụ, theo
Gidel, đảo nhân tạo có thể được coi là đảo tự nhiên miễn là chúng thỏa mãn các
điều kiện sau: bao quanh là nước, vĩnh viễn nổi trên bề mặt biển khi thủy triều lên
và các điều kiện tự nhiên để xây dựng đảo có thể cho phép con người sinh sống.
Ngoài ra, đảo nhân tạo còn phải là các đảo được hình thành theo công thức tự nhiên
như các lớp bồi tích với sự trợ giúp của con người [4] . Cách nhìn nhận đảo nhân tạo
như các con tàu có thể bắt nguồn từ một báo cáo của Hội đồng Hội Quốc Liên năm
1927, trong đó nói rằng những đảo được con người tạo ra và neo đậu tại đáy biển
mà không cần kết nối cố định với đáy biển, nhưng được sử dụng như là một cơ sở
thiết lập ổn định cho doanh nghiệp để phát triển giao thông vận tải… thì loại đảo
hư cấu này phải được xem như là tàu đang đi trên biển
[5]
.

Chúng ta phải thừa nhận rằng đảo nhân tạo cũng có một số đặc điểm của cả tàu và
đảo tự nhiên, nhưng việc phân loại đảo nhân tạo là tàu hay đảo tự nhiên cũng đều
là không hợp lý. Nếu chúng ta xem xét lại định nghĩa về tàu và đảo tự nhiên,
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chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt giữa chúng và đảo nhân tạo.

Như đã biết, UNCLOS không hề có định nghĩ về “tàu”. Nếu chúng ta nhớ lại, trong
những năm 1950, ông Francois- báo cáo viên đặc biệt đã dự thảo một định nghĩa
về “tàu”, là “một thiết bị có khả năng vượt biển nhưng không phải là trên không
với các trang thiết bị và thuyền viên phù hợp với mục đích mà nó được sử dụng”
tại Ủy ban Luật pháp Quốc tế trong thời gian đàm phán các Công ước Geneva về
luật biển
[6]
. Tuy nhiên, dự thảo định nghĩa này cuối cùng đã bị Ủy ban Luật pháp Quốc tế xóa
bỏ vào năm 1955. Công ước Luật Biển về sau cũng theo thông lệ này và chỉ định
nghĩa thuật ngữ “tàu chiến”
[7]
. Tuy vậy, một số điều ước quốc tế khác cũng đã định nghĩa về “tàu”. Ví dụ, Công
ước Quốc tế về Ngăn ngừa ô nhiễm từ các con tàu năm 1973 đã định nghĩa “tàu”
là “bất kỳ loại phương tiện nào hoạt động trong môi trường biển, bao gồm tàu cánh
ngầm, các phương tiện hơi đệm, tàu ngầm, tàu nổi và các nền tảng cố định hoặc
thả nổi khác”
[8]
Như chúng ta có thể thấy, định nghĩa này bao gồm các nền tảng cố định hoặc thả
nổi mà cũng có thể được xếp loại là đảo nhân tạo.

Một định nghĩa khác liên quan tới đến đảo nhân tạo là định nghĩa về “đảo”. Theo
Công ước Luật Biển, “đảo” “là một mảnh đất được hình thành tự nhiên, bao quanh
là nước và nổi trên mặt nước khi thủy triều lên”. [9] Định nghĩa này bao gồm một
số yếu tố quan trọng: một mảnh đất, hình thành tự nhiên, bao quanh là nước và nổi
trên mặt biển khi thủy triều lên. Tuy nhiên, Công ước này không giải thích rõ một
mảnh đất bao quanh là nước và nổi trên mặt nước khi thủy triều lên ở mức độ nào
có thể được coi là đảo. Trong thực tiễn Nhà nước, một số quốc gia sử dụng thuật
ngữ “đảo” với ý nghĩa rất rộng. Ví dụ như Nhật Bản gọi “Okinotori” là
“shima”
(nghĩa là đảo trong tiếng Nhật) và Trung Quốc dùng từ
“qundao”
(nghĩa là quần đảo hoặc nhóm đảo trong tiếng Trung Quốc) để đặt tên cho tất cả
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các điểm đảo, thậm chí kể cả một số điểm ở dưới nước vĩnh viễn, chẳng hạn như
Bãi ngầm Macclesfield ở Biển Đông. Mặc dù định nghĩa “đảo” trong Công ước Luật
Biển vẫn để ngỏ cho các cuộc bàn thảo và tranh luận thêm, nhưng nó vẫn được
cộng đồng quốc tế chấp nhận rộng rãi.

