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Tóm tắt
Tình trạng khẩn cấp quốc gia là trạng thái mà chính phủ của một quốc gia
được cho phép thực hiện những biện pháp thường là không đễ được thông qua
trong những trường hợp thông thường. Tình trạng khẩn cấp thường được ban bố
khi có một tình huống bất thường, ngoài dự đoán và kế hoạch của chính phủ đã
đặt ra, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân cũng như quá trình phát
triển kinh tế như dịch bệnh, thiên tai, bạo loạn… Việc tuyên bố tình trạng khẩn
cấp giúp chính phủ dễ dàng tập trung nguồn lực vào xử lý những tình huống bất
thường, từ đó nhanh chóng lập lại trật tự, giúp người dân nhanh chóng ổn định
lại cuộc sống. Song cũng chính vì những quyền hạn to lớn được trao cho chính
phủ lại có khả năng làm ảnh hưởng đến nền dân chủ tự trị, tình trạng khẩn cấp
thường bị lên án và gây ra nhiều tranh cãi trong xã hội quốc tế hiện nay.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của virus corona chủng SARS-CoV-2 vào cuối năm
2019 cùng với khả năng lây lan nhanh chóng đã dẫn tới một đại dịch toàn cầu.
Lần đầu tiên trong lịch sử xã hội hiện đại, hàng chục quốc gia trên thế giới đã
phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, hạn chế xuất nhập cảnh gần như cùng một lúc.
Mặc dù vậy, những tranh cãi xung quanh các vấn đề liên quan đến tình trạng khẩn
cấp, đặc biệt là vấn đề về quyền con người trong tình trạng khẩn cấp không những
không giảm đi mà ngược lại còn trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.
Bài viết dưới đây khảo sát về vấn đề tình trạng khẩn cấp trong Hiến pháp và
pháp luật Nhật Bản dưới thời đại Đế quốc và hiện đại, cũng như những biện pháp
Nhật Bản đang thực hiện để đối phó với đại dịch COVID-19, từ đó rút ra những
kinh nghiệm và giá trị tham khảo cần thiết có thể ứng dụng được tại Việt Nam
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1.

Khái quát

Ngày 14 tháng 8 năm Chiêu Hoà thứ 20, tức 1945, Chính phủ Nhật Bản kí
Tuyên bố Postdam, chính thức chấp nhận bại trận trong Chiến tranh thế giới thứ
hai, mở ra một thời đại mới bắt đầu bằng cuộc chiếm đóng gần 7 năm của Mỹ và
quân đồng minh tại Nhật.
1

Cùng năm đó, dưới sự chỉ đạo của tướng Douglas MacArthur – Tư lệnh tối
cao của lực lượng đồng minh tại Nhật Bản – một bản hiến pháp mới được soạn ra
nhằm thay thế bản hiến pháp quân chủ Nhật Bản bấy giờ. Bản Hiến pháp mới của
Nhật Bản lấy chủ nghĩa dân chủ và hoà bình làm gốc, được công bố sau đó một
năm (năm 1946) và chính thức có hiệu lực vào năm 1947, được biết đến như là
“bản hiến pháp hoà bình” đầu tiên trên thế giới do những điều khoản “từ bỏ chiến
tranh”, không thừa nhận quyền phát động chiến tranh cũng như tham chiến của
Nhật Bản, đồng thời với việc không cho phép Nhật Bản xây dựng một quân đội
mà chỉ được duy trì một “Lực lượng phòng vệ” (自衛隊 - Japan Self-Defence
Forces JSDF).
Từ góc độ lập hiến, Hiến pháp 1946 của Nhật Bản cũng nổi tiếng là một trong
những bản hiến pháp “ngắn nhất” (chỉ có khoảng 5.000 chữ so với trung bình hiến
pháp của các nước khác là 21.000 chữ) và “lâu đời nhất” (chưa hề được chỉnh sửa
một lần nào sau gần 73 năm chính thức có hiệu lực, kể từ 1947).
Các chuyên gia cho rằng chính từ bản chất “ngắn gọn” của bản Hiến pháp 1946
của Nhật Bản là một trong những lý do khiến nó khó bị sửa đổi. Việc sử dụng
những câu chữ cô đọng, súc tích, cộng thêm tính đặc trưng nhiều hàm ý, ẩn ý của
ngôn ngữ của văn bản khiến cho việc giải nghĩa việc ứng dụng bản Hiến pháp
1946 lên hê thống luật pháp của Nhật Bản trở nên đa chiều, đa dạng, đồng thời
khiến cho những ý tưởng về sửa đổi nó cần nhiều thời gian hơn để thẩm tra.
Cho đến nay, Nghị viện Nhật Bản đã không ít lần đề xuất sửa đổi Hiến pháp
1946 nhưng vẫn chưa lần nào được chấp nhận. Đa số những tranh luận về Hiến
pháp 1946 đều xoay quanh “Điều khoản thứ 9” – hay điều khoản “hoà bình” – mà
ngăn chặn việc Nhật Bản thành lập, duy trì quân đội cũng như tham chiến hoặc
phát động chiến tranh. Tuy nhiên, cũng có những tranh luận khác nêu lên sự thiếu
sót của Hiến pháp 1946, trong đó có việc nó chưa có một quy định chính thức nào
về “tình trạng khẩn cấp – state of emergency”, dẫn đến việc chưa thể có một
phương án cụ thể nào về vấn đề bảo vệ quyền con người trong tình trạng khẩn cấp
ở Nhật Bản.
Về lý thuyết, đúng là trên phương diện hiến pháp, Nhật Bản vẫn chưa có một
quy định cụ thể nào về quyền hạn của nhà nước trong tình trạng khẩn cấp, nhưng
trên thực tế đã có những văn bản pháp luật quy định các phương án đối phó và
ứng xử của chính quyền, từ trung ương đến địa phương, trong những tình trạng
khác thường như dịch bệnh hay thiên tai. Việc bổ sung quy định về quyền tuyên
bố tình trạng khẩn cấp của Chính phủ vào Hiến pháp 1946 đã nhiều lần được đề
xuất, nhưng vì nhiều lý do nên đến nay vẫn chưa được thực hiện. Đặc biệt, sau
thảm hoạ kép động đất và sóng thần Tohoku ngày 11/3/2011, dự thảo bổ sung
Hiến pháp về việc ban bố tình trạng khẩn cấp đã chính thức được nêu ra và gây
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được sự chú ý, song cho đến nay đã là 9 năm trôi qua, điều khoản bổ sung hiến
pháp này vẫn chưa được thông qua do vấp phải nhiều sự phản đối từ phía người
dân, các cơ quan truyền thông và các đảng phái khác trong nghị viện.
Dù vậy, sự thay đổi vừa mới diễn ra gần đây, khi dịch bệnh viêm phổi do virus
novel-corona chủng mới (COVID-19) bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc vào
cuối năm 2019 sau đó lan nhanh ra toàn cầu, đã thu hút sự chú ý trở lại của công
luận Nhật Bản về đề xuất kể trên. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch
bệnh, kèm theo áp lực khôi phục trật tự, an ninh và kinh tế trước thềm Olympic
Tokyo 2020, liên minh cầm quyền và các đảng phái đối lập cuối cùng đã phải
trình lên Nghị viện phê duyệt một sửa đổi luật mới, đó là sửa đổi bộ luật về các
biện pháp đặc biệt để đối phó với các loại virus cúm mùa chủng mới1, trong đó
cho phép Thủ tướng Chính phủ có quyền ban bố tình trạng khẩn cấp. Mặc dù đây
vẫn chưa phải là một dự thảo sửa đổi hiến pháp, song cũng đã khơi dậy một lần
nữa cuộc tranh luận dai dẳng suốt gần một thập kỉ qua ở Nhật Bản xoay quanh
các vấn đề về quyền con người trong tình trạng khẩn cấp.
2. Vấn đề tình trạng khẩn cấp trong các Hiến pháp và một số văn bản pháp
luật của Nhật Bản
2.1. Vấn đề tình trạng khẩn cấp trong Hiến pháp Đế quốc Nhật Bản (大日
本帝国憲法, 1899-1947)
Dưới thời đế quốc, Hiến pháp Nhật Bản quy định rõ quyền ban bố tình trạng
khẩn cấp thuộc về lãnh đạo tối cao nhất của lực lượng chính trị - tức Thiên hoàng.
Điều thứ 8 trong Hiến pháp đế quốc Nhật Bản năm 1899, về “Định chế về sắc
lệnh khẩn cấp – 緊急勅令制定権” quy định rằng: “Để bảo hộ sự an toàn của cộng
đồng khỏi thảm hoạ, tai ương, trong trường hợp Quốc hội phải đóng cửa, thì dựa
trên nhu cầu cấp thiết, Thiên hoàng có quyền ra sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp.
Sắc lệnh này có hiệu lực tạm thời như một luật mới, và phải được trình lên Quốc
hội trong kì họp kế tiếp. Nếu Quốc hội không thông qua sắc lệnh này, Chính phủ
phải thông báo huỷ bỏ hiệu lực ngay sau đó.” Dựa trên sắc lệnh này, Chính phủ
có thể ban bố việc thiết quân luật và các biện pháp ứng phó tạm thời.2
Điều 14 cùng trong Hiến pháp 1899 quy định “đại quyền 大権” thiết quân luật
– lệnh giới nghiêm cũng nằm trong tay Thiên hoàng. Đặc biệt, ở Điều thứ 31 (về
“đại quyền” của Thiên hoàng trong những trường hợp, tình huống bất thường) đã
nêu rõ việc “các quyền lợi, nghĩa vụ của người dân, trong trường hợp đất nước
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xảy ra chiến tranh hoặc biến cố” sẽ bị giới hạn để “không làm cản trở đến đại
quyền của Thiên hoàng”3. Ngoài ra, Hiến pháp 1899 còn có những quy định khác
về quản lý tài chính trong tình trạng khẩn cấp (Điều 70 – biện pháp tài chính trong
tình huống khẩn cấp 第 70 条 緊急財政処置権)4.
Do các sắc lệnh khẩn cấp đều chỉ mang tính chất tạm thời, nên các sắc lệnh
sau khi được ban bố cần phải trình Nghị viện thông qua trong kì họp kế tiếp. Nghị
viện đế quốc Nhật Bản trước 1945 được cấu tạo bởi hai viện: Quý tộc viện, tức
Thượng viện, gồm các thành viên có dòng dõi hoàng tộc, quý tộc, cựu địa chủ…
không phải qua tổ chức bầu cử công khai mà được chỉ định trực tiếp bởi chính
Thiên hoàng; thứ hai là Chúng nghị viện, hay Hạ viện, gồm các đại diện trực tiếp
của nhân dân, được chọn thông qua bầu cử công khai. Các sắc lệnh khẩn cấp sau
khi được ban bố sẽ được trình lên một trong hai viện này, đặc biệt là những sắc
lệnh liên quan đến dự toán ngân sách sẽ được ưu tiên trình lên Hạ viện.
Có tổng cộng 108 sắc lệnh khẩn cấp từng được đưa ra theo Điều số 8 và 70
của Hiến pháp 1899, song tất cả đều đã được bãi bỏ, mất hiệu lực hoặc chuyển
sang luật khác sau khi Nhật Bản thông qua Hiến pháp mới vào năm 1947, mà qua
đó bác bỏ mọi quyền lực chính trị của Thiên hoàng.
2.2. Vấn đề tình trạng khẩn cấp trong Hiến pháp hiện hành của Nhật Bản (
日本国憲法, 1946)
Như đã đề cập, trong Hiến pháp hiện hành 1946 của Nhật Bản không có quy
định nào liên quan đến tình trạng khẩn cấp, và những tranh luận xung quanh sự
cấp thiết của vấn đề này mới chỉ xuất hiện khá gần đây. Bằng chứng là trong bài
viết đăng trên tạp chí Tổng hợp luận án hiến pháp (憲法論叢), số thứ 3 xuất bản
tháng 6 năm 1996 bởi Hội nghiên cứu hiến pháp Kansai 5 , giáo sư Takeshi
Tominaga – nhà nghiên cứu hiến pháp hàng đầu của Nhật Bản, giáo sư khoa xã
hội học Nhật Bản đương đại của Trường Đại học Kogakkan, đã viết rằng: “Hiến
pháp hiện hành không chỉ chưa có những quy định về quyền khẩn cấp, mà còn rất
may mắn rằng trong thực tế (từ thời điểm Hiến pháp được ban hành đến năm viết
bài là 1996), việc thực thi quyền khẩn cấp vẫn chưa lần nào trở thành vấn đề”6.
Trong dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 2005 do Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản
(Liberal Democratic Party of Japan, sau đây viết tắt là LDP) trình lên Quốc hội
cũng không có điều khoản nào về quyền khẩn cấp. Chỉ đến năm 2012, sau khi
thảm hoạ động đất sóng thần Tohoku diễn ra, bản dự thảo sửa đổi hiến pháp chính
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thức do LDP trình bày mới lần đầu đề cập đến việc “xây dựng hệ thống ứng phó
tình trạng khẩn cấp minh bạch, trên cơ sở hiến pháp”7. Bản dự thảo năm 2012 này
đã đề xuất bổ sung hai điều mới: Điều thứ 98 - Ban bố tình trạng khẩn cấp 緊急
事態の宣言 và Điều thứ 99 – Hệ quả của việc ban bố tình trạng khẩn cấp 緊急
事態の宣言の効果.
Hai điều nêu trên nằm trong chương thứ chín của dự thảo sửa đổi hiến pháp,
đã trở thành vấn đề nóng hổi được tranh cãi đến tận bây giờ. Điều thứ 98 về ban
bố tình trạng khẩn cấp đã nêu rõ: quyền ban bố sẽ thuộc về người đứng đầu nội
các, tức Thủ tướng, và sẽ được thực hiện sau khi thông qua cuộc họp nội các, trên
cơ sở dựa trên các quy định pháp luật hiện hành (Điều 98.1)8. Điều thứ 99 quy
định trong tình huống khẩn cấp, nội các được quyền ban hành các nghị định có
hiệu lực như một đạo luật tạm thời, ngoài ra, Thủ tướng cũng có quyền ban hành
các gói tài chính để ứng cứu và các chi tiêu cần thiết, cũng như có quyền ra lệnh
đối với các chính quyền địa phương (Điều 99.1). Tất cả những chính sách và mệnh
lệnh này sau đó cần có được sự thông qua của Quốc hội. Dự thảo cũng quy định
Hạ viện sẽ không được giải tán trong suốt thời gian ban hành tình trạng khẩn cấp
(các Điều 99.2, 99.4)9.
Nếu nhìn qua, có thể thấy rằng những đề xuất nêu trên của LDP không hoàn
toàn khác biệt so với quy định trong những hiến pháp khác đã được thông qua ở
nhiều quốc gia. Theo phân tích của phó giáo sư Kenneth Mori McElwain từ Khoa
Khoa học Xã hội, Trường Đại học Tokyo, có hơn 66.1% hiến pháp hiện hành trên
thế giới trao quyền ban bố tình trạng khẩn cấp cho người đứng đầu chính phủ (
tức Thủ tướng hoặc Tổng thống), 53.8% yêu cầu có sự đồng ý của Quốc hội,
18.8% yêu cầu Hạ viện không được giải tán hoặc gia tăng nhiệm kì nếu tình trạng
kéo dài10. Tuy nhiên, sự khác biệt ở đây chính là những điều kiện để Thủ tưởng
có thể ban bố tình trạng khẩn cấp (conditions for declaring emergencies) mà có
thể được dựa trên cơ sở các văn bản pháp luật hiện hành – tức các luật không dựa
trên các quy định cụ thể trong hiến pháp (left to non-constitutional law).
Cụm từ “dựa trên cơ sở luật pháp hiện hành – 法律の定めるところにより”
này được lặp đi lặp lại trong cả hai điều khoản được dự thảo bổ sung Hiến pháp
1946 của Nhật Bản (mà đã nêu ở trên) này, bao gồm cả các quy định về vai trò
của Nghị viện trong việc thông qua các tuyên bốcủa Thủ tướng liên quan đến tình
7

