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Vùng Nhận dạng Phòng Không của Trung Quốc: Xây dựng An ninh bằng
Cuộc chiến Pháp lý*
Matthias Vanhullebusch và Wei Shen
Tóm tắt
Việc Trung Quốc thiết lập Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) là một hình thức
biểu hiện khác trong bước phát triển đầy nỗ lực về an ninh khu vực ở Đông Á.
Thông qua điều được gọi là cuộc chiến pháp lý, Trung Quốc đã công cụ hóa luật
pháp về không phận quốc tế, luật biển và luật về sử dụng vũ lực để củng cố học
thuyết an ninh toàn diện của mình cả về quân sự cũng như kinh tế. Theo đó, Trung
Quốc đã thúc đẩy những lợi ích về chủ quyền thông qua từng khía cạnh này
củaluật quốc tế khi mở rộng nội luật đối với không gian bên trên vùng Đặc quyền
Kinh tế (EEZ), khẳng định chủ quyền đối với các đảo tranh chấp và đang chuẩn bị
để đối phó với những mối đe dọa sẽ xảy ra. Trái lại, dưới danh nghĩa của một liên
minh về quyền tự do hàng không, các bên phản đối vùng này đều đã sử dụng các
khuôn khổ mang tính nguyên tắc để bảo vệ những lợi ích chiến lược và địa chính
trị của mình tại Đông Á.
1. Giới thiệu
Hai năm trước đây, lần đầu tiên trong lịch sử, Trung Quốc đã tuyên bố thiết lập
một Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) đối với không gian bên trên vùng Đặc
quyền Kinh tế (EEZ) ở Hoa Đông. Hành động khó hiểu gây tranh cãi giữa các quốc
gia ven biển nhằm bảo vệ vùng không phận với lý do an ninh quốc gia đã bùng
phát một làn sóng phản đối kịch liệt trong cộng đồng quốc tế, phê phán hành động
này của Trung Quốc là bất hợp pháp và vô hiệu lực. Việc Trung Quốc thiết lập
ADIZ vào ngày 23/11/2013 đã dấy lên những câu hỏi khác nhau về bản chấp pháp
lý và tác động chính trị từ quyết định này đối với khu vực vốn đang căng thẳng bởi
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những yêu sách lãnh thổ ở Hoa Đông. Trung Quốc đã thiết lập một ADIZ chồng
lấn lên vùng ADIZ của Nhật Bản đã được thiết lập từ hàng thập kỷ trước đó, bao
gồm cả khu vực quần đảo Senkaku, khu vực Trung Quốc cũng có yêu sách và gọi
đó là Điếu Ngư Đài, ADIZ của Trung Quốc cũng chồng lấn một phần đối với
ADIZ của Hàn Quốc.1 Vùng nhận dạng này cũng bao trùm các vùng biển mà Mỹ
coi là vùng biển quốc tế2 và một số vùng lãnh hải bên dưới không gian mà Hàn
Quốc yêu sách,3 khu vực được hình thành do việc Hàn Quốc mở rộng ADIZ đối
với đảo Ieodo vào ngày 15/12/2013.4 Trung Quốc đã công bố các tọa độ vùng nhận
dạng và một tấm bản đồ thể hiện vùng này trải dài, về phía đông, khoảng 81 km
tính từ Kyushu, một trong những hòn đảo chính của Nhật Bản.
Trong tuyên bố chính thức ngày 23/11/013, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng,
trong một số trường hợp, ADIZ này có thể mở rộng lên tới 300 dặm bên ngoài
vùng lãnh hải. Vì lý do an ninh nên một số quốc gia cũng thiết lập vùng ADIZ và
nằm xa khu vực duyên hải của mình. Khi đi vào vùng này, tất các máy bay chiến
đầu đều phải xác nhận danh tính, thông báo kế hoạch bay và thông tin cho đài chỉ
huy mặt đất chính xác vị trí của mình.5
Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngay lập tức trao công hàm phản đối cho Đại sứ Trung
Quốc tại Tokyo, tuyên bố đây là hành động rất nguy hiểm. Mỹ, Nhật Bản và Hàn
Quốc đều điều máy bay quân sự đi vào vùng này. Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều
khẳng định họ sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động giám sát trong vùng ADIZ của
Trung Quốc. Một tuần sau tuyên bố chính thức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao
Trung Quốc khẳng định rằng quyền tự do bay qua chưa bao giờ bị đe dọa kể từ khi
vùng ADIZ được thiết lập, đồng thời cáo buộc các quốc gia này không công bằng,
lợi dụng tình thế và đang làm xói mòn hòa bình và an ninh khu vực.6 Người phát
ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh tiếp tục lớn tiếng và cho
thấy tham vọng nhằm mở rộng chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc đối với không
gian bên trên vùng EEZ. Mặc dù tồn tại mô thức chung về hệ thống nhận dạng và
cảnh báo sớm, nhưng những hành động phòng vệ này liên quan đến tình hình căng
thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản trong tranh chấp các đảo.7 Đây không phải lần
đầu tiên Trung Quốc có tình huống căng thẳng ở trên không. Kể từ hoạt động ngăn
chặn máy bay do thám EP-3 của hải quân Mỹ vào ngày 1/4/2001, Trung Quốc
ngày càng trở nên quyết đoán và cảnh giác hơn khi thực hiện hoạt động tuần tra
không phận của vùng EEZ. Vào thời điểm đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao
Trung Quốc cho rằng, trong vụ việc này, quyền tự do bay qua – mặc dù được luật
pháp quốc tế cho phép – đã không tôn trọng quyền của Trung Quốc và ―tạo ra mối
đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của Trung Quốc‖.8
Giới học giả khoa học cũng như các nhà bình luận chính trị ở cả Trung Quốc cũng
như hải ngoại đều đồng loạt tập trung vào (i) tính pháp lý ADIZ của Trung Quốc
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và theo đó đưa ra tiếng nói ủng hộ9 và phản đối10 những nỗ lực của Trung Quốc
nhằm mở rộng quyền tài phán bên trên vùng lãnh thổ tranh chấp.11 Thực chất, ẩn
sau sự phức tạp về chính trị thực dụng của Đông Á xuất phát từ những yêu sách
lãnh thổ ở Hoa Đông và việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự, một cuộc chiến
pháp lý phức tạp đang lộ diện. Do đó, bài viết này sẽ có gắng tìm hiểu học thuyết
an ninh tổng thể của Trung Quốc12 liên quan đến ADIZ của Trung Quốc xét từ
quan điểm pháp lý quốc tế.13
Trong khía cạnh này, điều được gọi là cuộc chiến pháp lý14 của Trung Quốc, hay là
việc sử dụng luật quốc tế nhằm hạ thấp uy tín của đối thủ trong tranh chấp về lợi
ích chủ quyền, sẽ được sử dụng làm lợi thế để định hình nên học thuyết an ninh
toàn diện của Trung Quốc, có ảnh hưởng lên an ninh quốc gia, kinh tế và quân
sự.15 An ninh quốc gia ở đây là những mối đe dọa từ bên ngoài tác động đến chủ
quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.16 An ninh kinh tế là cam kết
đối với đất nước và người dân Trung Quốc về sự phát triển kinh tế dài hạn bằng
việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiếp cận thị trường toàn cầu và nguồn cung năng
lượng. Cuối cùng, an ninh quân sự là tăng cường năng lực quân đội Trung Quốc để
đối phó với sự xâm lược từ bên ngoài, từ chủ nghĩa đế quốc, đã từng gây ra mối sỉ
nhục cho Trung Quốc vào cuối thế kỷ 19.17
Do đó, trước hết, bài viết sẽ nêu bật việc sử dụng luật quốc tế trong chính sách đối
ngoại của Trung Quốc ở cả trong lịch sử và đương thời; tiếp đến xem xét – cụ thể
hơn trong vấn đề Hoa Đông – về cách thức mà Trung Quốc thúc đẩy lợi ích an
ninh quốc gia thông qua các quy định luật về không gian; thứ ba, đánh giá về an
ninh kinh tế thông qua các quy định luật biển; và cuối cùng, bài viết sẽ phân tích về
an ninh quân sự thông qua các quy định luật về việc sử dụng vũ lực. Trong mỗi cơ
chế pháp lý, bài viết sẽ đưa ra những quan điểm mà Trung Quốc thúc đẩy và những
quan điển của các bên phản đối trong phạm vi của các cơ chế luật quốc tế này.