Sau khi xem xét các các khía cạnh về mặt định nghĩa của “tàu” và “đảo”, chúng ta
sẽ chuyển sang xem xét bản chất pháp lý của đảo nhân tạo. Vì Công ước Luật Biển
không định nghĩa về đảo nhân tạo nên giới học giả ngành luật pháp quốc tế đã cố
gắng định nghĩa “đảo nhân tạo”. Bách khoa toàn thư Công pháp quốc tế đã định
nghĩa đảo nhân tạo là một nền tảng cố định vĩnh viễn hoặc tạm thời do con người
tạo nên, bao quanh là nước và nổi trên mặt nước trên khi thủy triều lên
[10]
. Theo Soons, đảo nhân tạo là những cấu trúc được tạo ra bằng cách đặt/đổ lên các
vật chất tự nhiên như sỏi, cát và đá; trong khi đó các công trình lắp đặt nhân tạo lại
là những cấu trúc bê tông cố định gắn với đáy biển bằng ống dẫn và các cọc
[11]
. Hai định nghĩa học thuật này có một số ý nghĩa pháp lý, nhưng không thể bao
trùm hết tất cả các loại đảo nhân tạo và công trình lắp đặt nhân tạo. Theo tính toán
của Papadakis, có rất nhiều loại đảo nhân tạo như (1) thành phố trên biển (cố định
hoặc nổi), (2) đảo nhân tạo phục vụ phát triển kinh tế, chẳng hạn như đối với việc
thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên, đảo nhân tạo công nghiệp, đảo nhân
tạo phục vụ đánh bắt cá, các công trình xây lắp nhân tạo để phát triển các nguồn
lực phi tự nhiên như cứu hộ hoặc khảo cổ học, nhà máy điện; (3) các công trình
nhân tạo phục vụ giao thông vận tải, chẳng hạn như bến tàu nổi, nhà kho, sân bay
nổi; (4) các công trình phục vụ nghiên cứu khoa học và dự báo thời tiết; (5) các
công trình phục vụ giải trí; và (6) các căn cứ quân sự
[12]
. Nếu nhìn vào từng phân loại một, chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng tình trạng
pháp lý của chúng khác nhau. Đây là một trong những lý do tại sao không có một
định nghĩa nào về đảo nhân tạo trong Công ước Luật Biển và do đóCông ước đã
đơn giản là né tránh những phức tạp nảy sinh từ vấn đề định nghĩa đảo nhân tạo.
Nhưng mặt khác, những kẽ hở còn lại trong Công ước Luật Biển vẫn làm phức tạp
vấn đề liên quan đến quy chế pháp lý của đảo nhân tạo.
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Mặc dù Công ước Luật Biển không có một định nghĩa nào về đảo nhân tạo, nhưng
lại có hàng loạt các điều khoản áp dụng cho đảo nhân tạo. Thứ nhất, Công ước Luật
Biển cho phép các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia ven biển, được quyền xây
dựng đảo nhân tạo và quyền tài phán đối với các đảo này. Rõ ràng các quốc gia ven
biển có quyền xây dựng các đảo và các thiết lập nhân tạo trong vùng lãnh hải của
mình. Trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ), một quốc gia ven biển có “độc quyền
xây dựng và cho phép cũng như quy định việc xây dựng, vận hành và sử dụng: (a)
đảo nhân tạo; (b) các thiết lập và cấu trúc phục vụ các mục đích quy định tại Điều
56 và các mục đích kinh tế khác; (c) các thiết lập và cấu trúc có thể ảnh hưởng đến
việc thực hiện các quyền của quốc gia ven biển đó trong khu vực” [13] . Trong khi
quốc gia ven biển được hưởng quyền tài phán hoàn toàn đối với đảo, các thiết lập
và cấu trúc nhân tạo, bao gồm cả thẩm quyền về hải quan, tài chính, y tế, an toàn
và các quy định và luật về di trú
[14]
thì nước này cũng cần đưa ra thông báo hợp lý về việc xây dựng đảo nhân tạo này
cũng như duy trì phương tiện trong dài hạn để cảnh báo về sự hiện diện của các
đảo này. Hơn nữa, “nếu cần thiết, các quốc gia ven biển có thể thiết lập vùng an
toàn thích hợp xung quanh các đảo, thiết lập và cấu trúc nhân tạo mà trong đó, có
thể thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an toàn cho cả hàng hải lẫn các
đảo, các thiết lập và cấu trúc nhân tạo”
[15]
. Các quốc gia ven biển có quyền thành lập một vùng an toàn xung quanh đảo nhân
tạo và xác định phạm vi của khu vực đó, có tính đến các tiêu chuẩn quốc tế liên
quan
[16]
. Những điều khoản này cũng áp dụng đối với đảo nhân tạo xây dựng trên thềm lục
địa
[17]
. Ngoài ra, các quốc gia dân tộc còn được hưởng quyền xây dựng đảo nhân tạo ở
đại dương như là một trong những quyền tự do ở đại dương (Điều 87, Công ước Luật
Biển).

Thứ hai, Công ước Luật Biển ở một chừng mực nào đó đã xác định tình trạng pháp
lý của đảo nhân tạo. Định nghĩa của Công ước về đảo rõ ràng loại trừ bất kỳ đảo
nhân tạo nào. Điều 60 quy định rằng “các đảo, thiết lập và cấu trúc nhân tạo
không có tư cách của đảo. Chúng không có lãnh hải riêng và sự hiện diện của chúng
không ảnh hưởng đến việc phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục
địa” [18] . Trong khi đảo nhân tạo không tạo ra bất kỳ vùng biển nào, thì các quốc
gia ven biển lại được phép thiết lập vùng an toàn xung quanh chúng. Nhưng khu
vực an toàn xung quanh đảo nhân tạo không được vượt qua khoảng cách 500 mét,
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“tính từ mỗi điểm của rìa ngoài của chúng, trừ khi các điểm đó được công nhận theo
các tiêu chuẩn quốc tế hoặc theo khuyến cáo của các tổ chức quốc tế có thẩm
quyền”
[19] .

Thứ ba, việc xây dựng đảo nhân tạo có một số tác động đối với việc phân định biên
giới biển. Đối với việc phân định lãnh hải, “công trình cảng bền vững ở xa nhất mà
tạo nên một phần không thể tách rời của hệ thống cảng biển được coi như là một
phần cấu thành bờ biển”, nhưng những thiết lập xa bờ và các đảo nhân tạo không
nên được coi là “công trình cảng bền vững” [20] . Đây là điều khoản giới hạn tác
động của đảo nhân tạo đối với việc phân định lãnh hải. Tuy nhiên, mặt khác, liên
quan đến việc sử dụng các đường cơ sở thẳng, Công ước Luật Biển lại quy định
rằng “Đường cơ sở thẳng không được kéo đến hoặc kéo từ mực nước khi thủy triều
hạ xuống trừ khi các ngọn hải đăng hoặc các thiết lập tương tự luôn luôn ở trên
mực nước biển đã được xây dựng bên trên chúng hoặc ngoại trừ trường hợp đường
cơ sở thẳng được kéo đến hoặc từ điểm và từ mực nước như vậy đã được quốc tế
công nhận”
[21] . Quy định này
chỉ ra rằng đảo nhân tạo và các thiết lập có thể đóng một số vai trò trong phân
định lãnh hải. Tất nhiên, liên quan đến việc phân định vùng đặc quyền kinh tế và
thềm lục địa, trừ một số vai trò trong việc xác định đường cơ sở thẳng mà căn cứ
vào đó để đo đạc vùng lãnh hải như đã đề cập ở trên thì đảo nhân tạo, về nguyên
tắc, không có bất kỳ vai trò gì vì chúng không có các quyền đối với vùng đặc quyền
kinh tế và/hoặc thềm lục địa như đã quy định trong Công ước Luật Biển

Trong luật nội địa tương ứng, các quốc gia ven biển đã sử dụng các điều khoản liên
quan của Công ước Luật Biển để thực hiện các quyền điều ước của mình. Trong số
tất cả các tuyên bố chủ quyền trên các quần đảo ở Biển Đông, luật của Trung Quốc
về EEZ và thềm lục địa ban hành năm 1998 đã nhắc lại quyền và quyền tài phán
của Trung Quốc đối với EEZ và thềm lục địa của nước này liên quan đến việc thành
lập và sử dụng các đảo, thiết lập và cấu trúc nhân tạo
[22]
. Phi-líp-pin cũng có một điều khoản tương tự rằng nước này có thể thực thi “độc
quyền và quyền tài phán đối với việc thành lập và sử dụng các đảo nhân tạo, các
sân bay, thiết lập và cấu trúc ngoài khơi”
[23]
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.