日本自由民主党（2012）「緊急事態に対処するための仕組みを、憲法上明確に規定しました」、自民党
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trạng khủng hoảng (tuyên bố, yêu cầu kéo dài, rút ngắn hoặc huỷ bỏ), và cả các
quy định liên quan đến vấn đề giới hạn quyền dân chủ.
Vấn đề là hiện chỉ có khoảng 6.5% quốc gia trên thế giới chấp nhận “dựa trên
cơ sở luật pháp hiện hành” để ban bố tình trạng khẩn cấp, cũng như làm cơ sở để
quyết định những điều khoản liên quan, bởi các văn bản pháp luật này có thể dễ
dàng bị thay đổi hoặc bị ảnh hưởng nếu như có những xung đột trong Chính phủ.
Ngoài ra, trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1946 đã nêu trên, Điều thứ 99 mục
3 có nhắc đến vấn đề nhân quyền trong tình trạng khẩn cấp, như sau: “Trong
trường hợp tình trạng khẩn cấp được ban bố, dựa trên cơ sở luật pháp hiện hành,
toàn thể nhân dân phải tuân theo chỉ thị mà nhà nước hoặc các cơ quan công vụ
khác đã ban ra để phục vụ việc bảo vệ tính mạng, thân thể và tài sản của công dân.
Trong những trường hợp này, Điều số 14 (quyền bình đẳng trước pháp luật), Điều
số 18 (quyền tự do thân thể), Điều số 19 (quyền tự do tư tưởng) và Điều số 21
(quyền tự do ngôn luận, xuất bản, hội họp, thành lập công ty và các hình thức biểu
hiện khác của tự do hiệp hội) cũng như các quy định cơ bản về nhân quyền khác
trong Hiến pháp vẫn được tôn trọng đến mức tối đa”11.
Tuy nhiên, ở đây vẫn còn một câu hỏi chưa được làm rõ đó là cá nhân hoặc cơ
quan tổ chức nào, và làm như thế nào để xác định được liệu những hành động của
Chính phủ có tuân thủ những điều khoản hiến pháp nói trên hay không? Thêm
vào đó, cụm từ nhân quyền “được tôn trọng đến mức tối đa” hàm ý vẫn sẽ có
những hạn chế nhất định trong việc bảo vệ nhân quyền, và câu hỏi đặt ra cần được
giải đáp đó là “mức tối đa” sẽ được hiểu/quy định như thế nào?
2.3. Tranh cãi xung quanh sự cần thiết của quy định về tình trạng khẩn cấp
trong Hiến pháp của Nhật Bản
Xoay quanh việc Hiến pháp hiện hành của Nhật Bản không có quy định về
việc ban bố tình trạng khẩn cấp, quan điểm của các học giả, chính trị gia và giới
truyền thông nước này là rất khác nhau. Những quan điểm đó được giáo sư
Takeshi Tominaga chia làm hai trường phái chính: Trường phái thứ nhất cho rằng
Hiến pháp hiện hành của Nhật Bản đang không công nhận quyền khẩn cấp quốc
gia – tức Thuyết phủ định (否定説). Ngược lại, trường phái thứ hai cho rằng Hiến
pháp hiện hành của Nhật Bản đã bao gồm quyền khẩn cấp quốc gia – tức Thuyết
dung nhận (容認説)12. Ngoài ra, đi sâu hơn, Thuyết phủ định còn được chia ra
làm hai nhánh nhỏ: những người cho rằng việc không công nhận quyền khẩn cấp
quốc gia là sự thiếu sót lớn của luật pháp (Thuyết khiếm khuyết – 欠缺説) và
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những người cho rằng quyền đó vốn là không cần thiết, do đó đánh giá cao hiến
pháp hiện tại (Thuyết phủ nhận – 否認説).
Thuyết khiếm khuyết – 欠缺説 được nêu lên bởi giáo sư, nhà nghiên cứu hiến
pháp Yoshio Onishi, cho rằng: “Yêu cầu cơ bản của chủ nghĩa lập hiến là sự thực
hiện các quyền lực trên cơ sở hiến pháp. Ngay cả trong trường hợp đặc biệt, khi
quốc gia gặp phải những vấn đề khẩn cấp, thì những quyền lực ngoại lệ được thi
hành lúc đó cũng cần phải tuân thủ theo một nguyên tắc nhất định, như vậy mới
có thể dự đoán được phạm vi ảnh hưởng của cũng như giới hạn của nó.”13 Ngoài
ra, Hội đồng thẩm định hiến pháp do nội các Nhật Bản đảm nhiệm cũng đã từng
đưa ra ý kiến: “Một trong những khiếm khuyết lớn nhất của hiến pháp hiện hành
[của Nhật Bản] là việc không hề có một điểm nào quy định về cách xử trí trong
trường hợp quốc gia gặp các vấn đề khẩn cấp khác thường.” 14
Trái với Thuyết khiếm khuyết là Thuyết phủ nhận – 否認説, trong đó nêu quan
điểm rằng quyền khẩn cấp quốc gia là “một phần không thể thiếu của chế độ quân
chủ chuyên chế dưới thời hiến pháp Minh Trị”15, còn hiện nay Nhật Bản đã bãi
bỏ toàn bộ chủ nghĩa quân phiệt, lập nên bản hiến pháp hoà bình đầu tiên trên thế
giới, do đó việc không có quy định về quyền khẩn cấp cũng là một cách để Nhật
Bản tuân thủ theo bản hiến pháp này, và để bảo vệ chủ nghĩa dân chủ. Do đó “việc
không có quy định về quyển khẩn cấp không phải là khiếm khuyết của hiến pháp,
trái lại lại là bằng chứng tích cực nhất cho thấy nước Nhật đã học tập từ những
kinh nghiệm lịch sử của mình mà loại bỏ hoàn toàn những gì tiêu cực còn sót lại
của chế độ cũ.”16
Nhìn chung, quan điểm của Thuyết phủ nhận (và cũng là quan điểm rất phổ
biến, đặc biệt là trong tầng lớp trí thức Nhật) cho rằng, để trung thành với chủ
nghĩa hoà bình đã được khắc hoạ trong Hiến pháp hiện hành của Nhật Bản, thì
không nên có những quy chế bắt buộc phải đi ngược lại với Hiến pháp mà phá vỡ
những quy tắc liên quan đến chủ nghĩa hoà bình đó. Hơn thế, luật pháp hiện hành
của Nhật Bản cũng đã có đủ cơ sở để đối phó với những tình huống bất thường
mà không cần sửa đổi hiến pháp.
13
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Ngược lại, những người thuộc Thuyết dung nhận – 容認説 lại cho rằng, việc
đưa quyền khẩn cấp vào hiến pháp là không cần thiết, vì trên thực tế, nó nên được
coi như một “luật bất thành văn”. Một trong những đại diện nổi tiếng của trường
phái này, mà cũng là một giáo sư danh tiếng khác của Trường Đại học Tokyo –
giáo sư Takayanagi Kenzou, người chuyên nghiên cứu về luật học phương Tây
và đã từng là thành viên của Quý tộc viện dưới thời hiến pháp cũ, cho rằng: “Khi
phát sinh tình trạng khẩn cấp thì một quốc gia có chủ quyền phải ngay lập tức
thực hiện các biện pháp xử lý khẩn cấp, bất kể điều đó có được quy định trong
hiến pháp hay không, đây là một nguyên lý bất thành văn mà ai cũng công nhận.”
Những học giả theo Thuyết dung nhận cũng cho rằng, việc chỉ sau khi có quy
định cụ thể trên hiến pháp thì quốc gia mới có thể ứng phó với các tình huống mới
chính là vấn đề đáng báo động, vì ngay cả những cơ quan xây dựng hiến pháp
cũng không thể dự đoán hết được những tình huống nào có thể xảy ra, do đó không
thể xây dựng một cơ chế phản ứng đầy đủ và sẵn sàng cho bất kì thử thách nào.
Trong trường hợp đó, sự lựa chọn thích hợp nhất là để lực lượng chức năng có cơ
hội tuỳ cơ ứng biến, theo nguyên tắc lấy việc bảo vệ các quyền và tự do cá nhân
làm cốt lõi. Mặt khác, nếu cố ý viết ra một quy định pháp luật cố định, có thể lại
tạo ra các khe hở mới để người cầm quyền lợi dụng luật pháp mà lạm dụng quyền
lực.
Điểm khác biệt của Thuyết phủ định với Thuyết dung nhận đó là những người
theo Thuyết phủ định, dù ủng hộ hay không ủng hộ việc đưa quyền khẩn cấp vào
hiến pháp, đều đồng ý rằng một khi quyền này không được quy định trong hiến
pháp thì nó không được phép công nhận, và những hành động được thực hiện dưới
danh nghĩa quyền này trong khi nó chưa được quy định trong hiến pháp đều là trái
với pháp luật. Trong khi những người theo Thuyết dung nhận thì lại cảm thấy hoài
nghi về điều này. Họ cho rằng mục tiêu cuối cùng của hiến pháp là bảo vệ sự tự
chủ và trật tự của quốc gia, do đó, các biện pháp được thực hiện trong tình huống
khẩn cấp nhằm mục đích bảo vệ tính mạng, thân thể và tài sản của quốc dân, dù
có được quy định trong hiến pháp từ trước đó hay không thì tính chính thống của
nó vẫn nên được công nhận.
2.4. Quy định về tình trạng khẩn cấp trong các văn bản pháp luật dưới
Hiến pháp của Nhật Bản
Một trong những lý do phe phản đối sửa đổi hiến pháp về ban bố tình trạng
khẩn cấp đưa ra đó là, theo pháp luật hiện hành của Nhật Bản, đã có đủ cơ sở và
biện pháp để xử lý khi quốc gia phải đối đầu với những tình huống bất thường.
Những biện pháp này cho phép Chính phủ vẫn có thể thực hiện vai trò của mình
trong việc bảo vệ đất nước mà không làm tổn hại đến chính quyền dân chủ. Các
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văn bản pháp luật hiện hành của Nhật Bản có liên quan đến vấn đề này có thể kể
như sau:
- Điều khoản về điều động quốc phòng (防衛出動) - Điều 76 Bộ luật Lực
lượng phòng vệ Nhật Bản (自衛隊法) quy định: cho phép Thủ tướng có
quyền ra mệnh lệnh điều động lực lượng phòng vệ khi quốc gia phải chịu
sự tấn công vũ lực hoặc có nguy cơ phải chịu tấn công vũ lực từ bên ngoài,
hoặc nước đồng minh thân cận phát sinh tình huống phải chịu sựtấn công
vũ lực mà từ đó có nguy cơ ảnh hưởng đến Nhật. Luật này cần sự thông
qua của Quốc hội trước khi Thủ tướng có quyền ra lệnh, cho phép lực lượng
tự vệ sử dụng vũ lực cần thiết để bảo vệ nước Nhật, cũng như bảo đảm trật
tự an ninh công cộng. Tuy nhiên, việc sử dụng vũ lực chỉ dừng ở mức tự
vệ, chứ không được phép tham chiến.
- Điều khoản về điều động lực lượng trị an theo mệnh lệnh (命令による治
安出動)– Điều 78 Bộ luật Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (自衛隊法) quy
định cho phép Thủ tướng điều động lực lượng phòng vệ đến bảo vệ trị an ở
một khu vực khi cảnh sát ở đó không còn đủ khả năng để duy trì trật tự khu
vực đó nữa. Luật này cũng cho phép Thủ tướng ra lệnh trước rồi mới cần
đến Quốc hội thông qua, và cho phép lực lượng phòng vệ sử dụng vũ khí
đến mức cần thiết.
- Điều khoản tuyên bố về các biện pháp xử lý đặc biệt trong tình trạng khẩn
cấp(緊急事態の特別処置) – Điều 71 Luật cảnh sát (警察法) quy định:
trong trường hợp diễn ra thiên tai hoặc tình trạng rối loạn trên quy mô lớn,
Thủ tướng Chính phủ có thể ra tuyên bố về tình trạng khẩn cấp cho một
khu vực hoặc toàn đất nước. Theo luật này, lực lượng cảnh sát, thông
thường trực thuộc sự quản lý của Ủy ban bảo an quốc gia, sau khi ra tuyên
bố sẽ nhận chỉ thị trực tiếp từ Thủ tướng.
- Điều khoản tuyên bố tình trạng khẩn cấp về thảm hoạ thiên tai (災害緊急
事態の布告) – Điều 105 đạo luật Đối sách cơ bản về phòng chống thảm
hoạ thiên tai(災害対策基本法) quy định cho phép Thủ tướng Chính phủ
ra tuyên bố về tình trạng khẩn cấp ở một bộ phận hoặc toàn bộ lãnh thổ liên
quan khi có các thảm hoạ thiên tai xảy ra, từ đó cho phép thực hiện lệnh di
tản, xây dựng cơ sở y tế tạm thời, cứu nạn cũng như nhận viện trợ từ nước
ngoài.
- Quy định về các biện pháp đặc biệt đối phó với các loại virus cúm mùa
chủng mới (新型インフルエンザ等対策特別措置法): Đây là đạo luật
gồm 7 chương quy định những biện pháp phòng tránh cũng như điều trị cho
bệnh nhân khi có sự xuất hiện của một chủng virus cúm mùa mới lây lan
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nhanh trên toàn quốc và có nguy cơ trở nên nguy hiểm cho tính mạng con
người, từ đó làm xáo trộn cuộc sống của người dân cũng như gây thiệt hại
nặng nề cho nền kinh tế. Luật này cho phép Chính phủ thực hiện những đối
sách phù hợp, trong đó bao gồm cả việc ban bố tình trạng khẩn cấp cho một
vùng hoặc toàn lãnh thổ.
Trên đây là một vài ví dụ điển hình về các văn bản pháp luật cơ bản đã được
Nghị viện Nhật Bản thông qua cho phép Chính phủ tiến hành các biện pháp xử lý
khi xảy ra những tình huống bất thường. Những người phản đối việc sửa đổi hiến
pháp cho rằng những đạo luật này đã bao phủ đầy đủ tất cả những khả năng có thể
xảy ra (chiến tranh, bạo động, thiên tai, dịch bệnh…), và cũng đã trao đủ quyền
lực cho Thủ tướng Chính phủ đảm nhận. Nếu có tình huống xấu hơn phát sinh, sẽ
dễ dàng hơn cho Nghị viện Nhật Bản sửa đổi, tăng cường hoặc gia cố lại những
văn bản pháp luật có sẵn này hơn là sửa đổi cả bản hiến pháp. Đây cũng là cách
chống lại việc Thủ tướng Chính phủ và những người đứng đầu bộ máy nhà nước
lạm dụng quyền lực, sử dụng hiến pháp làm lá chắn để giới hạn quyền dân chủ
của nhân dân.
Ở phương diện khác, nếu suy luận ngược lại những luận luận nêu trên, khó có
thể tránh khỏi câu hỏi liệu luật pháp Nhật Bản có thật sự “đầy đủ” và “kín kẽ” đến
như thế. Trong trường hợp chủ quyền của quốc gia bị tấn công dưới bất kì hình
thức nào, hay một thảm hoạ thiên nhiên đặc biệt nghiêm trọng diễn ra, liệu Chính
phủ có thể hành động nhanh đến đâu để bảo vệ người dân của mình mà không
động chạm đến các vấn đề nhân quyền? Đâylà điều mà những học giả ở phe đối
diện e ngại. Sự lo lắng này nhanh chóng được khẳng định khi dịch bệnh viêm phổi
do virus novel corona chủng mới khởi xuất tại Vũ Hán, Trung Quốc từ cuối năm
2019 và nhanh chóng lan ra Nhật Bản cũng như toàn thế giới trong những tháng
đầu năm 2020. Đối diện với số lượng người bệnh ngày một tăng cao, câu hỏi liệu
đã đến lúc Nhật Bản cần bổ sung một quy định rõ ràng, cố định trên hiến pháp để
đối phó với các tình trạng khẩn cấp hay chưa lại được bàn luận một cách sôi nổi.
Tuy nhiên, như đã nêu ở trên, việc sửa đổi hiến pháp hiện hành của Nhật Bản
có lẽ vẫn còn là một vấn đề hết sức xa xôi, và sẽ tốn rất nhiều thời gian. Chính vì
thế, vào ngày 13 tháng 3 năm 2020, Chính phủ Nhật Bản đã chính thức thông qua
phương án sửa đổi một phần Luật phòng chống bệnh cúm mùa chủng mới (ban
hành năm 2013), qua đó cho phép ứng phó với dịch COVID-19 như một virus
chủng cúm mùa mới, từ đó được phép áp dụng triệt để những quy định đã đề ra
trong luật này17.
17