2. Luật Quốc tế và Chính sách Đối ngoại của Trung Quốc
Chính sách Mở cửa, một chính sách mà Trung Quốc thực hiện từ cuối những năm
1970, mở ra một kỷ nguyên mới để Trung Quốc tiếp cận với nền kinh tế, luật pháp
và trật tự thế giới chính trị quốc tế. Với kết quả về sự tăng trưởng kinh tế và năng
lực quân sự, điều đó không chỉ phục vụ cho rất nhiều lợi ích của Trung Quốc khi
tuân thủ quy định quốc tế trong lĩnh vực an ninh và kinh tế, đồng thời cũng đóng
phần phát triển và xây dựng một hệ thống pháp lý ủng hộ sự bình đẳng chủ quyền
hơn là sức mạnh bá quyền.18 Việc sử dụng hiệu quả luật quốc tế đã thúc đẩy sự
phát triển hòa bình của Trung Quốc – về mặt kinh tế, quân sự và địa chính trị nhưng quyền lực mềm tương ứng của Trung Quốc vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục
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được các cường quốc phương Tây cũng như các quốc gia láng giềng đang phát
triển.19
Trong lĩnh vực kinh tế, Trung Quốc vốn bị coi là bên hưởng lợi miễn phí. Minh
chứng rõ ràng nhất là sự tương tác qua lại giữa Trung Quốc và Tổ chức Thương
mại Thế giới (WTO) mà Trung Quốc đã gia nhập năm 2001. Trong khi Trung
Quốc đã thành công khi tự biến mình trở thành nền thương mại lớn nhất thế giới
sau khi gia nhập WTO, Trung Quốc cũng trở thành đối tượng chính của cơ chế giải
quyết tranh chấp của WTO trong các vụ việc nước này không tuân thủ các quy
định của WTO.20 Do đó, cách tiếp cận dễ dàng này không còn có thể giúp Trung
Quốc đạt được chương trình nghị sự dài hạn mang tầm vóc toàn cầu. Thất bại gần
đây nhất mà Trung Quốc phải nếm trải là những nỗ lực bất thành để giành được
quyền bỏ phiếu tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế tương xứng với vị thế kinh tế thế giới ngày
càng tăng của mình. Thay vì tiếp tục theo đuổi chiến lược như đã định, Trung
Quốc chuyển hướng sang cách tiếp cận chiến tranh pháp lý mang tính chủ động
hơn, hay nói theo cách khác là trở thành bên xây dựng và lập ra quy định và thế
chế.21
Kết quả là năm 2014, Trung Quốc đã thực hiện những bước đi cụ thể để thành lập
Ngân hàng Phát triển Mới cùng với các đối tác nhóm BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ,
Trung Quốc và Nam Phi) và Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng ở khu vực Châu Á
Thái Bình Dương. Hai ngân hàng này chủ yếu được xem là những công cụ thể chế
chủ yếu không chỉ nhằm thúc đẩy tham vọng của Trung Quốc trong việc đổi mới
cơ chế quản trị tài chính quốc tế hiện tại, mà nó còn phù hợp với chiến lược dài hạn
nhằm quốc tế hóa đồng tiền của Trung Quốc – đồng nhân dân tệ - với mục tiêu
cuối cùng là biến đồng nhân dân tệ thành đồng tiền quốc tế. Có lẽ không thể phủ
nhận rằng, Trung Quốc có thể phải dựa nhiều hơn nữa vào cách tiếp cận đấu tranh
pháp lý để hợp thức hóa toàn bộ mục tiêu và hoàn thành chương trình nghị sự quốc
tế của mình trong những năm tới.
Gần đây – trong lĩnh vực an ninh – trong một động thái chưa từng có tiền lệ, Bộ
Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra tài liệu lập trường phản đối vụ kiện của
Philippines liên quan đến vấn đề về quyền tài phán ở Biển Đông. Lập trường của
Trung Quốc là bác bỏ cơ sở thẩm quyền của Tòa Trọng tài và thách thức những lập
luận của Philippines đưa ra dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982
(UNCLOS), một Công ước mà Trung Quốc đã ký kết nhưng tuyên bố sẽ không
chấp nhận giải quyết tranh chấp lãnh thổ theo các cơ chế xét xử bắt buộc, như vụ
kiện mà Philippines khởi xướng.22 Rõ ràng, Trung Quốc hiện đang tham gia nhiều
hơn vào các tranh luận về luật pháp quốc tế để thúc đẩy các lợi ích chủ quyền ở
những vùng biển xung quanh.
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Rõ ràng ngoài tính thức dụng trong chính sách đối ngoại , văn hóa chính trị và
pháp lý của Trung Quốc không chỉ ngày càng dựa vào vấn đề đạo đức, sự đồng
thuận và xây dựng mối quan hệ, mà nó còn dựa vào luật quốc tế để hòa hợp các
mục tiêu an ninh và kinh tế ở trong và ngoài nước.23 Về vấn đề này, ngay từ Đại
hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, Trung Quốc cam kết mạnh mẽ về xây
dựng ―một quốc gia xã hội chủ nghĩa dựa trên nguyên tắc luật pháp, [thiết lập] một
cơ chế vững chắc nhằm thực hiện việc giám sát và kiểm tra việc thực thi quyền lực,
và từ đó [thúc đẩy] tiến bộ chính trị xã hội chủ nghĩa.‖24 Như vậy, với việc xây
dựng một đất nước Trung Quốc dựa trên luật pháp và tuân thủ luật pháp, chính phủ
và xã hội Trung Quốc nhất định sẽ phải ―đưa nguyên tắc luật pháp bước vào một
giai đoạn mới‖ của sự phát triển về xã hội và kinh tế như luận điểm của Chủ tịch
Tập Cận Bình đề ra.25
Từ khía cạnh phương pháp luận, bài nghiên cứu về ADIZ của Trung Quốc ở Hoa
Đông sẽ sử dụng các mối quan hệ quốc tế để nghiên cứu việc sử dụng và cam kết
đối với luật quốc tế trong hoạt động chính sách đối ngoại của Trung Quốc liên
quan đến ADIZ. Nhiều học giả luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng về sự hợp tác
giữa các luật sư quốc tế và các nhà lý luận quan hệ quốc tế trong việc nắm bắt
được hành vi của một quốc gia khi sử dụng lập luận pháp lý quốc tế để thúc đẩy lợi
ích chủ quyền, và/hoặc hạ thấp giá trị lợi ích chủ quyền của đối thủ.26 Và theo
Hoffmann thì đó là lý do giải thích ―vì mỗi Cường quốc đều muốn biến những lợi
ích, lý tưởng và mục tiêu của mình thành điều luật, do đó, nghiên cứu ‗chiến lược
pháp lý‘ về các vấn đề khác nhau, tức là về những loại hình quy chuẩn mà họ
muốn thúc đẩy, và thông qua các biện pháp kỹ thuật nào đó, có thể mang đến hữu
ích cho các nhà khoa học chính trị giống như nghiên cứu một cách thuần túy hơn
về chiến lược ngoại giao, quân sự hay kinh tế.‖27
3. An ninh Quốc gia và Luật Không phận Quốc tế
Công ước về Hàng không Dân sự Quốc tế định nghĩa khái niệm về ADIZ là ―một
không phận đặc biệt được định rõ với kích thước xác định, trong đó máy bay buộc
phải tuân thủ theo phương thức nhận dạng đặc biệt và/hoặc các thủ tục báo cáo
mang tính bổ sung cho bên liên quan cung cấp dịch vụ không lưu.‖28 Công ước
Chicago 1944, thay thế cho Công ước Paris 191929, tập trung vào các khu vực mà
các quốc gia có thể quản lý không phận chủ quyền bên trên vùng lãnh thổ, bao
gồm lãnh hải và vùng không phận quốc tế đối với các vùng biển quốc tế.30 Một
quốc gia có đầy đủ quyền tài phán đối với vùng không phận bên trên vùng lãnh hải
và vùng tiếp giáp lãnh hải.31 Cần phải chỉ ra rằng, khác với quyền qua lại vô hại mà
theo đó, một tàu nước ngoài có quyền đi qua vùng biển của một quốc gia,32 trên
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thực tế, máy bay không hề có quyền qua lại vô hại, cho dù các quốc gia nhìn chung