Nếu so sánh, ta có thể thấy luật tương ứng của Ma-lay-xi-a chi tiết hơn, có một
phần và một số điều khoản bao gồm:

“(1) Không ai được xây dựng, vận hành hoặc sử dụng những đảo, thiết lập, cấu trúc
nhân tạo trong vùng đặc quyền kinh tế hay trên thềm lục địa, trừ khi được Chính
phủ cho phép và phải tuân thủ với những điều kiện có thể áp đặt.

(2) Chính phủ có quyền tài phán hoàn toàn đối với các đảo, thiết lập và cấu trúc
nhân tạo trong vùng đặc quyền kinh tế và trên thềm lục địa, bao gồm cả quyền tài
phán với hải quan, tài chính, y tế, an toàn và luật di trú.

(3) Nếu cần thiết, Chính phủ có thể thiết lập vùng an toàn thích hợp xung quanh
các đảo, thiết lập và cấu trúc nhân tạo trong đó có áp dụng biện pháp đảm bảo an
toàn phù hợp cho cả hàng hải và các đảo, thiết lập và cấu trúc nhân tạo.

(4) Chính phủ xác định phạm vi của vùng an toàn, có tính đến cả yếu tố hàng hải
và các đảo, công trình và cấu trúc nhân tạo theo tiêu chuẩn quốc tế liên quan.
Thông báo về giới hạn phạm vi của vùng an toàn sẽ được đưa ra kịp thời.

(5) Mọi phương tiện phải tôn trọng các khu vực an toàn và tuân thủ theo bất kỳ chỉ
dẫn của Chính phủ đưa ra theo tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận rộng rãi về việc
đi lại tại các vùng lân cận của các đảo, thiết lập, cấu trúc nhân tạo và các vùng an
toàn” [24] .

8 / 30

Tác động của các đảo nhân tạo đối với tranh chấp quần đảo Trường Sa
Thứ ba, 29 Tháng 3 2011 00:00

Từ những bộ luật nội địa này, chúng ta có thể thấy rằng các quốc gia sẽ thực thi cá
c quyền và quyền tài phán của mình liên quan đến việc xây dựng và quản lý đảo,
các thiết lập và cấu trúc nhân tạo. Cũng cần lưu ý rằng những luật này được giới
hạn trong việc thực hiện các quy định liên quan của Công ước Luật biển về vùng
đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Luật Lãnh hải và các vùng tiếp giáp của Trung
Quốc năm 1992 không đề cập tới quyền xây dựng đảo nhân tạo trên lãnh hải vì có
thể họ nghĩ rằng đó là một quyền hiển nhiên vì họ có chủ quyền hoàn toàn đối với
vùng lãnh hải của mình
(ngoại trừ qua lại vô hại).

QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA

Thuật ngữ “đảo” có thể là một nhầm lẫn khi đề cập đến tất cả các điểm đảo tự
nhiên trong vùng Biển Đông bao gồm cả khu vực Trường Sa. Về mặt địa lý, có hàng
trăm điểm đảo tự nhiên trong vùng Biển Đông bao gồm cả quần đảo/ đảo nhỏ, đảo
san hô, rạn san hô và các bãi ngầm. Theo Trung Quốc, Quần đảo Trường Sa bao
gồm 14 đảo/ đảo nhỏ, 6 bãi ngầm, 113 rạn san hô ngập nước, 35 bãi ngầm dưới
nước và 21 bãi cát ngầm ngạp nước [25] . Theo một nguồn tham khảo của phương
Tây, có khoảng 170 điểm đảo trong vùng Biển Đông, trong đó chỉ khoảng 36 đảo
nhỏ nổi được trên mặt nước khi thủy triều lên
[26]
. Hai con số trên cho thấy các điểm tự nhiên bị ngập dưới nước nhiều hơn so với
những điểm nổi trên nước. Đây là một đặc điểm địa lý đặc biệt của Biển Đông,
quyết định tầm quan trọng của các đảo và thiết lập nhân tạo của Quần đảo Trường
Sa về khía cạnh chính trị, kinh tế và chiến lược.