内閣法制局（２０２０）「新型コロナウイルス感染症の発生及びそのまん延により国民の生命及び健
康に重大な影響を与えることが懸念される状況に鑑み、この法律の施行の日から起算して二年を超えな
い範囲内において政令で定める日までの間、新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等対策特
別措置法に規定する新型インフルエンザ等とみなし、同法に基づく措置を実施する必要がある。これ
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3. Vấn đề tình trạng khẩn cấp ở Nhật Bản trong thời điểm hiện tại
Ngày 13 tháng 3 năm 2020, hai ngày sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO)
công bố đại dịch viêm phổi do virus novel corona chủng mới trở thành đại dịch
toàn cầu, Luật sửa đổi các biện pháp đối phó với virus cúm mùa chủng mới đã
được đại đa số phiếu thông qua từ Nghị viện Nhật Bản, nhờ đó Chính phủ có thể
có các biện pháp mạnh tay hơn trong công tác chống dịch, trong đó có cả quyền
ban bố tình trạng khẩn cấp nằm trong tay Thủ tướng Shinzo Abe.
Dưới luật này, nếu tình trạng khẩn cấp được ban bố, Thủ tướng Chính phủ sẽ
có quyền phát động các luật đặc biệt liên quan nhằm ứng phó với tình trạng khẩn
cấp. Tiêu biểu nhất là quyền yêu cầu đình chỉ hoặc giới hạn tất cả mọi hoạt động
vui chơi giải trí, những sự kiện có thể tập trung đông người; quyền yêu cầu trường
học, nhà trẻ, trung tâm giáo dưỡng phải tạm dừng hoạt động; quyền cưỡng chế
trưng dụng đất đai, nhà cửa của cá nhân để xây dựng khu điều dưỡng y tế nếu cần
thiết; quyền trưng thu những vật dụng y tế và lương thực thiết yếu.
Trả lời trước báo chí sau khi Luật sửa đổi được thông qua, Bộ trưởng Bộ Tái
tăng trưởng kinh tế Nishimura Yasutoshi cho rằng: “Sẽ có những biện pháp được
đưa ra mà trong đó sẽ gây ảnh hưởng đến các quyền tự do cá nhân, chính vì thế
Chính phủ mong muốn sẽ giảm thiểu việc sử dụng những biện pháp đó một cách
tối thiểu.”18 Dù vậy, vẫn có nhiều người bày tỏ quan điểm bất an đối với dự luật
này của Chính phủ. Nhiều ý kiến đòi hỏi một định nghĩa rõ ràng hơn cho một tình
huống “có khả năng làm ảnh hưởng tới cuộc sống và kinh tế của người dân”, cũng
như yêu cầu Chính phủ phải minh bạch trong quá trình quyết định đi đến ban bố
tình trạng khẩn cấp, có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ những ghi chép về nội dung
các cuộc họp trước khi dẫn đến quyết định này.
Trên thực tế, vào ngày 28 tháng 2, Thống đốc Hokkaido đã tuyên bố tình trạng
khẩn cấp trên toàn tỉnh khi hòn đảo này trở thành tâm dịch lớn nhất của Nhật Bản.
Tuyên bố này được đưa ra trước khi Luật sửa đổi nói trên được thông qua, đã thu
hút nhiều sự chú ý từ dư luận. Tuy nhiên, dưới quyền Thống đốc, tuyên bố này
chỉ mang tính yêu cầu, cảnh cáo chứ không mang tính trói buộc như khi được
tuyên bố bởi Thủ tướng. Thống đốc cũng không có quyền ban hành các văn bản
pháp luật đặc định.

が、この法律案を提出する理由である」
https://www.clb.go.jp/contents/diet_201/reason/201_law_046.html
18
『＜新型コロナ＞改正特措法が成立 きょう施行 「緊急宣言」可能に、国民の自由制限も』東京新
聞 2020 年 3 月 14 日
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Đối lập với thực tế trên, cho đến đầu tháng 4 năm 2020, chính quyền của Thủ
tướng Shinzo Abe vẫn cho rằng việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp là chưa cần
thiết, và “sẽ dựa trên sự biến đổi của tình thế mà thực hiện các biện pháp xử lý
phù hợp trên cơ sở luật pháp để bảo về tính mạng và sức khoẻ nhân dân.19” Việc
ban bố tình trạng khẩn cấp được xem như “nước đi cuối cùng để chuẩn bị cho tình
huống xấu nhất”, do lo ngại mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng mà nó sẽ gây ra cho
nền kinh tế vốn đang trì trệ của Nhật Bản.
Mặc dù trong khoảng thời gian này, Chính phủ Nhật Bản vẫn đẩy mạnh công
tác phòng chống dịch, như tuyên truyền, vận động người dân không đi ra ngoài,
không tụ tập ở nơi đông người, cũng như giảm thiểu những tiếp xúc không cần
thiết, chuẩn bị giường bệnh tại cơ sở y tế điều trị được chỉ định. Tuy nhiên, việc
không có một chính sách quyết liệt từ phía Chính phủ khiến cho nhiều sự kiện, lễ
hội vẫn được diễn ra, cũng như thời điểm tháng 3, tháng 4 hàng năm là mùa hoa
anh đào nở, nên vẫn có nhiều trường hợp người dân dù được “khuyến khích”
không nên ra ngoài nếu không cần thiết, vẫn tụ tập ở công viên hoặc các địa điểm
ngắm hoa anh đào. Một số trường học trong khoảng thời gian này cũng đã bắt đầu
cho phép học sinh đi học trở lại.
Tối ngày 24 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Shinzo Abe cùng Uỷ ban tổ chức
Olympic IOC cuối cùng cũng ra tuyên bố chung về việc hoãn ngày tổ chức
Olympic tại Tokyo thêm 1 năm, đến tháng 7 năm 2021. Nỗ lực cứu lấy Olympic
của Chính phủ Nhật Bản cuối cùng cũng không thành công, tuy nhiên điều này
cũng đã giúp Chính phủ có thể thực hiện công tác ngăn chặn dịch bệnh lây lan
một cách hiệu quả hơn, do đã không còn “gánh nặng” của Olympic. Bằng chứng
là tròn hai tuần sau khi thông báo tạm dừng Olympic, ngày 7 tháng 4 năm 2020,
lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản ra tuyên bố về tình
trạng khẩn cấp áp dụng cho 7 tỉnh thành phố lớn là Tokyo, Kanagawa, Saitama,
Chiba, Osaka, Hyogo và Fukuoka. Trong khoảng thời gian một tháng hiệu lực của
tình trạng khẩn cấp, người dân ở 7 tỉnh này được khuyến cáo không nên ra đường
nếu không cần thiết, mọi hoạt động vui chơi đều bị huỷ bỏ, bảo tàng, trường học
được yêu cầu đóng cửa, một số nhà hàng, quán ăn cũng được yêu cầu dừng hoạt
động hoặt rút ngắn giờ làm... Tất cả những hoạt động này nhằm hạn chế đến mức
tối đa những tiếp xúc giữa người với người. Thủ tướng Abe cho biết mục tiêu của
quyết định này là nhằm giảm ít nhất 70 đến 80 phần trăm sự tiếp xúc thông
thường20.