đều được hưởng những quyền nhất định về hoạt động qua lại vô hại. Hiện tại, mỗi
quốc gia có chủ quyền hoàn toàn vùng không gian đối với lãnh thổ và lãnh hải.33
Theo đó, tàu của một quốc gia khác có thể buộc phải hạ cánh tại đúng cảng hàng
không nhập cảnh được chỉ định, phải tuân thủ hành lang bay đã được ấn định và
phải thông báo cho quốc gia chủ nhà về các hoạt động của các phương tiện theo kế
hoạch bay.34
Trong khi Công ước Chicago không có quy định như vậy đối với máy bay, Công
ước này lại yêu cầu máy bay của một quốc gia khác phải được một quốc gia chấp
thuận khi bay qua vùng không phận chủ quyền.35 Trong những tình huống như vậy,
họ buộc phải tôn trọng các kế hoạch bay đã được thiết lập đối với máy bay dân sự
và do đó phải có sự ―quan tâm thích đáng đối với sự an toàn lưu thông của máy
bay dân sự.‖36 Về lợi ích phòng vệ quốc gia, một quốc gia có quyền yêu cầu máy
bay phải hạ cánh và trình diện số đăng ký của mình. Mối quan ngại về phòng thủ
quốc gia cũng lý giải cho việc yêu cầu máy bay đưa ra thông báo ngay cả trong
trường hợp đi vào vùng không phận giáp ranh của một quốc gia.37 Bên cạnh đó,
Công ước Chicago cũng quy định hoạt động qua lại đối với máy bay không có
trong lịch trình – tùy thuộc vào một số điều khoản nhất định – và rõ ràng là máy
bay nằm trong lịch trình có thể không được hoạt động hay đi vào vùng lãnh thổ của
một quốc gia khác mà nếu không có thẩm quyền hay được quốc gia đó chấp thuận
đặc biệt.38
Mặt khác, mặc dù theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, các quốc gia có
quyền tự vệ nhưng khi máy bay của một quốc gia thực hiện hoạt động ngăn chặn
đối với máy bay dân sự khi đang bay không được gây nguy hiểm cho ―sinh mạng
đối với những người trên máy bay và sự an toàn của máy bay‖ cũng như không
được sử dụng vũ lực đối với máy bay dân sự trong khi đang bay.39 Hội đồng Tổ
chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) đã đưa ra cơ chế cụ thể hơn thông
qua Tiêu chuẩn và Thực tế Đòi hỏi đối với những quy định áp dụng cho không
phận của vùng biển quốc tế. Theo đó, ICAO đã mở rộng Quy định Không lưu theo
Điều 12 Công ước Chicago không có ngoại lệ đối với các vùng biển quốc tế, do đó
cho phép các quốc gia đưa ra yêu cầu phù hợp với ―quy định và quy tắc hiện hành
liên quan đến chuyến bay và hoạt động tập trận tại các khu vực này.‖40
Về mặt lịch sử, ADIZ bắt nguồn trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới Hai. Sau chiến
tranh, hàng loạt quốc gia có đường biên giới biển đã thiết lập các vùng tương tự.
Các quốc gia đã đưa ra các yêu sách về vùng tiếp giáp, mở rộng ra ngoài vùng lãnh
hải và do đó được quốc tế công nhận là các đường biên giới. Mỹ, Canda và Nhật
Bản là những minh chứng điển hình.41 Từ năm 1950, tổng thống Mỹ có thể đưa ra
sắc lệnh thiết lập một ADIZ bên trên vùng lãnh thổ và mở rộng ra ngoài lãnh hải
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nếu như tổng thống cho rằng những phương thức đó phục vụ lợi ích quốc gia và
bảo vệ quốc gia trước máy bay của kẻ thù.42 Những ADIZ mà Mỹ thiết lập, tại một
số điểm được mở rộng cách lãnh hải đến vài trăm dặm.43 Canada thiết lập những
ADIZ vào năm 1951. Nhật Bản cũng tuyên bố thiết lập vùng ADIZ vào năm 1969.
Pháp cũng thiết lập ―Vùng của nước Pháp về trách nhiệm đặc biệt‖ hay ―vùng nhận
dạng‖ đối với biển Địa Trung Hải và mở rộng ra khoảng 80 dặm từ bờ biển của
Algeria.44
Ở những vùng ADIZ này, các quốc gia đã ban hành các nội luật để điều chỉnh kích
thước cũng như quy trình thông báo và nhận dạng áp dụng đối với máy bay đi qua.
Chẳng hạn, thông báo nhận dạng từ các phi công máy bay của một quốc gia để bay
qua vùng ADIZ của Mỹ buộc phải gửi kèm thông báo kế hoạch bay và thường
xuyên thông báo về vị trí ít nhất một hoặc hai tiếng trước thời điểm hạ cánh theo
lịch trình. Nếu không gửi thông báo kế hoạch bay, điều này có thể cho phép chính
phủ Mỹ từ chối máy bay đó bay vào nước Mỹ.45 Các quốc gia khác cũng có thay
đổi tương tự về yêu cầu nhận dạng.46 Canada không chỉ yêu cầu đối với máy bay
trong vùng ADIZ mà họ còn áp dụng đối với hoạt động bay qua vùng ADIZ phải
gửi báo cáo nhận dạng chuyến bay.47 Máy bay trong ―Vùng trách nhiệm đặc biệt‖
của Pháp cũng buộc phải gửi thông tin chi tiết về chuyến bay, phải bay trong hành
lang đã được chỉ định và phải duy trì liên lạc với trạm nhận dạng mặt đất.48
Vùng ADIZ của Nhật Bản đã được thiết lập từ lâu và nó bao phủ phần lớn biển
Hoa Đông, trong đó bao gồm các đảo đang tranh chấp.49 Điểm mút phía tây vùng
ADIZ của Nhật Bản cách tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc chỉ 130 km. ADIZ của
Nhật Bản cũng chồng lấn lên ADIZ của Đài Loan.50 Trong vùng ADIZ của mình,
Nhật Bản duy trì quyền yêu cầu nhận dạng, liên lạc và ngăn chặn máy bay nước
ngoài tiếp cận vùng này.51 Từ năm 1951, Hàn Quốc cũng đã thiết lập vùng ADIZ,
vùng này chống lấn lên vùng ADIZ của Trung Quốc và Nhật Bản,52 và hiện tại
Hàn Quốc đã mở rộng phạm vi vùng ADIZ hai tuần sau khi Trung Quốc tuyên bố
thiết lập ADIZ, chồng lấn sâu vào vùng ADIZ của Trung Quốc cũng như của Nhật
Bản.53 Mỹ và Nhật Bản thường miễn trừ quy trình nhận dạng trong trường hợp chỉ
đi ngang qua vùng ADIZ. Ngay cả khi với những hạn chế này, sự tồn tại của những
ADIZ đã được công khai không ảnh hưởng nhiều đến quyền của các quốc gia ven
biển trong vấn đề tự do bay qua và tự do ở vùng biển quốc tế. Sau sự kiện khủng
bố 11/9, vụ việc này đã khiến các quốc gia gia tăng mức độ quan tâm về thực tế
trước đó của vùng ADIZ trong những năm 1950 và 1960.54
Mặc dù những thủ tục quốc gia và việc thực thi trên thực tế đều được quy định rõ
ràng, tuy nhiên việc máy bay một quốc gia đi vào vùng ADIZ thường phải thông
báo nhận dạng và có thể trở thành đối tượng ―nhận dạng nhầm‖, theo đó có thể gây
ra việc sử dụng vũ lực buộc máy bay chưa được nhận dạng phải hạ cánh hoặc có
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thể tấn công máy bay đó.55 Mặc dù có trách nhiệm ―kiềm chế việc sử dụng vũ khí
đối với máy bay dân sự khi đang bay,‖56 nhưng vẫn có trường hợp những hành
động quân sự vẫn được sử dụng đối với máy bay xâm phạm vào vùng này. Trong
khoảng thời gian giữa năm 1959 và 1960, máy bay quân sự Liên Xô đã thâm nhập
vùng ADIZ Duyên hải Alaska và bay ở một khoảng cách tương đối bên trong vùng
này, Mỹ đã không hề thực hiện hành động quân sự nào đối với máy bay của Liên
Xô.57 Vụ việc đáng kể nhất diễn ra vào tháng 2/1969, khi đó máy bay chiến đấu
của Pháp đã bắn vài phát súng cảnh báo đối với máy bay vận tải của Liên Xô khi