Nói chung hiện tại có ba loại đảo và các thiết lập nhân tạo ở trong và xung quanh
Quần đảo Trường Sa và các vùng lân cận. Thứ nhất là các thiết lập nhân tạo nổi
tạm thời, như dàn khoan dầu. Một khi chúng không còn hoạt động nữa, các dàn
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khoan này sẽ được tháo dỡ và loại bỏ. Thứ hai là các thiết lập và cấu trúc nhân tạo
gắn kết tạm thời hoặc vĩnh viễn với đảo tự nhiên, như đường băng. Độc đáo nhất
có thể là loại cuối cùng, là các đảo nhân tạo được xây dựng trên các loại đá tự
nhiên và các rạn san hô vĩnh cửu. Trung Quốc đã chiếm đóng một số rạn san hô ở
Trường Sa từ năm 1988, vì mục đích đóng căn cứ quân sự hoặc các mục đích khác,
nước này đã xây dựng các cấu trúc nhân tạo trên các rạn san hô (Johnson
South/Rạn san hô Chigua, Subi/Rạn san hô Zhubi, Gaven/Rạn san hô Nanxun,
Cuarteron/Rạn san hô Huayang, Hughez/Rạn san hô Dongmen và Mischief/Rạn san
hô Meiji). Một số trong số này sau đó đã được mở rộng để trở thành giống như các
đảo nhân tạo, chẳng hạn như một thiết lập trên Fiery Cross/Rạn san hô Yongshu.
Rạn san hô Swallow (tiếng Ma-lay-xi-a: Terumbu Layang Layang) bị Ma-lay-xi-a
chiếm đóng đã được ồ ạt khai hoang và bây giờ có một cảng cá, một khu lặn nghỉ
dưỡng gồm 15 phòng và một đường băng 1,5 km. Về mặt này, phải thừa nhận rằng
đối với rất nhiều đảo, do có các thiết lập nhân tạo, nên “rất khó để phân biệt cái
nào là điểm tự nhiên và cái nào là do con người tạo ra” [27] . Trong khi sẽ là an toàn
để nói rằng các điều khoản liên quan của Công ước Luật Biển có thể áp dụng đối với
hai loại đầu tiên, thì tình trạng pháp lý của loại thứ ba lại đặc biệt và khó xác định
theo Công ước Luật Biển và ngay cả theo luật pháp quốc tế nói chung. Nếu định
nghĩa đây là một điểm tự nhiên, thì nó lại xen lẫn với các thiết lập và cấu trúc nhân
tạo; nếu định nghĩa đây là một đảo nhân tạo thì nó lại không được con người gắn
kết cố định với đáy biển mà lại được hỗ trợ bởi một nền tự nhiên như một rạn san
hô dù ở trên mặt nước hay không khi thủy triều lên. Rõ ràng là không có điều khoản
nào trong luật pháp quốc tế điều chỉnh hình thứ kết hợp giữa tự nhiên và nhân tạo
như thế. Công ước về Thềm lục địa 1958 có điều khoản chỉ liên quan đến việc xây
dựng đảo nhân tạo trên thềm lục địa vì nó quy định rằng các quốc gia ven biển
được quyền xây dựng và duy trì hoặc hoạt động trên các thiết lập trên thềm lục địa
và các thiết bị khác cần thiết cho việc thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên,
nhưng những thiết lập nhân tạo và thiết bị như vậy không có địa vị của đảo
[28]
. Do chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ nguồn tham khảo nào trong luật pháp quốc
tế liên quan đến những kết hợp giữa nhân tạo và tự nhiên, nên chúng ta có thể bàn
kỹ hơn vấn đề này qua xem xét một số thực tiễn nhà nước hiện nay.

10 / 30

Tác động của các đảo nhân tạo đối với tranh chấp quần đảo Trường Sa
Thứ ba, 29 Tháng 3 2011 00:00

MỘT NHÓM ĐẢO ĐẶC THÙ?

Một câu hỏi tự nhiên nảy sinh: liệu những đảo nhân tạo với nền tảng tự nhiên có
được coi là một nhóm đảo đặc thù (sui genesis) hay không? Đảo nhân tạo có thể
được xây dựng dưới đáy biển, trên thềm lục địa, trên đá hoặc rạn san hô. Liệu
chúng có thể được xem như nhau về mặt pháp lý không? Câu hỏi này dường như
không dễ trả lời.

Trong thực tiễn Nhà nước, đã có một vài ví dụ về việc xây dựng đảo hoặc cấu trúc
nhân tạo từ đá tự nhiên và san hô. Trong đầu thập kỷ 70 của thế kỷ trước, Tonga đã
dùng xi măng để nâng cao hai bãi cạn, từ đó mở rộng các vùng biển thuộc quyền
tài phán của mình [29] . Ví dụ gần đây hơn là đảo san hô Okinororishima của Nhật
Bản (còn có tên Rạn san hô Douglas). là một điểm đảo, nó nằm ở
20
0

25’ Bắc
và
136
0

05’ Đông
, cực nam lãnh thổ Nhật Bản. Do bị nước biển làm xói mòn, bề mặt của rạn san hô
này trên mặt nước khi thủy triều lên đã dần dần bị rút xuống và hạ thấp đi. Khi
triều lên, chỉ có thể nhìn thấy 16 cm của hòn Bắc (Kitakojima) và 6 cm của hòn
Đông (Higashikojima) – hai bãi đá của rạn san hô này – nổi trên mặt nước
[30]
.
Dưới các tác động của tự nhiên, rạn san hô này sẽ bị nước biển nuốt hoàn toàn. Kể
từ năm 1987, Nhật Bản đã bắt đầu đầu tư một khoản tiền lớn (khoảng 300 triệu
USD
[31]
)
để củng cố và bồi đắp các rạn san hô nhằm sử dụng các rạn san hô làm cơ sở để
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đòi hỏi thêm các vùng nước chủ quyền. Nước này đã xây dựng một bức tường xung
quanh và bao bọc rạn san hô như một hầm mộ để bảo vệ chúng không biến mất
dưới tác động của tự nhiên
[32]
.
Theo dự đoán, “Nhật Bản rất có thể sẽ nghiêm túc nỗ lực xây dựng Okinororishima
thành một đảo nhân tạo lớn”
[33]
.
Theo báo cáo, nếu thành công, Nhật Bản có thể đòi hỏi có một vùng đặc khu kinh tế
rộng khoảng 400.000 km
2

và thềm lục địa rộng khoảng 740.000 km
2

xung quanh rạn san hô này
[34]
.

Có thể thấy rõ rằng việc củng cố và bồi đắp các loại đá được hình thành tự nhiên
hoặc các rạn san hô trong khu vực Quần đảo Trường Sa là có lợi cho lợi ích và
quyền tài phán của nước đòi hỏi chủ quyền hiện đang kiểm soát các bãi đá hoặc
rạn san hô tại đây. Điều này dễ gây ra một số tranh cãi về mặt lý thuyết, nhưng do
không có quy định nào trong luật pháp quốc tế cấm các công trình nhân tạo nên
điều này không hề vi phạm luật pháp quốc tế hiện nay kể cả Công ước Luật Biển.

Mặt khác, với sự phát triển của khoa học công nghệ, đảo nhân tạo có thể có các
điều kiện sống thuận lợi hơn cho con người, do đó điều này sẽ thay đổi địa vị pháp
lý của các đảo trong tương lai. Như chúng ta đã biết, trong các tài liệu cũ, đảo nhân
tạo được coi là một đảo hợp pháp [35] và định nghĩa đầu tiên về “đảo” cũng bao
gồm cả đảo nhân tạo. Có thể tìm thấy điều này trong Đạo luật cuối cùng của Hội
nghị Pháp điển hóa của Hội Quốc Liên năm 1930, trong đó đảo được định nghĩa là
“một vùng đất thường xuyên nằm cao hơn mực nước cao”
[36]
nhưng không thấy đề cập đến việc có được hình thành tự nhiên hay không. Tuy
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nhiên, chỉ một thời gian sau đó, đảo nhân tạo đã bị loại trừ khỏi định nghĩa “đảo”
khi từ khóa “hình thành tự nhiên” được bổ sung thêm
[37]
.
Sau khi cân nhắc các yếu tố lịch sử, một câu hỏi được đặt ra là liệu có thể tái định
nghĩa về “đảo” để bao hàm cả đảo nhân tạo, đặc biệt là những đảo mà phần nhân
tạo đã gắn kết chặt chẽ với phần tự nhiên.