19

安倍首相（2020）「時々刻々と事態は変化しており、国民の命と健康を守るため、必要であれば法律
上の処置を実行する考えだ」毎日新聞 2020 年 3 月 14 日
20
安倍首相「人と人の接触を７割か８割削減することが前提だ」緊急事態宣言発出後の記者会見 2020
年4月7日
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Với việc đưa ra những quyết sách nêu trên, nhiều quyền cơ bản của công dân
Nhật Bản đã bị giới hạn đến một mức độ nhất định, cụ thể như quyền được hôi
họp (Điều 21 Hiến pháp 1946). Về mặt chính sách, tất cả những quyết sách được
đưa ra mới chỉ dừng ở mức độ “yêu cầu – 要請” chứ chưa đến mức độ “bắt buộc
– 強制”. Điều đó có nghĩa là việc thực hiện những quyết sách nêu trên có thành
công hay không phụ thuộc rất nhiều vào ý thức cá nhân của mỗi người dân.
Tóm lại, Hiến pháp Nhật Bản, sau khi đã rút kinh nghiệm từ Chiến tranh thế
giới thứ hai và sự thất bại của chế độ quân chủ, đã luôn cố gắng đặt quyền cá nhân
của con người lên hàng đầu. Song cũng chính vì lý do đó, Chính phủ Nhật Bản
cũng khó đưa ra những quyết định mạnh tay, kể cả trong những trường hợp được
coi là khẩn cấp, một khi chưa có những quy định rõ ràng trong Hiến pháp về vấn
đề này.
4. Vấn đề tình trạng khẩn cấp trong Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam và
những giá trị tham khảo từ Nhật Bản
4.1.Khái quát về vấn đề tình trạng khẩn cấp trong Hiến pháp và pháp luật
Việt Nam
So sánh với Hiến pháp 1946 của Nhật Bản, Hiến pháp hiện hành 2013 của Việt
Nam đã có những quy định hoàn thiện hơn về tình trạng khẩn cấp. Những vấn đề
liên quan đến tình trạng khẩn cấp được đề cập đến trong Hiến pháp 2013 của Việt
Nam bao gồm các điều như sau: Một là, chủ thể duy nhất có quyền quy định về
tình trạng khẩn cấp là Quốc hội (Điều 70, khoản 13); Hai là, chủ thể có thẩm
quyền ban bố về tình trạng khẩn cấp là Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (Điều 74,
khoản 10); Ba là, chủ thể có quyền công bố tình trạng khẩn cấp là Chủ tịch nước
(Điều 88, khoản 5 ); Bốn là, nhà nước có quyền trưng mua hoặc trưng dụng có
bồi thường tài sản, đất đai của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường, trong trường
hợp có một tình huống khẩn cấp xảy ra (Điều 32 khoản 3) và Điều 54 khoản 4).
Năm là, quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của
luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an
toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng (Điều 14 khoản 2).
Ngoài những điều nêu trên, Hiến pháp 2013 chưa có quy định cụ thể thế nào
là tình trạng khẩn cấp, cũng như các cách thức ứng phó, xử lý trong tình trạng
khẩn cấp. Những vấn đề này hiện đang được quy định trong một số văn bản pháp
luật dưới hiến pháp như Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp năm 2000, Luật Phòng,
chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2007…
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Trong bối cảnh đối phó với dịch Covid-19, ngày 30/1, Thủ tướng Chính phủ
Việt Nam đã yêu cầu chuẩn bị cơ sở pháp lý để sẵn sàng công bố tình trạng khẩn
cấp liên quan đến dịch viêm phổi21. Điều này là bởi theo quy định tại các Điều 2
(Khoản 1) và Điều 3 (Khoản 1) Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm22, Covid19 có thể được xem là bệnh truyền nhiễm với tác nhân gây bệnh là vi rút Corona,
vì vậy, có căn cứ để tuyên bố tình trạng khẩn cấp theo quy định tại Luật này.
Khoản 1 Điều 42 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm quy định các nguyên tắc
và thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch, theo đó: a) Khi dịch lây lan nhanh
trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế xã hội của đất nước thì phải ban bố tình trạng khẩn cấp; b) Việc ban bố tình trạng
khẩn cấp phải công khai, chính xác, kịp thời và đúng thẩm quyền. Khoản 2 Điều này
nhắc lại và cụ thể hoá quy định tại Khoản 10 Điều 74 Hiến pháp 2013, theo đó Uỷ
ban thường vụ Quốc hội có quyền ra nghị quyết ban bố tình trạng khẩn cấp theo đề
nghị của Thủ tướng Chính phủ; trong trường hợp Uỷ ban thường vụ Quốc hội không
thể họp ngay được thì Chủ tịch nước ra lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp.
Theo Điều 43 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, nội dung ban bố tình trạng
khẩn cấp khi có dịch bao gồm: Lý do ban bố tình trạng khẩn cấp; Địa bàn trong tình
trạng khẩn cấp; Ngày, giờ bắt đầu tình trạng khẩn cấp; Thẩm quyền tổ chức thi hành
nghị quyết hoặc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp.
Mặc dù vậy, cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa chính thức công bố tình trạng khẩn
cấp. Thay vào đó, ngày 31/3, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ra Chỉ thị số 16/CTTTg “Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19”23 . Mục
thứ nhất của Chỉ thị này nêu rõ:
“1. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01
tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với
gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với
huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng
cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu
21

Đề xuất tuyên bố tình trạng khẩn cấp dịch viêm phổi Vũ Hán, VnExpress, 31/1/2020, https://vnexpress.net/dichviem-phoi-corona/de-xuat-tuyen-bo-tinh-trang-khan-cap-dich-viem-phoi-vu-han-4048089.html
22
Điều 2 Khoản 1 Luật này quy định, “1. Bệnh truyền nhiễm là bệnh lây truyền trực tiếp hoặc gián tiếp từ người
hoặc từ động vật sang người do tác nhân gây bệnh truyền nhiễm”.
Điều 3 khoản 1 Luật này quy định: “ 1. Bệnh truyền nhiễm gồm các nhóm sau đây:
a) Nhóm A gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ
tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh.
Các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A bao gồm bệnh bại liệt; bệnh cúm A-H5N1; bệnh dịch hạch; bệnh đậu mùa;
bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ê - bô - la (Ebola), Lát-sa (Lassa) hoặc Mác-bớc (Marburg); bệnh sốt Tây sông Nin
(Nile); bệnh sốt vàng; bệnh tả; bệnh viêm đường hô hấp cấp nặng do vi rút và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới
phát sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh”.
23
Nguồn: http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/chi-thi-so-16ct-ttgngay-3132020-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-thuc-hien-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19-6238
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cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như
mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản
xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt
động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách
tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở,
trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu,
các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực
hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách
nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng
đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa,
dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở
mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động”.
Bên cạnh quy định trên, Chỉ thị 16 cũng có những quy định cụ thể về trách nhiệm
của các bộ, ngành trong việc phòng, chống dịch COVID-19.
Mặc dù Chỉ thị 16 đã mang lại kết quả tốt đẹp cho Việt Nam trong phòng, chống
dịch COVID-19. Việt Nam hiện được xem là nước thành công nhất thế giới trong
vấn đề này, với số người nhiễm được khống chế dưới 400 và chưa có người nào bị
thiệt mạng vì Covid-1924. Tuy nhiên, Chỉ thị 16 cũng bộc lộ những lúng túng của
Chính phủ và sự bất cập của hệ thống pháp luật liên quan đến tình trạng khẩn cấp –
mà đòi hỏi cần phải khắc phục trong thời gian tới.
Về sự lúng túng của Chính phủ, việc sử dụng từ “cách ly xã hội” (social isolation)
thay cho từ phù hợp “giãn cách xã hội” ("physical distance" hay "social distancing")
là một sai sót lớn về từ ngữ chuyên môn. Cộng với những quy định có phần thiếu rõ
ràng, thậm chí mâu thuẫn trong Chỉ thị 16 (nêu ở trên), văn bản này khi mới công
bố đã gây hoang mang cho người dân và gây khó hiểu cho chính quyền các cấp. Hậu
quả là vào đêm ngày 31/1/2020 và ngày 1/2/2020, người dân, đặc biệt ở các thành
phố lớn, do tưởng là sẽ có sự cách ly xã hội triệt để, nên đã đổ xô vào các chợ và
siêu thị để mua hàng hoá dự trữ (lương thực, thực phẩm, các hàng hoá thiết yếu
khác..), dẫn tới một số mặt hàng, đặc biệt là thiết bị vệ sinh như khẩu trang, nước
rửa tay..bị đẩy giá tăng vọt. Không chỉ vậy, tình trạng chen chúc ở các siêu thị còn
tạo ra nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng.
Đối với chính quyền các địa phương, do nội dung quy định thiếu cụ thể, đã dẫn
tới tình trạng mỗi nơi áp dụng Chỉ thị 16 theo một kiểu. Có địa phương vẫn duy trì
tình trạng giao thông bình thường, song có địa phương khác quy định “nội bất xuất
24
Chuyên gia: Chống COVID-19, Việt Nam là hình mẫu 'cường quốc', MSN tài chính, tại https://www.msn.com/vivn/money/news/chuy%C3%AAn-gia-ch%E1%BB%91ng-covid-19-vi%E1%BB%87t-nam-l%C3%A0h%C3%ACnh-m%E1%BA%ABu-c%C6%B0%E1%BB%9Dng-qu%E1%BB%91c/ar-BB13yAHo?li=BBTsZmd
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ngoại bất nhập” (ví dụ tỉnh Quảng Ninh), thậm chí rào chắn đường xá không cho
người địa phương khác ra vào25. Ngay ở Thủ đô Hà Nội, chiều 31/3, thanh tra giao
thông đã định đặt 26 chốt chặn tại các cửa ngõ ra vào thành phố để cấm người và
phương tiện ra vào thành phố, trừ trường hợp đặc biệt26. Ở một số địa phương khác,
chính quyền đóng cửa các cửa hàng, cơ sở kinh doanh những mặt hàng, dịch vụ
không thiết yếu, chỉ trừ các mặt hàng và dịch vụ thiết yếu (nhưng không có quy định
mặt hàng, dịch vụ nào là thiết yếu) 27.
Thấy được vấn đề trên, tiếp theo Chỉ thị 16, Văn phòng Chính phủ vào ngày
4/4/2020 đã ban hành văn bản số 2601/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp
bách phòng, chống dịch COVID-19. Văn bản này cụ thể hoá một số nội dung chưa
rõ của Chỉ thị 16, trong đó bao gồm những trường hợp được xem là cần thiết có thể
đi ra ngoài (như mua lương thực, thực phẩm, khám chữa bệnh…), những Nhà máy,
cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa
thiết yếu28 Tiếp theo đó, Thủ tướng và người đứng đầu Văn phòng Chính phủ đã có
những giải thích, và truyền thông trong nước đã bắt đầu đổi cụm từ 'cách ly toàn xã
hội' thành 'cách ly xã hội' từ chiều ngày 1/4/2020 (dấu hiệu cho có một sự điều chỉnh
về mặt sử dụng ngôn từ của Chính phủ)29, tuy nhiên trong thực tế cho đến đầu tháng
5/2020, vẫn có địa phương hiểu “cách ly toàn xã hội” là "phong tỏa toàn xã hội" và
áp dụng những biện pháp được Văn phòng Chính phủ xem là “cực đoan”, ví dụ như
ngăn cản sự lưu thông bình thường giữa địa phương mình và nơi khác.
Tình trạng nêu trên cho thấy, ở thời gian đầu, Chính phủ và chính quyền các địa
phương ở Việt Nam thực sự đã lúng túng trong việc quyết định và áp dụng các biện
pháp phòng, chống Covid-19.
Ở một góc độ khác, xét về phương diện pháp lý, một số chuyên gia đã chỉ ra rằng,
căn cứ vào nội dung của nó, Chỉ thị 16 thực chất có thể coi là một dạng tuyên bố tình
trạng khẩn cấp. Như vậy, Chỉ thị này được ban hành không phù hợp với các quy
định của Hiến pháp 2013 và Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm của Việt Nam
(theo hai văn bản này, Thủ tướng chỉ có quyền đề nghị, Uỷ ban Thường vụ Quốc
25
“Cách ly toàn xã hội” không phải là rào đường, cấm xe, phong tỏa địa phương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt
Nam, 03/04/2020, tại http://dangcongsan.vn/ban-doc/luat-su-cua-ban/cach-ly-toan-xa-hoi-khong-phai-la-rao-duongcam-xe-phong-toa-dia-phuong-551903.html
26
Hà Nội đã thu hồi phương án lập 26 chốt, ngăn người ra vào Thủ đô, VOV, 31/03/2020, tại https://vov.vn/xahoi/ha-noi-da-thu-hoi-phuong-an-lap-26-chot-ngan-nguoi-ra-vao-thu-do-1030959.vov
27
Virus corona: Lúng túng và tranh cãi quanh chỉ thị của TT Nguyễn Xuân Phúc, BBC Vietnamese, 3/4/2020, tại
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-52135558
28