đang trên đường tới Ma Rốc vì cho rằng, máy bay của Liên Xô đã bay không đúng
như lịch trình bay và bay quá gần Algeria.58 Gần đây, vào tháng 9/1983, một máy
bay chiến đấu của Liên Xô đã bắn rơi một máy bay dân sự KE007 của Hàn Quốc
khi đang đi qua vùng ADIZ của Liên Xô.59
Trong tình huống hiện tại, ngày 23/9/2013, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đơn
phương đặt ra Quy tắc Nhận dạng Máy bay đối với vùng ADIZ ở Hoa Đông –
không hề tham vấn với các quốc gia láng giềng, yêu cầu mọi máy bay, dân sự và
máy bay tương tự của một quốc gia, khi bay trong vùng ADIZ của Trung Quốc sẽ
phải – dù quá cảnh hay đến Trung Quốc –báo cáo về lịch trình bay, ―duy trì liên lạc
hai chiều, hồi đáp kịp thời và chính xác đối với yêu cầu nhận dạng từ cơ quan quản
lý vùng ADIZ Hoa Đông hay từ đơn vị do cơ quan này ủy quyền.‖60 Bộ Quốc
phòng Trung Quốc lập luận rằng việc thiết lập ADIZ như vậy cũng được được các
quốc gia khác thiết lập và những lý do an ninh cho phép các quốc gia ven biển thực
hiện những biện pháp như vậy.61
Trong trường hợp không tiến hành nhận dạng và tuân thủ theo các quy định này,
―lực lượng vũ trang của Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp phòng thủ khẩn
cấp‖ đối với máy bay này.62 Hệ quả trực tiếp từ việc thiết lập ADIZ của Trung
Quốc sẽ giới hạn các chuyến bay qua vùng biển quốc tế khi buộc các máy bay
thương mại quốc tế phải có những biện pháp mới về lịch trình và kế hoạch bay của
mình. Trung Quốc yêu cầu máy bay khi bay ngang qua vùng ADIZ của mình
nhưng không hạ cánh vào vùng lãnh thổ phải khai báo với nhà chức trách Trung
Quốc về sự xuất hiện.63 Nhiều điểm cho thấy Trung Quốc đang buộc các hãng
hàng không khi bay qua vùng này phải gửi lịch trình bay, thậm chí khi điểm đến
cuối cùng không phải là Trung Quốc Đại lục. Trái lại, ADIZ của Mỹ không áp
dụng những thủ tục như vậy đối với máy bay của nước ngoài nếu như không có
lịch trình đi vào không phận quốc gia của Mỹ. Điểm khác biệt khác là hành động
sau đó mà Trung Quốc có thể thực hiện đối với những máy bay không tiến hành
nhận dạng. Nhật Bản không hề đưa ra đe dọa nếu như máy bay không tuân thủ.
Đây là quy định khác biệt giữa Nhật Bản và Trung Quốc.
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Cả chỉnh phủ Nhật Bản và Hàn Quốc đều kêu gọi các hãng hàng không dân sự của
mình không tuân thủ yêu cầu của Trung Quốc phải khai báo thông tin chuyến bay
và phát đáp mã khi bay qua vùng không phận quốc tế. Ban đầu, Hàn Quốc bác bỏ
rằng các hãng hàng không nước này không cần phải thông báo với Trung Quốc về
lịch trình bay, nhưng sau đó chính sách đã đảo ngược và rút lại tuyên bố phản đối
của mình. Do quan ngại về vấn đề an toàn, Bộ giao thông vận tải Hàn Quốc đã rút
lại lập trường trước đó và cho rằng các hãng hàng không có thể tuân thủ nếu như
họ muốn làm điều đó. Do đó các hãng hàng không Hàn Quốc đã tuân thủ vùng
ADIZ mới của Trung Quốc. Vào ngày 12/12/2013, Các hàng hàng không Korean
Air, Asian và các hãng hàng không giá rẻ bắt đầu chấp thuận việc gửi lịch trình bay
cho Trung Quốc khi bay qua vùng này.64
Hai hãng vận tải quốc tế của Nhật Bản là Hàng không Nhật Bản và Hàng không
All Nippon bắt đầu thực hiện việc khai báo đối với Cục Hàng không Dân dụng
Trung Quốc khi lịch trình bay tới hoặc đi từ Đài Loan hay Đông Nam Á để đi vào
khu vực mà ADIZ của Trung Quốc bao phủ, hoặc nếu như vấn đề thời tiết buộc
máy bay đi vào vùng này khi đang bay. Sau đó, Hàng không Nhật Bản và Hàng
không All Nippon đã phải thay đổi do áp lực từ phía chính phủ. Họ sẽ tiếp tục phớt
lờ những hướng dẫn của Trung Quốc.65 Cơ quan hàng không Nhật Bản yêu cầu
hiệp hội hàng không quốc gia không cần để ý đến yêu cầu thông báo của Trung
Quốc về lịch trình bay đối mọi chuyến bay khi đi qua vùng tranh chấp.66 Nhật Bản
tiếp tục áp dụng khuyến nghị của mình đối với các hãng hàng không, đó là tiếp tục
hoạt động như trước khi Trung Quốc tuyên bố thiết lập ADIZ.67
Trái lại, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu các hãng hàng không của mình cung cấp
cho phía Trung Quốc những thông tin được yêu cầu. Cục Hàng không Liên bang
Mỹ đã đưa ra hướng dẫn đối với các hãng hàng không của mình rằng – với lý do
đảm bảo an toàn – các hãng hàng không cần tự đưa ra thông báo nhận dạng trước
khi đi bay vào vùng hạn chế - phù hợp với các quy định của Trung Quốc.68 Các
hãng hàng không của Mỹ bị tác động lớn nhất là United Continental Hodings và
Delta Air Lines, cả hai hãng này đều có hoạt động kinh doanh trong vùng này và
có những chuyến bay từ các nơi nằm bên ngoài Trung Quốc mà trước đó họ không
cần buộc phải gửi lịch trình bay cho Trung Quốc. Chẳng hạn, hãng Delta bay từ
Tokyo tới Đài Bắc và từ Tokyo tới Hồng Công phải gửi lịch trình bay cho Trung
Quốc về lộ trình của mình.69 Các quốc gia khác thì kêu gọi các hãng hàng không
của mình tuần thủ việc gửi lịch trình bay cho Trung Quốc kể cả khi điểm đến
không phải là Trung Quốc.70 Mặc dù các tiêu chuẩn hoạt động về ADIZ của Mỹ
trước đây được hầu hết các quốc gia tuân thủ, ADIZ của Trung Quốc và việc áp
dụng nội luật và tiêu chuẩn hoạt động của Trung Quốc trong vùng ADIZ của mình
đang dần chuyển theo mô hình của Mỹ. Thực chất, những nỗ lực như vậy nhằm
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kiểm soát những đối tượng không thuộc quyền tài phán của một quốc gia bằng tiêu
chuẩn của nội luật như được áp dụng bên trong của một ADIZ đã trở thành một
công cụ quản trị quốc tế, một công cụ mà ở tình huống hiện tại, Trung Quốc đang
thách thức thay đổi nhưng Mỹ lại duy trì bảo vệ.71
Bất chấp những tuyên bố của các chính phủ, các hãng hàng không thương mại của
họ vẫn hoạt động phù hợp với thực tế của Vùng Thông tin Bay (FIR), đây là
―không phận có phạm vi được xác định, tại đó được cung cấp dịch vụ thông tin và
dịch vụ cảnh báo bay‖, đây là khu vực mà các dịch vụ như vậy được đảm bảo để
bảo vệ ―hoạt động hiệu quả các chuyến bay.‖72 Sự chống lấn giữa các vùng ADIZ
của các quốc gia và việc mở rộng thêm quyền tài phán vùng không gian bên trên
vùng EEZ – thậm chí là cả đối với vùng lãnh thổ tranh chấp – khiến cho giao thông
hàng không trở nên phức tạp, nhất là khi có thêm nhiều cơ quan yêu cầu về nhiệm
vụ thông báo nhận dạng ở các vùng chồng lấn này. Trong khi ICAO – một cơ quan
đặc biệt của UN có trụ sở tại Montreal – được lập nên nhằm thúc đẩy hợp tác giữa
các quốc gia trong lĩnh vực hàng không dân dục, để ra các tiêu chuẩn và quy tắc
cho an toàn và an ninh hàng không và có thể đóng vai trò trung gian ở Hoa Đông
để đảm bảo một vùng không phận an toàn.73 Năm 2005, Trung Quốc và Nhật Bản
đã đạt được một thỏa thuận về vấn đề này.