Cũng cần lưu ý rằng ngay từ năm 2001 khi Tòa án Quốc tế (ICJ) xét xử Vụ việc về
Phân định biển và các vấn đề lãnh thổ giữa Qatar và Bahrain (Qatar v. Bahrain),
Shigeru Oda, cựu thẩm phán quốc tịch Nhật Bản bày tỏ quan ngại về sự phát triển
trong tương lai có liên quan với vấn đề đảo nhân tạo: “nhờ có công nghệ hiện đại,
việc phát triển các đảo nhỏ và bãi cạn sẽ có thể làm nền móng cho các công trình
như các điểm giải trí hay cơ sở công nghiệp. Mặc dù Công ước Luật Biển 1982 có
một số điều khoản liên quan (ví dụ Điều 60 và 80), tôi phải cân nhắc xem loại công
trình này có được luật pháp quốc tế cho phép hay không, và nếu được, thì cấu trúc
như vậy sẽ có tình trạng pháp lý nào. Đây thực sự là vấn đề đáng để thảo luận trong
tương lai”
[38]
.
Những gì Oda quan tâm đến trong một thập kỷ trước đã trở thành vấn đề cộng
đồng quốc tế thực sự phải đối mặt hiện nay.

Tuy nhiên, trước khi các quy tắc quốc tế liên quan phát triển hơn trong tương lai,
chúng ta phải tiếp tục cuộc thảo luận sau đây trong khuôn khổ của luật pháp quốc
tế hiện hành. Dưới đây là một số điều cần cân nhắc để thảo luận thêm.

Đầu tiên là việc áp dụng nguyên tắc hay tiêu chí về tính hợp lý. Vào những năm 60
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của thế kỷ trước, một số học giả nổi tiếng về luật biển của Mỹ đã chỉ ra rằng “tiêu
chí chính để thẩm định tính hợp lý của một yêu sách phân định lãnh hải hoặc một
vùng nội thủy từ một vùng đất nhân tạo có nước bao quanh là liệu nó có được xây
dựng để sử dụng trong thực tế hay chỉ là một cố gắng ngụy tạo để mở rộng lãnh
hải hoặc vùng nội thủy mà không có liên quan đến các lợi ích khác của vùng đất
đó” [39] . Họ cũng tiếp tục chỉ ra rằng, “việc cho phép một quốc gia mở rộng lãnh
hải hoặc thiết lập các vùng nội thủy mới chỉ đơn giản bằng cách đổ đá xuống biển
tới một mức nhất định để đảm bảo các công trình nhân tạo luôn nổi trên mặt nước,
rõ ràng là điều không hề được mong muốn”
. [40] Mục đích của các nước
đòi hỏi chủ quyền khi xây dựng đảo nhân tạo ở khu vực Quần đảo Trường Sa là rất
rõ ràng, như là để duy trì và củng cố tuyên bố về lãnh thổ và biển ở Biển Đông. Một
số công trình nhân tạo được xây dựng đơn thuần vì mục đích kinh tế (ví dụ du lịch)
và khoa học (quan sát khí tượng) lại bị các nước có liên quan cáo buộc. Liệu các
mục đích bị cáo buộc này có phải là ngụy trang cho mục đích thực sự ở trên? Và
liệu những mục đích thực sự ấy thuận theo hay chống lại tính hợp lý?

Cân nhắc thứ hai về việc xây dựng đảo nhân tạo nằm ở việc áp dụng nguyên tắc
“tôn trọng hợp lý”. Việc hưởng quyền xây dựng đảo nhân tạo của một số quốc gia
không nên ảnh hưởng bất hợp lý đến quyền và lợi ích của các quốc gia khác cũng
như cả cộng đồng quốc tế. Nguyên tắc này được thể hiện rõ trong các điều khoản
liên quan của Công ước Luật Biển, nó chỉ ra rằng khi một quốc gia ven biển thiết
lập vùng an toàn xung quanh đảo nhân tạo, cần đảm bảo rằng khu vực này liên
quan một cách hợp lý đến bản chất và chức năng của hòn đảo nhân tạo ấy, và cũng
cần phải đưa ra thông báo về phạm vi của vùng an toàn. Hơn nữa, “đảo, các thiết
lập và cấu trúc nhân tạo cùng với các vùng an toàn bao quanh chúng có thể không
được thiết lập nếu chúng ảnh hưởng đến việc sử dụng các tuyến đường biển đã
được công nhận thiết yếu đối với đường biển quốc tế”. [41] Nguyên tắc “tôn trọng
hợp lý” cũng được phản ánh trong các điều khoản của Công ước Luật Biển về thực
thi các quyền tự do trên biển (Điều 87).