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về cách ly xã hội, Cổng thông tin Chính phủ, 4/4/2020. tại
http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Huong-dan-thuc-hien-Chi-thi-16CTTTg-ve-cach-ly-xa-hoi/20204/27510.vgp
29
Virus corona: Lúng túng và tranh cãi quanh chỉ thị của TT Nguyễn Xuân Phúc, BBC Vietnamese, 3/4/2020, tại
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-52135558
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hội, và trong trường hợp Uỷ ban này không thể họp ngay được thì Chủ tịch nước,
mới có quyền ban bố tình trạng khẩn cấp).
Thêm vào đó, theo Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
của Việt Nam, Chỉ thị không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Điều đó có nghĩa
là Chỉ thị không thể dùng để áp đặt các quy tắc cư xử bắt buộc cho các chủ thể trong
xã hội, mà chỉ là văn bản hướng dẫn thực hành trong nội bộ một cơ quan nhà nước.
Nói cách khác, tính chất và giá trị pháp lý của Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính
phủ cũng gây ra những tranh luận trong giới luật gia Việt Nam, đặc biệt khi mà trong
nội dung của bản Chỉ thị này và Hướng dẫn thi hành nó của Văn phòng Chính phủ
đều yêu cầu các cơ quan nhà nước “xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”30.
Trong thực tế, Thủ tướng Chính phủ đã từng khẳng định “việc cách ly toàn xã
hội mới chỉ dừng lại ở việc thuyết phục, vận động nhân dân tự giác thực hiện các
biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình”31, tuy nhiên, trong nội dung Chỉ thị 16 và
Hướng dẫn thi hành nó lại sử dụng những từ như “yêu cầu”, “chỉ” “phải”, “thực
hiện nghiêm”…hàm ý bắt buộc các chủ thể trong xã hội phải tuân thủ. Cùng với quy
định “xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm” (đã nêu ở trên), có thể thấy Văn phòng
Chính phủ - cơ quan soạn thảo Chỉ thị - đã có sự nhầm lẫn về tính chất và hiệu lực
của văn bản.
4.2.Những giá trị tham khảo cho Việt Nam từ trường hợp của Nhật Bản
Những lúng túng và bất cập liên quan đến Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính
phủ mà đã nêu trên, đặc biệt là bất cập liên quan đến tính chất của văn bản này,
phần nào còn cho thấy sự khác biệt giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Ở Nhật Bản, trong khuôn khổ pháp lý hiện hành (đã phân tích ở phần trên) và
với tính chất của nền chính trị dựa trên chế độ nghị viện dân chủ đa đảng phái,
việc ban hành một văn bản kiểu như Chỉ thị 16 ở Việt Nam là không thể xảy ra,
cho dù tình thế có cấp thiết đến đâu chăng nữa. Tuy nhiên, trong bối cảnh hệ thống
chính trị nhất nguyên với một đảng chính trị duy nhất cầm quyền như Việt Nam,
hoàn toàn có thể có những văn bản như Chỉ thị 16 được ban hành mà gặp trở ngại
đáng kể gì trong xã hội.
Nói cách khác, Chỉ thị 16 bổ sung một ví dụ nữa cho thấy, trong những tình
huống khẩn cấp đòi hỏi một quyết định xử lý nhanh chóng, hệ thống chính trị độc
đảng có khả năng đưa ra những quyết sách nhanh chóng, kịp thời hơn so với hệ
thống chính trị đa đảng.
30

Chỉ thị 16 của Thủ tướng thuộc loại văn bản nào và giá trị pháp lý như thế nào? DanLuat,
https://danluat.thuvienphapluat.vn/chi-thi-16-cua-thu-tuong-thuoc-loai-van-ban-nao-va-gia-tri-phap-ly-nhu-the-nao183174.aspx
31
Thủ tướng: ‘Cách ly toàn xã hội mới dừng ở mức vận động, thuyết phục’, Thanhnien Online, 31/3/2020, tại
https://thanhnien.vn/thoi-su/thu-tuong-cach-ly-toan-xa-hoi-moi-dung-o-muc-van-dong-thuyet-phuc-1204092.html
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Dù vậy, không phải lúc nào quyết sách của hệ thống chính trị độc đảng để giải
quyết tình trạng khẩn cấp cũng hợp lý và chính xác. Cuộc khủng hoảng nổ nhà
máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine năm 1986 và cách xử lý của Liên Xô (cũ)
đã cho thấy điều đó.32
Ngoài ra, trường hợp Việt Nam không thể dùng để đưa ra kết luận là hệ thống
chính trị độc đảng luôn thành công trong việc xử lý các tình huống khẩn cấp của
quốc gia. Thực tế cho thấy ngoài Việt Nam, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ có
hệ thống chính trị đa đảng, chẳng hạn như Đài Loan và Hàn Quốc (và ngay cả
Nhật Bản – với những dấu hiệu ở thời kỳ đầu và gần đây) cũng đạt được những
thành công tương tự.
Xét trong dài hạn và ở góc nhìn tổng quát, trong việc xử lý các vấn đề xã hội
nói chung, xử lý các tình trạng khẩn cấp nói riêng, một hệ thống chính trị độc
đảng như ở Việt Nam tiềm ẩn nhiều rủi ro dẫn tới sai lầm hơn so với hệ thống
chính trị đa đảng như ở Nhật Bản. Điều này là bởi trong hệ thống chính trị độc
đảng, khuôn khổ cho sự tham gia và các ý kiến phản biện – yếu tố then chốt để
hạn chế những sai lầm của chính quyền – hẹp hơn nhiều với hệ thống chính trị đa
đảng.
Như đã đề cập ở trên, Hiến pháp hiện hành của Nhật Bản được xây dựng dựa
trên việc rút kinh nghiệm từ sự sụp đổ của chủ nghĩa quân phiệt. Trước năm 1947,
dựa trên Hiến pháp cũ, đã từng có 108 sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp được ban
bố, trong số đó có rất nhiều lần lệnh thiết quân luật đã được áp dụng, mà trong số
đó mang nhiều yếu tố lạm dụng quyền lực. Do vậy, khi Hiến pháp cũ bị xoá bỏ,
việc bổ sung một quy định trong Hiến pháp cũ – quy định mà đã tồn tại như biểu
tượng của sự độc tài của chủ nghĩa quân phiệt trước đây - vào trong Hiến pháp
mới là một điều khó khăn, khi mà Nhật Bản đang cố gắng thoát hoàn toàn khỏi
hình bóng của chế độ cũ, hướng đến mục tiêu xây dựng một chế độ dân chủ toàn
vẹn.
Từ trường hợp của Nhật Bản, có thể thấy mặc dù đã có một số quy định trong
Hiến pháp và luật chuyên ngành, Việt Nam vẫn cần tiếp tục củng cố hệ thống
pháp luật về tình trạng khẩn cấp để vừa có thể đạt được hiệu quả cao trong xử lý
tình huống, vừa đảm bảo đảm được các yêu cầu về pháp quyền. Cụ thể, những giá
trị tham khảo mà Việt Nam có thể rút ra từ trường hơp của Nhật Bản như sau:
• Thứ nhất, cần một hệ thống quy định rõ ràng và chặt chẽ: Bất kể những
quy định đó có thể được nêu trong Hiến pháp hay tại các văn bản pháp
luật dưới hiến pháp, chúng cần phải là một hệ thống quy chế rõ ràng
trong đó bao gồm: định nghĩa về tình trạng khẩn cấp, những chủ thể có
32

Về những sai lầm trong xử lý thảm hoạ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, xem Chernobyl: Disaster, Response
& Fallout – HISTORY, tại https://www.history.com/topics/1980s/chernobyl
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thẩm quyền liên quan, thời gian hiệu lực cũng như phạm vi ảnh hưởng.
Những quy định đó cần được thẩm định một cách kĩ càng trước khi ban
hành, và những quy định được ban hành sau không được phép trùng lặp
hoặc mâu thuẫn với những quy định trước.
• Sự ứng phó nhanh chóng của chính quyền: trong tình trạng khẩn cấp của
dịch bệnh, thiên tai hay một sự đe doạ vũ lực từ bên ngoài, chính quyền
càng nhanh chóng đưa ra được đối sách thì mức độ thiệt hại càng được
giảm thiểu, thời gian kéo dài tình trạng khẩn cấp sẽ càng được rút ngắn.
Để làm được điều này thì một sự thống nhất về ý kiến trong nghị viện
cũng như sự hiệp lực từ cộng đồng là rất quan trọng.
• Mức độ ảnh hưởng của nghị viện đến các quyết định mang tính khẩn
cấp: mọi quyết định liên quan đến tình trạng khẩn cấp đều cần có sự
tham gia của nghị viện. Trong trường hợp chưa thể triệu tập nghị viện,
một chủ thể khác có thẩm quyền có thể ra quyết định dựa trên tính cấp
bách của vấn đề, song quyết định đó cần nhận được tham chiếu từ nghị
viện trong kì họp sớm nhất được tổ chức. Nghị viện không được phép
giải tán trong toàn bộ quá trình có hiệu lực của tuyên bố.
• Sự công khai, minh bạch với người dân: mọi quyết định liên quan đến
tình trạng khẩn cấp cần được thông báo với người dân một cách nhanh
chóng, chính xác, kịp thời thông qua các kênh thông tin chính thức của
chính quyền trung ương và chính quyền địa phương. Cần làm tốt viẹc
phòng chống tin giả, tin sai lệch, chưa kiểm chứng, tránh gây hoang
mang cho người dân.
• Một cơ quan công khai, độc lập để giám sát mọi hành động của Chính
phủ: Toà án tối cao nên là cơ quan được giao thẩm quyền trong việc diễn
giải hiến pháp và các đạo luật, quy định dưới hiến pháp. Toà cần phải
được bảo đảm tính độc lập trong hoạt động.