Cụ thể, hai bên đã thông qua Hướng dẫn Hàng không và Bay qua ở vùng EEZ, đây
là bản Hướng dẫn không mang tính ràng buộc và nó tạo ra một nhận thức chung về
vấn đề thu thập thông tin và hoạt động quân sự trong vùng EEZ. Điều đặc biệt hơn
là việc thực thi tự do bay qua trong vùng EEZ của nhau ―cần tránh các hoạt động
không có lý do và gây tổn hại đến hòa bình, trật tự tốt đẹp hay an ninh của quốc gia
ven biển, [cũng như không] gây trở ngại hay gây nguy hiểm đối với quyền của
quốc gia ven biển khi thực hiện hoạt động bảo vệ và quản lý nguồn tài nguyên và
môi trường của mình.‖74 Vì lợi ich bảo vệ an ninh quốc gia Trung Quốc trước các
vụ tấn công khủng bố bằng máy bay dân sự hay quân sự từ các quốc gia khác, theo
đó Trung Quốc có thể thực thi những biện pháp như vậy nhưng trong phạm vi hạn
chế của luật hàng không quốc tế và tập quán về ADIZ của các quốc gia khác.
4. An ninh Kinh tế và Luật Biển
Việc Trung Quốc thiết lập ADIZ có mối liên hệ chặt chẽ với tranh chấp đảo ở Hoa
Đông. Động thái thiết lập ADIZ của Trung Quốc đã làm gia tăng tranh chấp với
Nhật Bản vốn dai dẳng từ lâu và dần mở rộng căng thẳng sang tranh chấp ở Biển
Đông với Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam.75 Việc thiết lập ADIZ phản
ánh những nỗ lực không ngừng của Trung Quốc nhằm khẳng định quyền kiểm soát
đối với khu vực để bảo vệ lợi ích kinh tế và cái gọi là ―quyền lịch sử‖ trên biển.76
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Trung Quốc đang trong cơn khát tài nguyên thiên nhiên để duy trì tăng trưởng kinh
tế.77 Các động thái quân sự và chính trị giữa Trung Quốc và Nhật Bản không chỉ
làm xói mòn triển vọng giải quyết hòa bình tranh chấp, ngoài ra nó còn châm ngòi
cho một cuộc chiến pháp lý thay vì những bất đồng trong lập trường liên quan đến
quyền chủ quyền và nghĩa vụ của các quốc gia ven biển và các quốc gia khác –
không chỉ riêng Nhật Bản – như đã được quy định trong UNCLOS về ADIZ của
Trung Quốc trên vùng EEZ của nước này.
Trong việc khai thác EEZ – bao gồm 1/3 môi trường biển toàn cầu – theo
UNCLOS hiện hành, căng thẳng truyền thống nổi lên và tiếp tục chia rẽ các quốc
gia ven biển đang phát triển chủ trương mở rộng quyền tài phán quốc gia ra ngoài
phạm vi vùng lãnh hải – vốn được gọi là những nước theo chủ nghĩa lãnh thổ
(territorialists) - với các quốc gia phát triển ủng hộ thúc đẩy tự do hàng hải trên
vùng biển quốc tế. Tuy nhiên, việc ban hành quy định đối với vùng EEZ bắt nguồn
từ sự thỏa hiệp như vậy lại tùy thuộc vào từng cơ chế riêng.78 Do đó, trong phạm vi
từng khu vực, sự cân bằng về các quyền giữa quốc gia ven biển với các quốc gia
khác trong cộng đồng quốc tế cần phải được lưu ý.79 Sự phát triển về công nghệ và
những yêu sách đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên của các quốc gia ven biển
phát triển hơn – đặc biệt là ở những quốc gia đang phát triển – đã dẫn đến ―việc mở
rộng đáng kể các vùng đại dương thành vùng lãnh thổ‖80 và đã làm xáo trộn sự cân
bằng về quyền lợi này. Theo như Tuerk, việc thông qua luật pháp của quốc gia
trong vùng EEZ và quyền tài phán tương ứng được hưởng vượt ra ngoài mục đích
và bản chất của EEZ đã dẫn đến ―từng bước lãnh thổ hóa vùng này vốn truyền
thống có quyền tự do trên biển trở thành ngoại lệ về chủ quyền của quốc gia ven
biển.‖81
Do đó, quy định trong vùng EEZ nhìn chung được tạo ra cùng với quyền lợi tương
ứng của các quốc gia ven biển và các quốc gia khác, và trách nhiệm tương ứng của
mỗi nước đối với bên khác khi thực hiện các quyền và hoạt động tự do trên biển
của mình. Mặt khác, Điều 56 quy định rằng quyền chủ quyền của quốc gia ven
biển đối với việc thăm dò, khai thác, bảo tồn và quản lý nguồn tài nguyên thiên
nhiên trong vùng EEZ của mình sẽ được thực hiện cùng với việc ―quan tâm thích
đáng đến quyền và nghĩa vụ của các quốc gia khác.‖ Ngoài ra, Điều 58 cũng bảo
lưu các quyền lợi cụ thể của các quốc gia khác, chẳng hạn như quyền tự do bay qua
theo Điều 87 (liên quan đến vùng biển quốc tế) trong vùng EEZ của quốc gia ven
biển, nhưng đây không phải là quyền mang tính toàn diện,82 trên cơ sở phải quan
tâm thích đáng đến quyền và nghĩa vụ của quốc gia ven biển và phải phù hợp với
quy tắc và luật lệ của quốc gia ven biển phù hợp với các điều khoản của Công ước
cùng với các luật định khác của luật quốc tế trong mức độ là chúng không đối lập
với Phần này.83
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Điều đó cho thấy rằng, sự đối xứng rõ ràng giữa quyền và nghĩa vụ của quốc gia
ven biển và quốc gia khác đối với vùng EEZ của quốc gia ven biển có sự khác biệt
về nền tảng pháp lý trong việc thể hiện nghĩa vụ liên quan với việc phản đối đối
với quyền và tự do trên biển, những điều được quy định rõ ràng trong UNCLOS và
chúng phải được thực thi một cách công bằng.84 Trong khi các quốc gia khác bị
ràng buộc bởi luật biển quốc tế nhằm tôn trọng các quy định và luật lệ của một
quốc gia ven biển – chẳng hạn như trường hợp thiết lập ADIZ – quốc gia ven biển
có thể yêu cầu sự tuân thủ chỉ cần bản thân các quy định đó phù hợp với các quyền
tự do được quy định trong UNCLOS và các quy định khác của luật quốc tế.
Ngoài ra, Điều 58 Khoản 2 đã tách bạch quyền tự do truyền thống trên biển quốc tế
theo Điều 87 ra khỏi các quyền khác của quốc gia ven biển trong vùng EEZ của
mình và chỉ được quy định từ Điều 88 đến 115 áp dụng trong vùng EEZ.85 Cho dù
Điều 87 tái khẳng định về quyền tự do bay qua – xuất phát trực tiếp từ quyền tự do
trên biển – trong vùng biển quốc tế và những sửa đổi cần thiết đối với vùng EEZ
từ Điều 58 Khoản 1,86 việc các quốc gia khác hưởng quyền đó trong vùng không
phận trên vùng EEZ của quốc gia ven biển cần tôn trọng các mục đích pháp lý của
vùng không phận bên trên vùng biển quốc tế và các sửa đổi cần thiết đối với vùng
không phận trên vùng EEZ, hay còn gọi là sự hạn chế nhằm mục đích vì hòa
bình.87 Trong khi đảm bảo quyền cho cộng đồng các quốc gia, khái niệm về tự do
trên biển không hề ngăn cản các quốc gia thực hiện các hoạt động nhất định ở hoặc
trên vùng biển quốc tế.88 Trái lại, quyền tự do trên biển không phải là tuyệt đối và
cũng không phải là bất biến.89 Do đó, ADIZ có thể mở rộng ra vùng biển quốc tế,
nằm xa bờ biển của một số quốc gia. Mặt khác, quyền tự do trên biển đòi hỏi tất cả
các quốc gia phải quan tâm thích đáng đến lợi ích của quốc gia khác trong khi thực
hiện quyền tự do trên biển quốc tế,90 và trên hết là cần phải được thực hiện với sự
tôn trọng các mục đích vì hòa bình trên biển.91
Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc mở rộng chủ quyền bầu trời đối với
vùng EEZ mặc dù không chính thức thông qua một vùng ADIZ. Trong Tuyên bố
Lãnh hải của Trung Quốc năm 1958, Trung Quốc đã tuyên bố rằng lãnh hải nước
này mở rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở là đường được xác định bởi ―các đường
thẳng nối các điểm cơ sở ven biển đại lục và các điểm nằm ngoài cùng các đảo ven
biển.‖ Bên trong đường cơ sở này là vùng nội thủy và bên ngoài là vùng lãnh hải.