Một điều đáng quan tâm khác là liệu có nghĩa vụ phải thông báo và tham vấn về
việc xây dựng đảo nhân tạo và các thiết lập ở biển Đông hay không. Ví dụ như trong
Công ước về Luật Sử dụng các kênh rạch nhân tạo quốc tế cho mục đích phi hàng
hải năm 1977 cũng đã phản ánh nhiệm vụ này [42] . Công ước đã đặt ra cho các
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nước có các kênh rạch nghĩa vụ phải thông báo về bất kỳ kế hoạch hành động nào
mà có thể ảnh hưởng đến môi trường của các kênh rạch quốc tế. Việc tham vấn và
đàm phán sẽ được tiến hành nếu có bất đồng với các quốc gia này. Trên thực tế,
nghĩa vụ thông báo và tham vấn này liên quan đến các quy định về kiểm soát ô
nhiễm và bảo vệ môi trường. Các nước có kênh rạch cũng được yêu cầu phải có
biện pháp cá nhân hay tập thể để ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ những yếu tố liên
quan đến một con kênh quốc tế mà có thể gây hại cho các nước có kênh rạch khác
[43]
. Có lẽ nhiệm vụ này nên được áp dụng cho việc xây dựng đảo nhân tạo ở biển
Đông, bởi rất cần thiết phải tham khảo ý kiến các bên có liên quan trước khi xây
dựng, ngay cả trong lãnh hải
[44]
.
Các quốc gia có liên quan có thể dựa vào bản Tuyên bố về Cách ứng xử trên Biển
Đông (DOC) năm 2002 để tạo ra một cơ chế thông báo và tham vấn. Theo như báo
cáo, các nước ASEAN và Trung Quốc mới đây đã đồng ý nối lại các cuộc đối thoại về
việc thực hiện có hiệu quả DOC và tăng cường hợp tác hướng tới việc thông qua
một bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC)
[45]
. Nghĩa vụ thông báo và tham vấn đối với việc xây dựng đảo nhân tạo và các kiến
thiết ở biển Đông nên được đưa vào chương trình đối thoại này.

Cuối cùng, vấn đề đảo nhân tạo có liên quan đến việc áp dụng Điều 121 (3) của
Công ước Luật Biển rằng “Ở những bãi đá mà ở đó con người không thể duy trì sự
sống của con người hay đời sống kinh tế của chúng thì sẽ không có vùng đặc quyền
kinh tế hoặc thềm lục địa” [46] . Hiện trạng xây dựng nhân tạo ở biển Đông hay nơi
khác bị ảnh hưởng bởi điều khoản này từ khi các quốc gia, để mở rộng không gian
hàng hải của mình, đã tiến hành mọi nỗ lực để chuyển các “bãi đá” thành “đảo” có
thể đáp ứng các điều kiện duy trì môi trường sống của con người hay đời sống kinh
tế của chúng. Đảo san hô Okinotorishima là một ví dụ điển hình. Câu hỏi được đặt
ra là liệu công trình xây dựng nhân tạo như vậy trên rạn san hô có thay đổi tình
trạng pháp lý của rạn san hô đó hay không. Trung Quốc bày tỏ rằng việc xây dựng
các cơ sở nhân tạo trên rạn san hô “sẽ không thay đổi tình trạng pháp lý của nó”
[47]
.
Tuy nhiên, đây chỉ là quan điểm pháp lý của Trung Quốc về Okinotorishima và trái
với ý định thực sự của Nhật Bản. Tất cả những gì Nhật Bản đã, đang và sẽ làm là
để các rạn san hô đáp ứng các điều kiện tại Điều 121 (3) của Công ước Luật Biển,
giúp nước này không chỉ đòi được lãnh hải mà còn cả vùng đặc quyền kinh tế và
thềm lục địa từ các rạn san hô đó. Do đó, mục đích cuối cùng của Nhật Bản là thay
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đổi.

Tuy nhiên, sự thay đổi này có thể dẫn đến hai hậu quả pháp lý: một là sự thay đổi
phù hợp với ý nguyện của Nhật Bản khi cuối cùng rạn san hô sẽ biến thành một hòn
đảo tự nhiên thỏa mãn các điều kiện liên quan được quy định trong Công ước Luật
Biển; và một hậu quả khác, có thể đi ngược lại mong muốn của Nhật Bản, là sự
thay đổi khi cuối cùng cộng đồng quốc tế sẽ coi rạn san hô tự nhiên như là một hòn
đảo nhân tạo, mà theo luật pháp quốc tế hiện nay chỉ có thể có vùng an toàn rộng
500 mét. Vì vậy không những mất quyền đòi hỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm
lục địa, mà còn mất những quyền lợi đối với lãnh hải do có những công trình đáng
kể về thiết lập và cấu trúc nhân tạo. Một học giả nổi tiếng về biển, Jon van Dyke, đã
từng đưa ra nhận định này. Theo ông, công tác tăng cường mở rộng do Nhật Bản
tiến hành có thể được coi là đã thay đổi một rạn san hô thành đảo nhân tạo, vì vậy
không thể đòi hỏi một vùng đặc quyền kinh tế hoặc thềm lục địa, theo Điều 60 của
Công ước Luật Biển [48] . Ông tiếp tục liên hệ với các vấn đề của đảo nhân tạo với
Biển Đông và chỉ ra rằng các rạn san hô Subi và Johnson South (do Trung Quốc
chiếm đóng), rạn san hô Dallas (của Malaysia), cũng như Vanguard và Prince of
Wales Banks (của Việt Nam) phải được đối xử như với đảo san hô Okinotorishima
[49]
. Luận điểm của ông càng được củng cố bởi ý kiến trước đó của một thẩm phán Tòa
án Quốc tế đã nêu rõ trong
Vụ việc liên quan đến Phân định biển và các vấn đề về Lãnh thổ giữa Qatar và
Bahrain
năm 2001 rằng “theo quy định trong Công ước 1982 về Luật biển, những nỗ lực bị
cáo buộc của cả hai nước để thay đổi một cách nhân tạo phần phía trên bề mặt của
Qit'at Jaradah không cho phép tôi kết luận rằng nó có tư cách pháp lý của một hòn
đảo”
[50]
.
Cũng có gợi ý rằng, theo Công ước Luật Biển, những rạn san hô đã được cơ bản
chuyển đổi thành các đảo nhân tạo ở biển Đông sẽ mất tư cách pháp lý như là các
rạn san hô tự nhiên và được coi là hòn đảo nhân tạo.