5.Kết luận
Cho đến hiện nay, tại Nhật Bản, việc bổ sung một điều luật về ban bố tình trạng
khẩn cấp vào trong Hiến pháp vẫn đang là một vấn đề nan giải. Chính vì vậy,
những biện pháp bảo đảm pháp quyền và bảo vệ nền dân chủ trong tình trạng khẩn
cấp vẫn chưa được hoàn chỉnh.
Mặc dù vậy, dựa theo kiến nghị sửa đổi hiến pháp của Đảng LDP và những
tranh luận (đã đề cập ở phần trên), có thể thấy, đồng thời với mối quan tâm về tính
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kịp thời và hiệu quả trong hành động của chính quyền, thì những biện pháp bảo
vệ pháp quyền và nền dân chủ trong tình trạng khẩn cấp rất được quan tâm ở Nhật
Bản.
Xét tổng thể, theo kiến nghị sửa đổi hiến pháp của Đảng LDP, cơ chế ra quyết
định trong trường hợp khẩn cấp ở Nhật Bản bao gồm các yếu tố như sau:
• Mọi quyết định liên quan đến tình trạng khẩn cấp đều phải được Nghị viện
thông qua trước, hoặc trong trường hợp không kịp họp Nghị viện thì phải
được trình lên để thông qua ngay tại cuộc họp kế tiếp.
• Thời gian để Nghị viện thông qua bất kì quyết định nào liên quan đến tình
trạng khẩn cấp được rút ngắn từ 30 ngày đối với các trường hợp luật thông
thường xuống còn 5 ngày đối với các tình trạng khẩn cấp.
• Trong tình trạng khẩn cấp, những quy định hiến pháp về quyền con người
như Điều số 14 (quyền bình đẳng trước pháp luật), Điều 18 (quyền tự do
thân thể), Điều 19 (quyền tự do tư tưởng) và Điều 21 (quyền tự do ngôn
luận, xuất bản, hội họp, thành lập công ty và các hình thức biểu hiện khác)
vẫn được ưu tiên tôn trọng (đến khả năng tối đa).
• Cấm giải tán Nghị viện trong thời gian tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
Có thể thấy những yếu tố trên chính là những yêu cầu phổ biến đã được quy
định trong hiến pháp và pháp luật về tình trạng khẩn cấp của nhiều nước; tuy
nhiên, ở Nhật Bản, chúng vẫn bị xem là sơ sài, chưa đầy đủ, vì vậy khiến cho
người dân vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào việc sửa đổi hiến pháp. Sự bất an đó
đã được thể hiện qua khảo sát ý kiến công dân của báo Yomiuri Shimbun vào
ngày 17/3/2016 về vấn để sửa đổi hiến pháp liên quan đến quyền khẩn cấp, trong
đó 52% số người trả lời đã cho rằng: “Việc sửa đổi hiến pháp là không cần thiết,
thay vào đó hãy đặt ra những bộ luật mới làm rõ ràng trách nhiệm và quyền hạn
của Chính phủ (trong trường hợp khủng hoảng nghiêm trọng)”33.
Đối diện với vấn đề này, có hai phương án giải quyết thu hút được nhiều sự
chú ý: một là phải quy định một cách cụ thể và rõ ràng hơn nữa nội dung cũng
như kết quả của các sắc lệnh khẩn cấp, đặc biệt là về vấn đề bảo vệ pháp quyền
và nền dân chủ, cũng như giới hạn quyền hạn của Chính phủ. Thứ hai là đưa Toà
án tối cao vào vai trò trung lập, giám sát các hành động của Chính phủ và không
bị hạn chế bởi các sắc lệnh. Điều này trong thực tế cũng đã được đề cập đến tại

33

「憲法は改正しないで、政府の責任や権限を明記した新たな法律を作る」、読売新聞 2016 年 3 月 17
日
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Điều 81 Hiến pháp hiện hành của Nhật Bản34, tuy nhiên lại không được Đảng
LDP nhắc đến trong đề án của mình.
Trong một bài viết của mình, giáo sư Takeshi Tominaga đã đưa ra một kết luận
rằng: “Từ trước đến nay, chúng ta vẫn hay đặc biệt nhấn mạnh vào việc giới hạn
nhân quyền trong tình trạng khẩn cấp, giống như xem công dân là đối tượng duy
nhất phải hy sinh quyền lợi trong những trường hợp này. Tuy nhiên, một khi tình
trạng khẩn cấp bắt buộc phải được ban bố, đấy là để bảo vệ tính mạng, thân thể
và tài sản của công dân. Và đáng lẽ ra vấn đề về quyền khẩn cấp nên được nhìn
nhận nhiều hơn từ mặt này.”35 Osanai Atsushi - giáo sư kinh tế Đại học Waseda
cũng cho rằng: “Việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ dẫn đến việc phải giới hạn
một số quyền cá nhân”, tuy nhiên, theo ông, đây vẫn là “một hình thức khác để
thực hiện dân chủ.” “Trong trường hợp bình thường, đất nước sẽ vận hành theo
mô hình từ dưới lên (bottom up management), tức là sẽ dùng thời gian để lắng
nghe nhiều ý kiến từ nhiều phía, sau đó cùng thảo luận để giải quyết vấn đề. Ngược
lại, trong tình trạng khẩn cấp, tốc độ và hiệu suất là cái cần được chú trọng nhất,
nên khi đó mô hình cần được vận hành ngược lại theo cách từ trên xuống (top
down management).” “Nhưng nếu như không đặt ra giới hạn gì mà vẫn hành động
theo cách như vậy thì Chính phủ sẽ không khác gì một quốc gia độc tài, vì thế
điều quan trọng nhất là phải khiến cho nhân dân hiểu được rằng ‘sau khi tình trạng
khẩn cấp qua đi thì mọi việc sẽ trở lại như cũ’, như thế mới lấy được lòng tin của
nhân dân”.
Tóm lại, theo nhận định có tính khái quát của giáo sư Osanai, những vấn đề
xoay quanh việc đưa quyền khẩn cấp vào Hiến pháp hiện hành của Nhật Bản,
cũng như các cơ chế bảo vệ pháp quyền, nền dân chủ và quyền con người trong
tình trạng khẩn cấp ở nước này, “chính là phép thử cho chủ nghĩa dân chủ.”36 Và
đây có thể xem là một bài học kinh nghiệm lớn nhất cho Việt Nam trong việc hoàn
thiện khung pháp luật về tình trạng khẩn cấp trong thời gian tới./.
Tài liệu tham khảo:
34
Điều 81 hiến pháp Nhật Bản: Toà án tối cao đóng vai trò là cơ quan kiểm tra tính hợp hiến của bất cứ luật pháp,
quy định, mệnh lệnh nào
35
富永健（1996）「従来、緊急権は、人権の制限の面ばかりが強調されていたように思われる。そこに
は国民だけが犠牲になるようなニュアンスが含まれている。しかし、緊急権は言ひ面では国民の生命、
身体、財産等を保護するために行使されるということも言えるのではないか。緊急権に関してはこうし
た面からの考察も求められるのではないだろうか」、『憲法論叢』第３号、関西憲法研究会 p.87
36
長内厚（2020）「平常時は様々な意見を時間をかけてじっくり聞いて議論する、いわゆる多様性を認
めるボトムダウンのマネジメント。それに対して「緊急時」にはスピードと効率性を重視するトップダ
ウンのマネジメントが必要になるんだと」「ただ、際限なくトップダウンでやってしまうのは独裁国家
と一緒になってしまうので、「事態が収束して平常時に戻ったら元に戻るんだ」と国民に対して安心感
を与え、国民からは信頼感を得るということが何よりも重要で、民主主義が試されているときでもあ
る」HDK “Live News α”2020 年 3 月 4 日
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日本の憲法及び法律における緊急事態条項
とベトナムにとっての参考価値
Cam Vu Thao Nguyen
一橋大学 社会学部

概要
国家緊急事態とは一国の政府が通常行いづらい行動や政策を実行する
ことができるという権限が与えられる事態である。感染症の流行や自然
災害、騒乱など、政府の予想と計画より上回るの出来事や異常事態が発
生し、市民の生活と経済発展のプロセスに大きな影響を与える可能性が
あると確認された事態は緊急事態宣言の判断基準とされる。緊急事態宣
言を発することによって、異常事態に集中して取り組み、迅速に治安や
秩序回復を図ることができる。一方、政府に特殊な権限を与える側面で
、民主主義の原則を損なう恐れがあり、緊急事態条項は現代国際社会に
おいてよく批判を浴び、激しい論争を巻き起こしている。
ところが、2019 年の新型コロナウイルスの登場及びその感染力の強さ
により、パンデミックが引き起こされた。現代社会で初めて、世界的規
模で国々が緊急事態を宣言し、同時に出入国制限を実施している。にも
かかわらず、緊急事態を巡る議論、特にその有効期間内の人権問題に対
する意見がなくなるどころか、むしろより沸騰している。
本稿では、軍国時代の大日本帝国憲法かつ現代の日本国憲法及びその
下に規制されている法律における「緊急事態」に関する規定についての
研究を行い、新型コロナウイルス感染症の大流行に対する現在の日本政
府が実施している政策の特徴やその社会的影響を分析することによって、
ベトナムに適応できる適切な参考価値かつ教訓を引き出す。
キーワード：緊急事態、憲法、法律、日本、ベトナム
5. はじめに
昭和 20 年（1945 年）8 月 14 日、大日本帝国政府がポツダム宣言を受
諾し、第二次世界大戦における日本の敗北を認め、約 7 年間の連合国元
最高司令官総司令部による日本占領時代を切り開いた。
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同年、連合国軍最高司令官であるダグラス・マッカーサー元帥の指導
下、旧憲法である大日本帝国憲法を切り替えることを目的に、民主主義
や平和主義を土台にする新憲法草案が作成され始めた。新憲法は一年間
を経て公布、1947 年に制式的に施行、従来“戦争の放棄”の条文で自国の
交戦権を否認すると同時、自衛隊以外の全ての戦力を持たせないという
世界最初の“平和憲法”として多くに知られている。
法的観点から見て、1946 年の日本国憲法が世界の現行憲法の中で非常
に短い（単語数が約 5000 語で平均２万 1000 語）、そして極めて長寿
（1947 年施行してから 73 年間一度も改正されていない）とされる。
憲法学者や専門家によると、この“短い”という特性を持つからこそ憲
法改正が難しいとされる。簡潔な表現を使い、詳細を言わず漠然たる文
言を利用することにより多様な解説や適用法ができると同時に、議論の
余地も多い。そのため、憲法改正には時間がかかる。
今来、日本政府は議会で改憲を何度も提案したものの、一度も承諾さ
れずにきた。議論の大半は“第九条”という“平和憲法”― 戦争を全面的に
放棄、戦力の不保持、交戦権の否認−を集中しているが、憲法の他の問
題点も指摘している。中には“緊急事態対策”に関する規定の不在のため
、緊急事態下の人権保障の具体的な規定も制定されていないこともどん
どんに注目を集めている。
理論的に言うと、憲法上において、日本は緊急事態対策に係る具体的
な条文がまだない。しかし、実際の普段法律では疫病や自然災難等、異
常事態の場合、地域政権から国家政府に至るまでのそれぞれの責任や言
動について規定する法律がいくつか既に出来上がった。にもかかわらず、
国家緊急権を政府の特権として憲法に明記する条文を創設する改正提案
が繰り返し国会に提出され続けつつ、多様な理由で受け入れられていな
い。特に平成 23 年（2011 年）3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地
震の後、緊急事態条項の新設を含む憲法改正草案を中心にする議会が発
議され、かなり衆目の関心を引き寄せたが、今まで 9 年間議論し合って
いながらも、国民やメディア、他党等から様々な批判を受け続け、改憲
の決断まで至らなかった。
尤も、2019 年末に中国の武漢市付近から新型コロナウイルス感染症（
COVID-19）の発生が初めて確認され、世界的流行パンデミックを引き
起こしたのを契機に、改憲運動に新しい展開が始まった。パンデミック
による予期せぬ事象が次々に発生している中、2020 東京オリンピック開
催日の前に治安や経済回復の圧力に晒され、日本政府が新型インフルエ
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ンザ等対策特別措置法に新型コロナウイルスを対象に加える改正法を国
会に上程した。この改正法の下で首相が“緊急事態宣言”を出すことがで
きるようになる。これはまだ憲法改正草案ではなくても、10 年弱続く緊
急事態下の人権保護問題を巡る大論争が再び巻き起こっている。