Tuyên bố tiếp tục nêu rằng ―nếu không có sự cho phép của Chính phủ Trung Quốc,
không một tàu thuyền nước ngoài nào với mục đích quân sự và không một máy
bay nước ngoài nào có thể đi vào vùng lãnh hải và vùng không phận bên trên của
Trung Quốc.‖92 Những trường hợp ban đầu này đã không tính đến sự phát triển của
luật biển, việc áp dụng cụ thể những công ước sau này, chẳng hạn như Công ước
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Geneva 1958 về Vùng Biển Quốc tế và UNCLOS, Công ước giới hạn ranh giới
lãnh hải tới 8 hải lý tính từ đường cơ sở.
Theo Luật 1988 của Trung Quốc về Vùng Đặc quyền Kinh tế và Thềm lục địa,
Vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) của Trung Quốc mở rộng lên tới ―200 hải lý tính
từ đường cơ sở từ đó chiều rộng của lãnh hải được xác định‖ và thềm lục địa được
xác định tới rìa ngoài của mép thềm lục địa.93 Luật này cũng tuyên bố ―mọi Quốc
gia, được xem là tuân thủ luật quốc tế và các quy định và luật lệ của Cộng hòa
Nhân dân Trung Hoa, được hưởng quyền tự do hàng hải và quyền bay qua đối với
vùng EEZ và thềm lục địa của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.‖94
Trung Quốc là một trong số ít quốc gia trên thế giới tuyên bố mình có quyền quy
định đối với các hoạt động quân sự trên không phận vùng EEZ.95 Do đó, xét trên
phương diện an ninh quốc gia, Trung Quốc có thể hạn chế quyền tự do hàng hải và
quyền bay qua đối với vùng EEZ của Trung Quốc khi máy bay quân sự không
quan tâm thích đáng đến quyền và nghĩa vụ của Trung Quốc theo tinh thần của
Điều 58 Khoản 3 của UNCLOS.96 Trung Quốc khẳng định quyền này vào năm
2000 khi máy bay do thám hải quân Mỹ bị Trung Quốc ngăn chặn trên không phận
Đảo Hải Nam.97 Tuy nhiên, đa số các quốc gia vẫn khẳng định quan điểm rằng,
hoạt động quân sự trên không phận vùng biển quốc tế và với những sửa đổi cần
thiết về chi tiết trên vùng EEZ của một quốc gia ven biển không xâm phạm đến
quyền chủ quyền của quốc gia đó chừng nào việc thực hiện quyền tự do bay trên
không phận đó vẫn tôn trọng các mục đích hòa bình .98 Một số ít quốc gia cho rằng
mọi quốc gia khi thực hiện các hoạt động quân sự trên không phận vùng EEZ của
một quốc gia ven biển cần phải có sự chấp thuận của quốc gia đó, quan điểm này
đang ngày càng phải đối mặt với những phản đối từ các cường quốc biển.99
Trung Quốc cam kết rằng, mặc dù như vậy nhưng các quyền, ngoại trừ các điều
được quy định trong Luật về EEZ và Thềm Lục địa của Trung Quốc trong vùng
EEZ và thềm lục địa, ―sẽ được thực hiện phù hợp với luật quốc tế và các quy định
và luật của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.‖100 Theo như luận điểm về quyền định
đoạt cuối cùng, các quyền và nghĩa vụ khác này của quốc gia ven biển như được
quy định theo Điều 56 Khoản 1 Mục c bảo lưu quyền của quốc gia ven biển thực
hiện các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia trong trường hợp các hoạt động về tự
do trên biển và trên không được thực hiện trái với luật pháp theo như tinh thần của
Điều 58 Khoản 1.101 Tuy nhiên, khi Trung Quốc tuần tra trong vùng ADIZ của
mình để bảo vệ quốc gia và đảm bảo hòa bình ở những thời điểm cảnh báo cao độ,
nước này đã trấn an rằng ―hoạt động bay bình thường của các quốc gia khác sẽ
không bị ảnh hưởng [vì] các biện pháp Trung Quốc áp dụng trong vùng không
phận của Trung Quốc sẽ không mở rộng áp dụng đối với vùng ADIZ.‖102
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Luận điểm về quyền định đoạt cuối cùng có lợi cho ADIZ của Trung Quốc về việc
trao cho các quốc gia ven biển các quyền đó ở không phận bên trên vùng EEZ vượt
ra ngoài mục đích và bản chất mang tính riêng biệt của vùng EEZ – đó là các
quyền về đánh bắt và tài nguyên thiên nhiên – cần phải được nhìn nhận dưới luận
điểm về thực tế kinh tế và tình thế mang tính đối đầu hiện nay ở trên biển. Trong
khi Trung Quốc và Nhật Bản đã thực hiện quá trình đáng kể trong việc quản lý
nguồn các và hydrocarbon,103 do thiếu vắng một thỏa thuận về tranh chấp lãnh thổ,
rất nhiều nỗ lực mang tính thiện chí này đã trở nên vô ích. Căng thẳng gia tăng
trong tranh chấp đảo đã tác động đến việc thực hiện các công đoạn hiệp định nghề
cá và hợp tác trên biển về nguồn hydrocarbon ở Hoa Đông, một khu vực tồn tại
những yêu sách quyền tài phán chống lấn.104
Trong bối cảnh số lượng các vụ va chạm nhỏ giữa lực lượng cảnh sát biển với ngư
dân ở cả hai quốc gia đang gia tăng cũng như việc Nhật Bản quốc hữu hóa các hòn
đảo tranh chấp vào năm 2012, một cơ chế quản lý khủng hoản cần phải được thiết
lập thay vì đợi chờ một giải pháp tổng thể cho toàn bộ tranh chấp.105 Trong trường
hợp đạt được giải pháp hòa bình, một giải pháp xác định được ranh giới biển giữa
hai quốc gia, phạm vi vùng EEZ sẽ vẫn là đối tượng xung đột bởi những điểm cách
xa nhất của hai đường cơ sở của Trung Quốc và Nhật Bản chưa đến 400 hải lý –
một vùng chồng lấn EEZ 200 hải lý là điều không thể tránh khỏi.106
Trong khi đó, nền tảng pháp lý cho hoạt động ở biên giới quốc gia của cả hai nước
đều chưa được luật pháp quốc tế quy định. Thiếu vắng các quy định rõ ràng trong
luật ước cũng như tập quán ngăn chặn hành động như vậy sẽ không thể tạo ra
không gian để thỏa hiệp dựa trên những nguyên tắc pháp lý, thay vào đó lại khuyến
khích các bên tranh chấp tiếp tục tăng cường yêu sách chủ quyền về lợi ích kinh
tế.107 Một điều có thể hiểu được là việc Trung Quốc thiế lập ADIZ – trên quan
điểm về mối đe dọa của Trung Quốc – cần được nhìn nhận một cách đơn thuần về
việc thể hiện sức mạnh bảo vệ lợi ích kinh tế vùng EEZ xung quanh các đảo tranh
chấp. Từ đó, việc Trung Quốc thực thi quyền tài phán đối với các vùng biển và
vùng trời Trung Quốc yêu sách, không chỉ củng cố yêu sách mà nó còn gây bất ổn
và làm suy yếu yêu sách của các quốc gia khác tại các vùng biển và vùng trời đó,
và theo Fravel thì nó còn ―khiến cho các quốc gia yêu sách coi là mối đe dọa, đặc
biệt là khi những hành động như vậy xuất phát từ một quốc gia hùng mạnh nhất
trong khu vực.‖108 Trái lại, bất cứ thời điểm nào khi những yêu sách như vậy đệ
trình trước ban hội thẩm của tòa trọng tài hay tòa án quốc tế, giống như trường hợp
của Philippines, Trung Quốc sẽ từ chối cuộc chiến pháp lý đó, thay vào đó, từ bên
ngoài căn phòng chật hẹp của phòng xử án, Trung Quốc sẽ tái khẳng định chủ
quyền mình.