Tuy nhiên, đối với câu hỏi làm thế nào để ngăn chặn sự xói mòn của đảo tự nhiên
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bằng cách củng cố theo kiểu nhân tạo, thì cần có sự đối xử khác nhau với các hòn
đảo có tình trạng pháp lý khác nhau. Nếu một hòn đảo đã sở hữu vùng đặc quyền
kinh tế và thềm lục địa riêng trước khi có bất cứ sự can thiệp nhân tạo đáng kể
nào, nhưng do ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên mà nước ven biển cần phải tiến
hành việc xây dựng nhân tạo để ngăn không mất đi trạng thái pháp lý trước đó, thì
hành động này cần được luật pháp quốc tế thông qua. Điều này đặc biệt có ý nghĩa
trong bối cảnh nóng lên toàn cầu và sự dâng lên của mực nước biển. Một số quốc
đảo đang đối mặt với mối đe dọa bị ngập nước do nước biển dâng lên. Luật pháp
quốc tế không cấm các quốc gia giữ chủ quyền của họ bằng việc sử dụng các kiến
thiết và cấu trúc nhân tạo, cho dù có đáng kể và tốn kém thế nào. Trái lại, nếu một
nước ven biển chỉ đơn thuần cố gắng để mở rộng không gian biển của mình với sự
hỗ trợ của các cơ sở nhân tạo thì điều này đáng được đặt câu hỏi trong luật pháp
quốc tế. Như trong một học giả về luật biển khác là Symmons Clive nhận xét, việc
bảo quản một vùng đất có địa vị đảo, so với việc tạo ra một khu vực đất đai để có
được tư cách pháp lý của đảo, là hoàn toàn khác nhau [51] . Nỗ lực để biến đổi một
rạn san hô trở thành một hòn đảo tự nhiên có khu vực biển rộng lớn dường như
không chỉ đi ngược lại nguyên tắc “tôn trọng hợp lý”, mà còn có thể coi là xâm
phạm quyền lợi của các nước khác nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung.

Nếu không bị các quốc gia ven biển sở hữu một cách thái quá thì các vùng biển là
một phần của vùng đáy biển quốc tế và /hoặc một phần của các đại dương. Theo ý
nghĩa đó, Trung Quốc bày tỏ mối quan ngại của mình rằng việc Nhật Bản đòi chủ
quyền với thềm lục địa trong vụ Okinotorishima “sẽ tạo ra một tiền lệ có thể dẫn
đến việc lấn chiếm trên các vùng biển khơi và trong khu vực với quy mô lớn hơn” [
52]
.
Một số quốc gia khác cũng đồng tình với quan điểm này của Trung Quốc. Có một
điều chưa rõ ràng là liệu đòi hỏi của Nhật Bản có đi ngược lại nguyên tắc về di sản
chung của nhân loại nêu trong Công ước Luật Biển vì nguyên tắc này đã được cơ
bản thỏa hiệp với việc thông qua Hiệp định về thực hiện Phần XI của Công ước
Luật Biển năm 1994 hay không
[53]
.
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Cũng cần chỉ ra một khác biệt nữa giữa việc xây dựng đảo nhân tạo mà không đòi
các vùng biển phát sinh từ đó với việc xây dựng chủ yếu là vì mục đích yêu sách
các vùng biển, mà điển hình là đảo san hô Okinotorishima. Về mặt này, cách làm
của Trung Quốc là đáng chú ý. Như chúng ta đã biết, Trung Quốc đã phản đối mạnh
mẽ yêu sách biển của Nhật Bản trong vụ Okinotorishima, nhưng mặt khác, Trung
Quốc cũng xây dựng một số đảo nhân tạo đáng kể ở Biển Đông. Cho đến nay không
thấy phía Trung Quốc thể hiện quan điểm nào rằng họ sẽ đòi vùng đặc quyền kinh
tế và/hoặc thềm lục địa từ đảo nhân tạo dựa trên các rạn san hô mà họ chiếm
đóng. Nếu có tuyên bố như vậy, Trung Quốc sẽ tự chống lại quan điểm phản đối
Nhật Bản của mình. Có lẽ, do Trung Quốc đã bày tỏ rõ ràng quan điểm đối với các
rạn san hô theo Điều 121 (3) của Công ước Luật Biển nên khó có thể Trung Quốc sẽ
làm theo Nhật Bản trong vấn đề này. Mặc dù vậy, một số quốc gia khu vực Đông
Nam Á, có thể có mối quan ngại đối với quan điểm của Trung Quốc trong việc sẽ
thực hiện một tiêu chuẩn kép để đòi hỏi vùng đặc quyền khu kinh tế và thềm lục
địa từ các rạn san hô nhỏ ở biển Đông, điều này được phản ánh trong công hàm củ
a Indonesia ngày 08/7/2010 liên quan đến đường chữ U của Trung Quốc tại biển
Đông, đính kèm trong công hàm của Trung Quốc (ngày 7/5/2009) về việc phản đối
các đệ trình về thềm ngoài lục địa của Việt Nam và Malaysia
[54]
.

Đã có rất nhiều các cuộc thảo luận về việc áp dụng Điều 121 (3) của Công ước Luật
Biển vì nó mơ hồ và không rõ ràng. Tốt hơn hết, cần có một giải thích đáng tin cậy
về điều khoản này. Một giải thích như vậy cũng sẽ giúp giải quyết những vấn đề
thực tế phát sinh từ việc xây dựng đảo nhân tạo. Như chúng ta đã biết, Trung Quốc
đã cố gắng lập một chương trình nghị sự về việc giải thích điều khoản này tại Hội
nghị các quốc gia về Luật Biển năm 2009, nhưng không thành công.