6. 日本における緊急事態対策に係る憲法及び法律上の諸規定
6.1. 大日本帝国憲法による緊急事態対策に係る規定（1899―1947）
帝国時代の日本の憲法では、緊急事態を宣言する権力は国の政治体制
の最高政治指導者である天皇にある。帝国憲法の第８条には緊急勅令制
定権についての規定を示す：「1.天皇は、公共の安全を保持し、または
その災厄を避けるため、緊急の必要により、帝国議会閉会の場合におい
て、法律に代る勅令を発する。2.この勅令は、次の会期において、帝国
議会に提出しなければならない。もし議会において承諾しない時は、政
府は、将来に向かってその効力を失うことを公布しなければならない。
」制定後、必要に応じて戒厳令の適用や臨時的対応策を講じることがで
きる37。
同憲法の第 14 条に戒厳の宣告も天皇の“大権”の一つとなる。特に第
31 条の異常事態下の天皇の非常大権を規定し、臣民の権利義務は「戦時
または国家事変の場合において、天皇大権の施行を妨げるものではない」
ように制限されるとはっきりと定める38。他にも勅令による財政上の緊
急処分等も含まれる（第 70 条 緊急財政処置権）39。
緊急勅令は全て一時的な命令である為、発した後すぐ国会の次の会期
で承諾を得なければならない。1945 年以前の日本の帝国国会は二院制か
ら成立され：貴族院である上院は皇族、華族及び勅任議員によって構成
され、非公選で天皇より勅任される。一方、衆議院である下院は公選を
通して選挙された国民の直接代表である。緊急勅令の承諾案件を両院の
いずれに提出し、予算に関するものは優先的に衆議院先議となる。
第 8 条や第 70 条のいずれかに基づいて制定された勅令は全部 108 本が
ある。1947 年の新憲法の施行につき天皇の権能を全面的に剥奪すること
と共に、これらの勅令の大部分も廃止され、あるいは失効か他の法律に
改正された。
大日本帝国憲法 The constitution of the Empire of Japan – 日本国会図書館 National Diet Library
上記と同じ
39
上記と同じ
37
38
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6.2. 日本国憲法による緊急事態対策に係る規定（1947―現在）
日本の現行憲法の上で緊急事態条項がまだできていない。そして、そ
の必要性に関する議論が登場したのはかなり最近のことである。その証
拠に、1996 年 6 月に出版した関西憲法研究会の『憲法論叢大３号』に、
日本憲法学者・皇學館大学現代日本社会学部教授の富永健氏がこう述べ
た：「日本国憲法に緊急権に関する規定が存在しないだけでなく、幸い
にも現実に（新憲法施行から論文を書く時点の 1996 年まで）緊急権の行
使が問題になることはなかった40。」
2005 年 の 自 由 民 主 党 （ Liberal Democratic Party of
Japan、以降⾃⺠党と略）による新憲法草案にも緊急事態条項が含まれ
なかった。2012年の東日本大震災の後になって初めて、⾃⺠党は「緊急
事態に対応するための仕組みを、憲法上明確に制定する」ために新草案
を新設した 41 。この2012年の新草案は緊急事態に関する二つの規定を推
薦する：第98条の緊急事態の宣言や第99条の緊急事態の宣言の効果。
上記の二つの条項は新草案の第９章に属し、発表された途端、大きな
話題をさらってきた。第98条は緊急事態の宣言についてこう示す：宣言
権は内閣の⾸⻑である内閣総理大⾂にあることであり、「法律の定める
ところにより、閣議にかけて」発することができる

42

。第99条は「緊急

事態の宣言が発せられた時は、法律の定めるところにより、内閣は法律
と同一の効力を有する政令を制定することができる他、内閣総理大⾂は
財政上必要な⽀出その他の処分を⾏い、地⽅⾃治体の⻑に対して必要な
指示をすることができる。」これらの制定や処分の全ては事後に国会の
承認を得なければならないし、同時に緊急事態の宣言の効力期間内には
衆議院を解散すべからず、と定める43。

40

『憲法論叢』第３号、関西憲法研究会、1996 年 6 月 p.72
日本自由民主党（2012）自民党による日本憲法改正草案 Q&A question No.39, p.32 https://jimin.jp-east2.storage.api.nifcloud.com/pdf/pamphlet/kenpou_qa.pdf
42
2012 年日本国憲法改正草案 98 条 1 項
43
2012 年日本国憲法改正草案 99 条 1・2・4 項
41
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一⾒、⾃⺠党の草案は憲法上緊急権を制度化した諸外国の憲法と比べ
ると甲乙を付け難い。東京大学社会科学研究所のケネス・盛・マッケル
ウェイン教授の分析によると、現⾏憲法において世界中の現⾏憲法の内
で宣言権を政府の⻑（総理大⾂・大統領）に与えるのは約66.1％を占め
る。更に議会からの認可を求めるのは53.8%、（宣言の効果機関中）議
会の任期延⻑・非解散を規制したのは18.8%

44

。ところが、今回の草案

の特徴と言えば、それが緊急事態宣言の判断基準(conditions

for

declaring emergencies)である。
緊急事態下の議会の役割を示す条項であれ、基本的人権に関する条項
であれ、二つの箇条の条文においていずれも「法律の定めるところによ
り」という表現がかなり頻繁に繰り返されている。緊急事態の宣言可能
と認められる状況の内、こうして「その他の法律で定める緊急事態」を
認める他国の憲法は僅か6.5％しかない。その理由として、もし議会の与
党と野党の間で衝突が起これば、通常の法律を基盤とする政令にまで余
程簡単に影響されると懸念されている。
尚、第99条3項には、緊急事態化の基本的人権についての言及がある
：「緊急事態が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところによ
り、当該宣言に関わる事態において国⺠の生命、身体及び財産を守るた
めに⾏われる措置に関して発せられる国やその他公の機関の指示に従わ
なければならない。この場合においても、第 14 条（法の下の平等）、第
18 条（身体的自由権）、第 19 条（思想・良心の自由）、第 21 条（集会
の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密）や
その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならな
い45。」

44

Kenneth Mori McElwain, “Using Constitutional Data to Understand “State of Emergency” Provision”, University
of Tokyo 02/05/2017
45
上記と同じ
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ここで問題視されているのは、政府の⾏動が上記の規定にきちんと従
っているか否かと決定づけるのは誰、あるいは何処の機関、そしてどう
やってその決定に至るのだろう。また、“最大限”は極めて曖昧な表現で
あり、結局国⺠の基本的人権保障にある程度⽀障を及ぼしてしまうと意
味しているだろうか、“最大限”は具体的にどこまで制限されるか現時点
ではまだ明確ではない。
6.3. 憲法上の緊急事態条項の新設をめぐる論争
現在の日本憲法が緊急権に関する規定を置いていないことについて、
富永健教授が各憲法学者、政治家かつメディア上の諸視点を以降の二つ
の主な学説群に分類する：第一は否定説で「国家緊急権を認めないとす
る」、第二は「国家緊急権を排するものではない」とする容認説46。更
に深く分ければ、否定説を細かく分析し、緊急権を認めないのが法の大
不備だと解するグループが欠缺説。その反対に、緊急権はそもそも不必
要なのでこの点で現⾏憲法を積極的に評価するという否認説のグループ
がある。
欠缺説を主張する日本憲法学者の大⻄芳雄教授が次のように語る。
「あらゆる権力の⾏使をあらかじめ法の定めたルールに従って運用する
ことが立憲主義の基本的要求である。国家非常の場合の例外的権力をも
あらかじめ定めたルールに従ってそのやり⽅と範囲が予⾒され、その限
界が予想されなければならない47」。またに憲法に関する研究・調査・
審議の執⾏を担当する日本憲法調査会も、「現⾏憲法の最大欠陥の一つ
は、国家の非常事態に対する処置が全く講ぜられていない点である」と
示したことがある48。
46

富永健（1996）『憲法論叢』第３号、関西憲法研究会、p.75
大西芳雄（1975）『憲法の基本理論』、p.222.
48
日本憲法調査会（1964）『憲法調査会における各委員の共同意見』
47

29

欠缺説に反するのは否認説があり、「明治憲法の緊急権が君権絶対の
イデオロギーと不可分だった49」を強調する。日本は既に軍国主義を徹
底的に取り除き消滅させ、世界最初の平和憲法を有する国家として、緊
急権を置かないことによってこの平和憲法の精神に徹して歩み、住⺠の
基本的人権の擁護に力を尽くすことが当然だと主張する。従って、「憲
法が緊急権規定を持たなかったのは、…憲法の欠缺でも欠陥でもなく、
旧体制の経験に鑑みてその遺物を払拭する50」。
このように、平和主義に忠実し、憲法上に束縛された以上、平和主義
の規定を破り、対立しかねぬ条項を講じてはならないと示されている。
それに、現在の改憲までしなくても現在の法律では柔軟にすればいかな
る事態が生じても対応できるという意⾒が、特に日本の知識階級で数多
く出てきている。
一⽅、容認説を説かけている人達はまた別の解説をする。緊急権を憲
法上の規定にすることはそもそも不要だと述べている。なぜなら、この
規定は実際に“不文律“として認められるべきだから。この説をとる有名
な代表の一人は東京大学の名誉教授の高柳賢三氏である。高柳教授は英
米法学者でありながら、元貴族院勅選議員であった。次のように説かれ
たことがある。「非常事態が発生した時、憲法の規定のいかんにかかわ
らず、それに即応しうる非常措置をとりうることは主権国家の不文の原
理である」。
同説を⽀持する他の学者達も、緊急事態に関する規定があって初めて
非常対策が講じえるならその⽅が余程危険だと言う。憲法原案を作成す
る機関も将来起こりうる緊急事態の可能性を予測できないため、どんな
事情であっても充実な防止策や対抗措置を立てられるわけではないから
だ。その場合は、個人の⾃由と権利を保障することを前提に救済を図る
49
50

小林直樹（1979）『国家緊急権―非常事態における方と政治』、p.181
上記と同じ
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ための措置を講ずるのが最適な選択だとされる。他⽅、必ずしも緊急権
を成文化せようと、却って権力者に法律を利用して悪事を謀られる隙間
を与えてしまうかもしれないと述べる。
否定説と容認説の違いは、否定説を語る側が、緊急権を憲法に入れ込
むのを⽀持するか否か、憲法上の規定としてはっきりと定められなけれ
ば一つの制度として認めてはいけないとされている。そして、憲法に規
定されていないこの緊急権の下に⾏使する全ての⾏動は違憲とみなさな
ければならない。これについて、容認説の側は懐疑的である。彼らは、
憲法の終局的目的が国家の存立と秩序を守るため、非常事態において国
⺠の生命、身体、財産などを守る⾏動であるなら、憲法上の規制であろ
うとなかろうと、その正当性が否定できないものだとされる。

6.4. 緊急事態対策に係る現⾏憲法下の法律による諸規定
憲法上の緊急権の制定を批判する側の論拠の一つは、現⾏法律だけで
も異常事態に十分対応できることである。これらの法律は政府に個人の
権利を制限せずとも⾃分の役割を果たすことができる。日本の現⾏法に
よる非常事態に対応可能な諸規定は以下に述べる：
- 防衛出動法…⾃衛隊法第 76 条：「日本に対する外部からの武力攻
撃（外部からの武力攻撃の恐れのある場合も含む）に際して、日
本を防衛する為必要があると認める場合には、国会の承認を得て
内閣総理大⾂は⾃衛隊の全部または一部の出動を命ずることがで
きる。特別に緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで
出動を命ずることができる」。当規定の実施は原則的に事前に国
会の承認を得なければならないし、防衛を前提に必要な武力の⾏
使ができる。しかし、防衛以外の目的の武力⾏使が許されず、交
戦権も否認である。
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- 命令による治安出動…⾃衛隊法第 78 条や第 81 条：「一定の地域
において一般の警察力がその地域の治安を維持できなくなると認
められる場合に、内閣総理大⾂の命令または都道府県知事の要請
により⾏われる⾃衛隊の⾏動」。国会からの承認は、出動を命じ
た後から求めることができ、必要に応じて武力の⾏使が許される。
- 緊急事態の特別処置…警察法第 71 条。「大規模な災害または騒乱
その他の緊急事態に際し、…内国総理大⾂は全国または一部の地
域について緊急事態の布告を発することができる」。布告が発せ
られた後、内閣総理大⾂が臨時的に警察を統制する。
- 災害緊急事態の布告…災害対策基本法第 105 条：「非常災害が発
生し、かつ、当該災害が国の経済及び公共の福祉に重大な影響を
及ぼすべき異常かつ激甚なものである場合において、…内閣総理
大⾂は関係地域の全部または一部について災害緊急事態の布告を
発することができる」。布告の効果で緊急避難及び救済活動を⾏
なったり、臨時の仮設医療施設を建設したり、海外からの⽀援を
受け入れたりすることができる。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法…全７章からなる法律。「
新型インフルエンザ等の感染症が発生し、全国的に蔓延し、国⺠
の生活及び経済に甚大な影響を及ぼす事態になった場合、内閣総
理大⾂は全国または一部の地域に緊急事態宣言を⾏う」。
上記は日本の現⾏法律において緊急事態対応に関する規定の最も典型
的な例である。憲法改正草案に反対する人達は、これらの規定がほぼ全
ての可能性（海外からの攻撃、暴動、災害、疫病等…）をカバーしてお
り、既に内閣総理大⾂に巨大な権力を与えている。万が一想像を上回る
状況になろうと、改憲よりこれら法律を改正したり、補強したりした⽅
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が適切だと考えている。そうすると、政府機関が憲法を利用して権力を
濫用することも防げると言う。
他⽅、上記の論拠が成り立つ理由としての現⾏法律が本当に隙間なく
完全的に整備されているかどうかという疑問が必ず出てくる。仮に突如
特定の理由により国家の存立が危機に堕ちっていたら、あるいは特に深
刻な⾃然災害が発生したら、政府がどれぐらい早く、人権問題を起こせ
ず国⺠を守れるかが問われている。この心配は全く無根拠な訳ではない
。特に 2019 年新型コロナウイルスが中国武漢市での発生が初めて認め
され、2020 年の始まりから世界的流⾏となっていると同時、こうした心
配の声があちらこちらで吹き飛ばされる。感染者がますます増えていく
中、日本政府が緊急事態対策を憲法上に明白に規制すべきかどうかとい
う問題がまた熱心に議論されている。
にも関わらず、実際に憲法が改正されるまではまだ時間がかかると予
想されている。そのため、2020 年 3 月 13 日、日本政府が新型インフル
エンザ等対策特別措置法（2013 年）の一部改正法案を公布し、翌日から
執⾏することにした。改正によって去年発生した新型コロナウイルスに
までこの特措法が用いられるようになってきた51。