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5. An ninh quân sự và Luật về Sử dụng Vũ lực
Sự phát triển về sức mạnh kinh tế cho phép Trung Quốc phát triển năng lực quân
sự và gây ảnh hưởng bằng sức mạnh đó tại các vùng biển của Trung Quốc để bảo
vệ lợi ích lãnh thổ và kinh tế, đồng thời luận điểm mối đe dọa Trung Quốc từ đó
cũng tăng theo.109 Ngoài ra, việc Mỹ mở rộng hợp tác quân sự song phương và các
liên minh đối với các nước láng giềng của Trung Quốc, đặc biệt là ở Đông Nam Á
sau sự kiện 11/9, điều đó minh chứng cho sự phòng ngừa của Trung Quốc khi mở
rộng hợp tác thông qua các mối quan hệ đa phương, chẳng hạn như với ASEAN,
nhằm ngăn chặn một sự bao vây.110 Mặc dù Trung Quốc hiện đại hóa quân sự cho
các lực lượng không quân và hải quân,111 Trung Quốc vẫn cho rằng điều đó thiên
về phòng thủ, do đó phản đối mọi cáo buộc về sự hiếu chiến của mình. Tuy nhiên
trên thực tế, năng lực quân sự mang tính phòng thủ và tấn công thậm chí lại khó
phân biệt hơn so với quá trình hướng tới mục đích như vậy.112 Cái gọi là học thuyết
chiến lược về phòng thủ chủ động từ xa đối với lãnh hải chính là việc Trung Quốc
chuẩn bị cho những xung đột trên biển trong tương lai nhằm bảo vệ những lợi ích
kinh tế và địa chính trị trước một quốc gia láng giềng sát sườn, một quốc gia mà
Trung Quốc cho là ―mất niềm tin chiến lược.‖113 Đối phó với hải quân Nhật Bản –
một trong những lực lượng hải quân mạnh nhất trên thế giới và được sự trợ giúp
của Mỹ - điều đó đã khuyến khích Trung Quốc đầu tư nhiều hơn vào năng lực
phòng thủ và/hoặc tấn công.114 Để tránh dẫn đến việc can dự trực tiếp, cho đến nay
Mỹ vẫn do dự hỗ trợ công khai bất kỳ quốc gia nào có xung đột ở Biển Đông và
Hoa Đông, thay vào đó Mỹ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tự do hàng hải và
quyền bay qua. Những nguyên tắc này đồng thời còn biện minh và công cụ hóa ưu
thế quân sự của Mỹ ở Châu Á – Thái Bình Dương cũng như Mỹ dựa vào đó để
truyền bá sự tiếp cận quân sự của mình ở khu vực.115
Rõ ràng là mối quan hệ Mỹ - Trung là nhân tố quyết định trong việc giải quyết
tranh chấp biển ở Hoa Đông và Biển Đông. Sự ngưỡng mộ và nghi kỵ lẫn nhau
giữa hai quốc gia đã ngăn cản một mối quan hệ song phương tích cực, một mối
quan hệ có thể đối phó được với những thách thức từ bên ngoài, và nói đúng hơn
thì sự ngưỡng mộ và nghi ngờ lẫn nhau đã ―nuôi dưỡng‖ những bất đồng sâu sắc
và gây tranh cãi, những bất đồng xuất phát từ sự trỗi dậy của Trung Quốc về sức
mạnh kinh tế và địa chính trị.116 Mặt khác, Trung Quốc được cho là thúc đẩy sức
mạnh chính trị cho cân xứng với sức mạnh kinh tế, tuy nhiên vẫn nhấn mạnh theo
đuổi các tham vọng một cách hòa bình phù hợp với học thuyết đối ngoại Năm
Nguyên tắc Cùng Chung sống Hòa bình, đây là học thuyết nhằm thúc đẩy sự tổn
trọng về bình đẳng chủ quyền, hợp tác đa phương thực hiện các lợi ích chung trái
với quan điểm của Trung Quốc về mô hình của Mỹ: chủ nghĩa đơn phương và bá
quyền.117 Mặt khác, những động cơ mang tính khu vực và địa chính trị của Trung
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Quốc khi ngày càng phát triển năng lực quân sự tại các vùng biển xung quanh đã
tạo nên mối đe dọa thực sự, và do đó các quốc gia ngăn chặn là điều bắt buộc cho
tương lai an ninh ở Châu Á – Thái Bình Dương, một khu vực từng được Mỹ bảo
đảm về an ninh.118
Những quan điểm trái ngược hoàn toàn này lại một lần nữa nổi lên khi Trung Quốc
tuyên bố thiết lập ADIZ. Về điểm này, không lâu sau khi Trung Quốc tuyên bố
thiết lập ADIZ, Mỹ đã điều hai máy bay không vũ trang B-52 vào khu vực chỉ để
khẳng định những quyền vốn có từ lâu về tự do bay qua lại trên vùng không phận
quốc tế.119 Các quan chức Lầu Năm góc cho rẳng, máy bay B-52 đang trên lịch
trình nhiệm vụ huấn luyện, đã được lên kế hoạch từ lâu trước tuyên bố thiết lập
vùng ADIZ của Trung Quốc.120 Ngoài ra, trong báo cáo tới Quốc hội, Bộ Quốc
phòng Mỹ khẳng định ―Mỹ không chấp nhận và cũng không công nhận những yêu
cầu của Trung Quốc về hoạt động trong vùng ADIZ mà Trung Quốc mới tuyên bố.