Ai có quyền lực và thẩm quyền để đưa ra giải thích đáng tin cậy cho Điều 121 (3)
của Công ước Luật Biển? Rõ ràng là Ủy ban về Thềm lục địa không thích hợp vì họ
chỉ xem xét, kiểm tra đệ trình của các quốc gia ven biển về ranh giới phía ngoài
của thềm lục địa. Ủy ban này cũng thể hiện rằng họ không có thẩm quyền để giải
thích các điều khoản của Công ước [55] . ICJ tuy có thẩm quyền nhưng dường như
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lại chần chừ không muốn đưa ra giải trình. ICJ đã từ bỏ cơ hội gần đây trong
Vụ việc Phân định biển tại Biển Đen (Romania v. Ukraine)
với việc giải quyết vấn đề đảo
Serpents’
. Vì không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào với hòn đảo này trong việc phân định biên
giới biển giữa Romania và Ukraine, Tòa án cũng tránh tranh luận liệu
theo
Điều 121 (3) của Công ước Luật Biển
thì Serpents’ có phải
là một khối đá nhô lên mặt biển hay không
[56]
.
Tòa án có thẩm quyền tích cực nhất có lẽ là Toà án Quốc tế về Luật biển (ITLOS)
mà hiện đang nóng lòng mong đợi được xử lý nhiều vụ việc hơn. Gần đây, các Chủ
tịch và thẩm phán của ITLOS phát biểu rằng họ (không chỉ riêng Phòng Tranh chấp
Đáy biển) có thẩm quyền đưa ra ý kiến tư vấn về các vấn đề pháp lý do các bên liên
quan đệ trình. Theo họ, cơ sở pháp lý của thẩm quyền tư vấn là Điều 21 của Điều lệ
ITLOS, trao cho Toà án thẩm quyền đặc biệt là với “tất cả các vấn đề mà bất kỳ
hiệp định khác đã quy định cụ thể trao thẩm quyền xét xử cho Tòa” và hiệp định
ấy có thể trao thẩm quyền tư vấn cho Tòa án
[57]
. Theo Thẩm phán Wolfrum - cựu Chủ tịch của ITLOS, các ý kiến này “có thể có lợi
ích to lớn trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế” và “chức năng tư vấn của
Toà án có thể hướng các bên tham gia đi tới kết quả có lợi lẫn nhau”. Hiện nay,
Phòng Tranh chấp Đáy biển
của ITLOS đang giải quyết một trường hợp do Cơ quan đáy biển quốc tế
trình lên
để xin ý kiến tư vấn về việc giải thích về Nghĩa vụ của các quốc gia trong Công ước
Luật Biển
[58]
.
Có thể là nếu Hội nghị các bên ký kết Luật biển
hoặc các cơ chế thích hợp khác quyết định cần có ý kiến tư vấn từ ITLOS, thì Tòa
án sẽ rất vui mừng nhận công việc này. Các học giả nổi tiếng cũng đã đề xuất các
lựa chọn khác để làm rõ Điều 121 (3) của Công ước
[59]
.

LỜI KẾT
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Vấn đề đảo nhân tạo rộng hơn nhiều so với quy mô của bài tham luận này. Nó
không chỉ liên quan đến tranh chấp về lãnh thổ và biển như ở Biển Đông, mà còn
liên quan tới an ninh hàng hải cũng như sự sống còn của con người trước biến đổi
khí hậu và suy thoái môi trường. Các cuộc thảo luận trong giới pháp lý đang tiếp
diễn về việc làm thế nào để tạo nơi lưu trữ cácbon thông qua nền tảng nhân tạo có
liên quan đến các điều 208-209 của Công ước Luật Biển cũng như Công ước London
về bán phá giá. Khủng bố trên biển hay tội phạm hàng hải có thể được tiến hành bằ
ng cách sử dụng các đảo và/hoặc nền tảng nhân tạo, hoặc tấn công các địa điểm
này. Sự gia tăng mực nước biển có thể sẽ đẩy nhanh việc xây dựng đảo nhân tạo và
các cơ sở hạ tầng để tránh việc các hòn đảo bị ngập nước. Các công trình xây dựng
như vậy có thể là một trong những sự lựa chọn cho các quốc đảo hiện đang bị đe
dọa bởi sự nóng lên toàn cầu.

Ngoài phương diện môi trường, đảo nhân tạo còn có khía cạnh an ninh hàng hải. Ví
dụ, Nghị định thư SUA 1988 được soạn ra để kiểm soát các hành động trái phép
đối với sự an toàn của các nền tảng cố định nằm trên thềm lục địa. Theo Nghị
định thư này, khái niệm “nền tảng cố định” được định nghĩa là “một đảo nhân
tạo, công trình xây lắp hay một cấu trúc vĩnh viễn gắn với đáy biển vì mục đích
thăm dò, khai thác tài nguyên hoặc các mục đích kinh tế khác” [60] . Trong bất kỳ
đàm phán nào trong tương lai liên quan đến việc xây dựng đảo nhân tạo, khía cạnh
an ninh đều cần phải được xem xét.

Đảo nhân tạo cũng có liên quan đến quyền lấn đất từ biển. Như chúng ta đã biết,
một số nước như Hà Lan và Singapore có lượng đất lấn biển đáng kể [61] . Sẽ có
một số khía cạnh thú vị nảy sinh nếu chúng ta so sánh việc lấn biển với việc xây
dựng đảo nhân tạo, đặc biệt khi cân nhắc xem yêu sách không gian biển từ việc lấn
biển có hợp pháp hay không, cho dù một hành động đơn phương có thể gây ra
tranh chấp quốc tế hoặc các vấn đề rắc rối khác giữa các quốc gia láng giềng, như
trong
Vụ
lấn biển của Singapore trong và xung quanh Eo biển Johor (giữa Malaysia và
Singapore)
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năm 2003
[62]
.

Cuối cùng, cũng cần lưu ý rằng cùng với sự tăng dân số, trong tương lai người ta có
thể sẽ xây dựng các đảo nhân tạo có quy mô lớn hay thậm chí là các thành phố
trên biển. Đầu những năm 70 của thế kỷ trước, tại Vương quốc Anh đã có kế hoạch
xây dựng một thành phố trên biển đủ khả năng cho một cộng đồng tự trị khoảng
30.000 dân sinh sống [63] . Các đảo nhân tạo được xây dựng ở Dubai của Tiểu
Vương Quốc Ả Rập ít nhiều đã một phần thực hiện được kế hoạch ấy
[64]
.
Cũng đã có những đề xuất xây dựng sân bay mới trên biển. Trên thực tế, một số
sân bay châu Á đang được xây dựng ngoài biển
.
[65]
Với sự phát triển của công nghệ, còn có thể xây dựng được sân bay giữa đại dương.
Các cơ sở hạ tầng nhân tạo hiện có cũng như đang được đề xuất có mối liên quan
đến địa vị pháp lý của đảo nhân tạo. Câu hỏi được đặt ra là: với khả năng duy trì
đời sống con người hoặc đời sống kinh tế của riêng mình, liệu các
đảo nhân tạo này có được hưởng các quyền có các vùng biển hay không
?

Đảo nhân tạo chắc chắn có những ảnh hưởng về mặt pháp lý khác đối với sự phát
triển của luật pháp quốc tế và thực tiễn Nhà nước tương ứng, điều này đòi hỏi cần
có thêm các cuộc thảo luận và tranh luận. Chính vì vậy, chắc chắn rằng vấn đề về
đảo nhân tạo sẽ thu hút sự chú ý nhiều hơn nữa từ cộng đồng thế giới trong tương
lai gần.

GS. Keyuan Zou, Khoa Luật, Đại học Trung tâm Lancashire, Vương
quốc Anh
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