Tuyên bố này sẽ không thay đổi cách thức Mỹ tiến hành các hoạt động quân sự
trong khu vực.‖121
Sau đó, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đưa ra các tuyên bố rằng, máy bay quân sự
của họ đã bay vùng này. Ngày 28/11/2013, Trung Quốc đã điều máy bay chiến đấu
thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên không đối với vùng phòng không mới thiết lập
quanh các đảo tranh chấp ở Hoa Đông.122 Bất kỳ máy bay nào của Trung Quốc bị
phát hiện trong vùng ADIZ của Nhật Bản, máy bay F-15 của Nhật sẽ xuất kích để
cảnh báo máy bay Trung Quốc rời khỏi khu vực. Ở thời điểm hiện tại, hệ quả có
thể xảy ra là máy bay của Trung Quốc có thể phớt lờ những cảnh báo như vậy hoặc
sẽ có những nỗ lực truy đuổi lại. Máy bay quân sự Mỹ thường phớt lờ vùng phòng
không của các quốc gia không phải là đồng minh và thường phản ứng với tín hiệu
radia bằng việc khẳng định quyền hoạt động trong vùng không phận quốc tế.123
Tuy nhiên, Mỹ vẫn thông báo cho phía Nhật Bản khi máy bay B-52 đi vào vùng
ADIZ của Nhật Bản, vốn đã được thiết lập từ lâu.124 Có vẻ như việc ngăn chặn
những va chạm trong tương lại giữa Trung Quốc và Mỹ không thể được giải quyết
bằng các thỏa thuận song phương, lý do là điều đó sẽ ngầm công nhận tính hợp
pháp trong các hoạt động quân sự của Mỹ trong vùng ADIZ của Trung Quốc.125
Một khả năng có thể xảy ra là tranh chấp vốn không rõ ràng này có thể leo thang
trở thành một phép thử ở quy mô rộng lớn về sức mạnh ở Châu Á – Thái Bình
Dương.126
Có thể thấy rằng, dù đang phát triển quân sự, nhưng Trung Quốc vẫn không thể
đảm bảo được một chiến thắng quân sự trên quy mô lớn,127 do đó nước này cũng
đang thách thức Mỹ và các đồng minh trên mặt trận pháp lý. Về mặt này, sức mạnh
không còn có thể chỉ cần đo lường và được thực hiện bằng các phương thức quân
sự, và như vậy, cuộc chiến pháp lý là công cụ hữu ích để thách thức quan điểm của
16

www.nghiencuubiendong.vn
đối phương và củng cố vị thế của chính mình. Rõ ràng là chiến lược này đều được
cả Mỹ và Trung Quốc sử dụng. Mục tiêu trong cuộc chiến pháp lý là, một bên
thách thức và một bên bảo vệ điều được gọi là phương thức bá quyền kiểu Mỹ về
tự vệ. Về điều này, học thuyết phòng vệ trước dần được hình thành trên cơ sở từng
tình huống theo khuôn khổ quy chuẩn điều chỉnh việc sử dụng vũ lực bên ngoài
lãnh thổ - và thường thiên về vùng không gian bên trên vùng EEZ và vùng biển
quốc tế.128
Nghiên cứu về địa chính trị đối với những hành động quân sự đã lan sang cả những
cuộc tranh luận pháp lý liên quan đến điều kiện mà ở đó hành động tự vệ được tiến
hành.129 Về khía cạnh này, năng lực tình báo của Mỹ cho phép Mỹ phán đoán được
tình thế tương lai có thể sẽ gây ra mối đe dọa, biện minh cho hành vi tự vệ trước,
và một cuộc tấn công vũ trang phủ đầu sẽ được thực hiện theo như tinh thần của
Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc.130 Điều nghịch lý là Trung Quốc, quốc gia
trung thành ủng hộ cách diễn giải hẹp về tự vệ - lại tán thành lập trường hành động
tự vệ trước để bào chữa cho việc thiết lập ADIZ. Trong khi vẫn luôn coi mình là
quốc gia phản đổi chủ nghĩa đơn phương, để giành được sử ủng hộ lớn hơn từ các
quốc gia đang phát triển vốn chỉ trích các hành động đơn phương của Mỹ, đặc biệt
là từ cuộc chiến Iraq 2003,131 Trung Quốc lúc này lại sử dụng một chiến lược
phòng thủ tương tự để thúc đẩy những mục tiêu như vậy trong vùng ADIZ của
mình.
Như vậy, việc thiết lập ADIZ của Trung Quốc chủ yếu là nhằm biện minh cho việc
bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ hay độc lập chính trị theo tinh thần Điều 2 Khoản 4 của
Hiến chương Liên Hợp Quốc. Ngay cả khi là phương thức phòng ngừa, một vùng
ADIZ có thế ngăn chặn, tự vệ trước và bảo vệ các mục tiêu khác.132 Những mối đe
dọa hiện hữu về bạo lực xảy ra ở Hoa Đông xuất phát từ nhiều nhân tố khu vực và
khắp Thái Bình Dương đã thúc đẩy thái độ phòng thủ như vậy đối với an ninh quân
sự. Ngay cả khi những quốc gia không phải là quốc gia ven biển muốn sử dụng
vùng biển quốc tế và sử dụng vùng EEZ với những sửa đổi cần thiết vào mục đích
quân sự, sự hiện diện của họ vẫn phải đi kèm với nghĩa vụ chung đối với mọi quốc
gia sử dụng vùng biển quốc tế một cách hòa bình, và nói rộng ra là theo Điều 58
Khoản 2 và Điều 87 UNCLOS, trong vùng EEZ của quốc gia ven biển.133 Tuy
nhiên, UNLCOS lại không loại trừ hoạt động quân sự cũng như việc sử dụng hoạt
động quân sự khác miễn là phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc, bao gồm
luật về phòng vệ cá nhân và tập thể, và các quy định khác của luật quốc tế.134 Về
điểm này, báo cáo năm 1958 của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về Giải trừ Quân bị
Nói chung và Hoàn chỉnh đã kết luận rằng ―[trong] việc thực hiện quyền phòng vệ
tập thể, điều rõ ràng là các bên liên quan đến các thỏa thuận an ninh [tập thể] có
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thể sử dụng vũ lực trên vùng biển quốc tế, trong giới hạn cho phép của luật quốc
tế, nhằm bảo vệ các lực lược vũ trang, tàu và máy bay công vụ của mình.‖135
Những giới hạn đó với khía cạnh thiết lập một vùng ADIZ – như việc thực hiện
quyền tự vệ trước – là sự cân xứng và cần thiết. Về mặt cân xứng, các biện pháp
bảo vệ được thực hiện nhằm đối phó với máy bay dân sự không có vũ trang – bao
gồm khai hỏa và buộc phải hạ cánh – khi các máy bay này không tuân thủ các luật
lệ và quy định về thông báo và nhận dạng, điều này có thể bị coi là vượt quá giới
hạn. Trong khi với sự phát triển của vũ khí hiện đại, bao gồm tên lửa liên lục địa,
thì lý do cần thiết để thiết lập vùng AIDZ như vậy là điều vô ích,136 những sự kiện
như 11/9 và máy bay tự sát đã nhanh chóng thay đổi bối cảnh an ninh của các quốc
gia và đảm bảo phương thức đối phó hợp lý để bảo vệ không phận, bảo vệ các bên
sử dụng bầu trời cũng như quốc gia ven biển. Tuy nhiên, mối đe dọa kiểu này đối
với Trung Quốc dường như không phải là nhân tố chi phối về lý do đằng sau việc
Trung Quốc thành lập ADIZ trên vùng EEZ.
6. Kết luận
Sự bế tắc giữa Trung Quốc và các quốc gia láng giềng trong việc giải quyết tranh
chấp lãnh thổ và yêu sách biển tồn tại dai dẳng đã đưa đẩy các bên đi theo chiều
hướng sẵn sàng cho xung đột và quân sự trong tình thế có thể bùng phát bạo lực.
Lối tư duy chiến lược như vậy đã không còn giới hạn chỉ trên cơ sở sức mạnh quân
sự; Trung Quốc cũng đã triển khai mặt trận pháp lý để thúc đẩy lợi ích kinh tế và
lợi ích quốc gia của mình – như vậy nó phù hợp với chương trình nghị sự của
chính phủ mới của Trung Quốc, đó là quản trị bằng luật quốc gia và cũng như trên
phương diện toàn cầu. Việc Trung Quốc thiết lập vùng ADIZ cho thấy mục đích đó
của Trung Quốc. Theo đó, nước này lập luận theo kiểu bên lề luật quốc tế, cụ thể
hơn là thông qua các nhánh luật trên không gian bầu trời, luật biển và luật về sự
dụng vũ lực, để thách thức quan điểm chi phối của Mỹ, ngược lại bảo vệ quan
điểm của Trung Quốc về áp dụng vượt ranh giới lãnh thổ nội luật của một quốc gia
về quản lý không phận nằm ngoài lãnh thổ, quyền tự do bay qua, quyền tự vệ
trước.
Cách diễn giải và áp dụng khác nhau các quy chuẩn quốc tế về thẩm quyền thiết
lập và điều tiết phương thức hoạt động đối với vùng ADIZ đã phản ánh sự bất
tương xứng giữa các cường quốc toàn cầu và khu vực. Mặt khác, sự khác biệt như
vậy giữa Trung Quốc, các quốc gia láng giềng và Mỹ có thể gây nguy hiểm cho an
ninh tập thể vượt ra ngoài phạm vi khu vực Đông Á và có thể gây rủi ro làm xói
mòn hơn nữa một khuôn khổ mang tính quy tắc như vậy. Mặt khác, tính không rõ
ràng trong các quy định đó có thể tạo đủ không gian linh hoạt cho các bên duy trì
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sự cân bằng giữa các lợi ích chủ quyền, theo đó tránh sa vào tranh cãi về tính hợp
pháp/bất hợp pháp đối với các hành động, yêu sách và tập trung vào các biện pháp
xây dựng lòng tin và mối quan hệ giữa các bên.137 Tuy nhiên, khi năng lực quân sự
Trung Quốc ngày càng phát triển, điều đó sẽ tiếp tục tác động đến cách mà Trung
Quốc nhận thực về lợi ích cũng như khả năng bảo vệ các lợi ích đó ở các vùng biển
của mình.138
Bài viết của các tác giả được đăng trên China Review, Vol. 16, No. 1, 2016 do The
Chinese University Press xuất bản.
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