7. 日本における緊急事態に係る問題
2020 年 3 月 13 日、世界保健機関 WHO が新型コロナウイルスをパン
デミックと宣言してから２日間後、新型インフルエンザ等対策特別措置
法の一部改正する法律案が国会で大多数の賛成票を得、日本政府がこれ

51

内閣法制局（２０２０）「新型コロナウイルス感染症の発生及びそのまん延により国民の生命及び健康に重
大な影響を与えることが懸念される状況に鑑み、この法律の施行の日から起算して二年を超えない範囲内にお
いて政令で定める日までの間、新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定する
新型インフルエンザ等とみなし、同法に基づく措置を実施する必要がある。これが、この法律案を提出す

る理由である」
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から新型コロナに対して、内閣総理大⾂による緊急事態宣言を含むより
厳しい対策を取ることができるようになった。
改正法の下に緊急事態宣言が発令されたら、⾸相がそれに関連する特
別命令を発出することもできる。代表的にはイベント等大量の人を集め
る活動を開催制限、学校、保育所等の使用制限・禁止の要請指示、医療
施設の開設のための土地・建物の強制使用、医療品や食糧の収容・保管
命令などがその例である。
改正法成立直後、記者会⾒の前で経済再生担当大⾂の⻄村康稔が「私
権の制約を伴う措置もあり得るので必要最小限となるよう適切に運用し
ていきたい」と語った52。だが不安の声がまだ多く、「国⺠生活と経済
に甚大な影響を及ぼす事態」の定義をより明確させ、宣言発令に至るま
での過程をより明白に公開し、会議録の保全等を要求している。
実際に、2 月 28 日に北海道知事は新型コロナウイルスの感染が道内
で急速に広がっている中、道内全ての地域に「緊急事態宣言」を出した。
これは改正特措法が承認される前であり、世間の注目の的になる。しか
しながら、知事から発令された宣言は“要請”や“警告”の意味しか持たず、
⾸相の宣言より強制力が低い。
されども、2020 年 4 月上旬まで、安倍晋三⾸相は「現時点は（当時：
3 月 14 日 18 時 15 分）『緊急事態』ではない」とされ、「時々刻々と事
態は変化しており、国⺠の命と健康を守るため、必要であれば法律上の
措置を実⾏する考えだ」と述べた53。緊急事態宣言は、すでに⻑期にわ
たり緩慢な回復を経験している日本の経済への深刻な影響を与えかねな
いと恐怖され、「あくまで万が一のための備えをするための法律」だと
される。
52

『＜新型コロナ＞改正特措法が成立 きょう施行 「緊急宣言」可能に、国民の自由制限も』東京新
聞 2020 年 3 月 14 日
53
安部首相、毎日新聞 2020 年 3 月 14 日
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この期間中、人が多く集まるところを避け、できれば不要不急の移動
を⾃粛するとの呼び掛け、及び指定された医療施設でのベッド装備等、
政府がいくつかの対応を積極的に⾏ってきた。しかし、明確な政策が成
されていなかったため、様々なイベントや祭事がまだ順序通り開催され
た。特に 3 月から 4 月までの時期が毎年桜の花が満開する時期なので、
警告されたとしても公園等で大勢の人が集まり、花⾒している集団がよ
く⾒かけられた。他にも既に授業を再開した小中学校もあった。
2020 年 3 月 24 日の夜、安倍晋三⾸相や国際オリンピック委員会は共
同声明で発表、東京五輪が 2021 年 7 月まで「1 年程度」開催延期がされ
ることになった。2020 オリンピックを“助けよう”とした政府の努力が結
局のところ台無になったが、むしろその⽅こそ、背負った重荷から解放
され、政府が感染拡大予防対策によりアクティブ的に取り組めるように
なるだろうと思われている。その証拠として、五輪中止に決着した丸１
週間後の 4 月 7 日に、日本は戦後初めて緊急事態宣言を発出し、東京、
神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の７都府県を対象地域とした。
1 カ月間の効力期間の間で、この７都府県に住んでいる市⺠は不要不急
の外出・県外従来⾃粛を控えるように要請され、イベントの中止、各美
術館博物館も休館され、飲食店等まで休業または営業時間短縮が求めら
れてきた。できるだけ濃厚接触を避けるために向かっている。安倍⾸相
がこれらの対策の目標は「人と人の接触を７割か８割削減することが前
提だ」と述べる54。
以上の対策が実施されると、様々な面で日本国憲法で記載される国⺠
の基本的権利が一定的に制限される（例えば第 21 条の集会の⾃由）。だ
からこそ政策上、今までの日本政府の言動は全て“要請”、つまり呼びか

54

安倍首相、緊急事態宣言発出後の記者会見 2020 年 4 月 7 日
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けにしかとどまらず、“強制“まではまだ至らない。即ちこれらの対策の
成功の多くは国⺠の一人一人の意識に頼っている。
要するに、現⾏の日本国憲法は第二次世界大戦での敗戦や軍国主義の
失敗という悲惨な経験が身に染みた結果、個人の⾃由や権利の保障を最
優先させようとする。しかしながら同じ理由で、例え緊急だとみなされ
る事態が起こっても、憲法に明白に定められていない限り、政府もはっ
きりと厳しい対策が講じられないであろう。

8. ベトナム憲法・法律上の緊急事態に係る規定と日本の経験からの教訓
8.1.

ベトナム憲法・法律上の緊急事態に係る規定

日本の 1946 年憲法に比べると、ベトナムの 2013 年憲法は緊急事態に
関する条項がより整っている。緊急事態対策に関する内容はベトナム
2013 年憲法において以降の条項が含まれる：一）緊急事態の判断基準な
どを規制する権力を持つ唯一の主体は国会（第 70 条 13 項）；二）緊急
事態宣言を発令する権力を持つ主体は国会常任委員会（第 74 条 10 項）；
三）緊急事態宣言を発表する権力を持つ主体は国家主席（第 88 条 5 項）；
四）緊急事態が発生した際、真に必要がある場合、国家は、組織、個人
の財産または土地を市場価格に従い賠償して収容または徴用する（第 32
条 3 項と第 54 条 4 項）；五）人権、市⺠権は、国防、国家の安寧、社会
の秩序と安全、社会道徳、共同体の健康上の理由のため必要不可欠な場
合のみにおいて、法律の規定に従って制限され得る（第 14 条 4 項）
上記の規定以外、ベトナム 2013 年憲法には緊急事態に係る明白な定
義、詳細な対処⽅法等を含む他の規定が他にない。ただし、こうした規
定は 2000 年緊急事態に関する法令や 2007 年感染症の予防と管理に関す
る法など、憲法の下に実施されている諸法律によってを任せられている
。
36

新型コロナ対応が背景に、1 月 30 日にベトナム⾸相が新コロナ肺炎
による緊急事態宣言を発令するために必要な法整備を進めるようと指示
した55。2007 年感染症の予防及び管理に関する法に基づき、COVID-19
は新型コロナウイルスにより感染力の高い感染症に分類されるので、当
規定により緊急事態宣言が可能となる56。
同法の第 42 条 1 項により、感染症の大流⾏に係る緊急事態措置につ
いて規制する：一）流⾏が広範囲かつ急速に拡散し、国⺠の生命、健康
及び国家の社会的及び経済的状況に危険が差し迫ると判断された際、緊
急事態宣言を発出すること；二）宣言は、公的、性格、適時かつ（規定
される主体の管轄下にあること。第 2 項には 2013 年憲法第 74 条 10 項
の内容を繰り返した上で、より具体化する：国会常任委員会は国家総理
大⾂の指示に応じて緊急事態宣言の議決を諮る；国会常任委員会がすぐ
に開会できない場合は、国家主席が緊急事態宣言を発表する。
第 43 条において、感染症の大流⾏による緊急事態宣言の内容には：
宣言の理由、緊急事態の地域、有効期間の開始日時、議決した内容を⾏
う主体などをはっきりと示すことを規定する。
尚、ベトナムは現在に至るまで、まだ正式的に緊急事態を宣言してい
ない。その代わりに、3 月 31 日、ベトナム総理大⾂は 16/CT-TTg の指

55

Đề xuất tuyên bố tình trạng khẩn cấp dịch viêm phổi Vũ Hán, VnExpress, 31/1/2020, https://vnexpress.net/dichviem-phoi-corona/de-xuat-tuyen-bo-tinh-trang-khan-cap-dich-viem-phoi-vu-han-4048089.html より
56
第 2 条 1 項：「感染症とは、病原体によって人から人に、または動物から人に直接的・間接的に伝染
する病気のこと」
第 3 条 1 項：「感染症は、以下の分類される：
a) A 類感染症：感染力がとても強く、拡散の早さと範囲が広く、高死亡率、または未知の病原体に
よる発生
A 類感染症に含まれる疾病：ポリオ、鳥インフルエンザ A 型（H5N1）、エボラ出血熱、マールブ
ルク病、ラッサ熱、ウエストナイル熱、黄熱病、コレラ、原因不明または新種のウイルスによる
深刻な急性呼吸器感染症などがある
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令、「COVID-19 の緊急対策の実施について」57、を出した。指示の第
一項目に：

「１．4 月 1 日の 0 時から 15 日間の期間に、全国規模で社会的孤立を
実施する。工場、作業場などにおいて安全な間隔を確保し、マスク着用
の徹底、規制に従って消毒を⾏うこと。国⺠に対して外出⾃粛を要請、
食料、食品、医薬品、緊急事情、休業要請対象外の工場、製造施設、サ
ービス施設での勤務以外、不要不急外出を控えること；外にいる時は対
人距離が最短２メートルを保つこと；職場、学校、病院及び公共施設以
外 2 人以上の集合を避けること。
⾸相は、全ての国⺠に対し、しっかりと指令に従い、流⾏の防止かつ対
応措置を順守し、健康申告を義務付け、⾃分⾃身及び家族を守るための
措置を徹底的に取ること；管轄機関や地⽅の防止対策に積極的に参加す
ること；企業の責任者は、従業員の健康と安全を確保し、事業所での感
染予防対策の管理責任があること」
記述の規定に加え、第 16 号の指令も新型コロナ感染予防対策に係る
各省庁の責任についての特定の条項も定める。
こうして指令 16 はベトナムの新型コロナ対策に成功を与え、感染者
数が 400 人以下に抑え、死者数 0 という好結果をもたらし、感染予防対
策に世界一成功した国として評価されている。ところが他⽅、指令１６
も同時に、今後早めに克服するべきな法制度の不備点や実施過程におい
ての政府の当惑ぶりを明らかにした。

57

指令 16/CT-TTg、『COVID-19 の緊急対策の実施について』、http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thongvan-ban/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/chi-thi-so-16ct-ttg-ngay-3132020-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-thuc-hien-cacbien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19-6238 より

38

政府の当惑ぶりはまず、“社会的隔離”（“physical distance”または“
social distancing”）という言句ではなく、“社会的孤立”（social isolation
）を用いることにある。上記の指令 16 の内容の矛盾と曖昧性によって、
発報された途端あらゆる国⺠を混乱させ、各省庁にまで困難をもたらし
た。その結果に、2020 年 1 月 31 日の夜から 2 月 1 日の間、ベトナム全
国の人々、特に都市⺠は、徹底的な“社会的孤立”が実施されるという“誤
解”から、市内の市場やスーパーなどに押し寄せ、食糧、食品や他の生
活必需品の買い占め騒動が起こった。従って、マスクや手洗消毒剤等の
衛生用品の品薄や便乗値上げに繋がり、 あるいは混雑による市中感染の
リスクが高まった。
各地⽅⾃治体において、具体的な指定がないため、地⽅ごとに指令
16 の適用⽅法が異なるという問題が生じた。ある地⽅は公共交通機関を
普段と変わりなく維持したが、他の地⽅では完全的に封鎖となり（クア
ンニン省等）、省外の客を入らせないために道路を閉鎖したこともある
58

。ハノイ⾸都でさえ、3 月 31 日に市の出入りの 26 カ所に警察が厳重に

警備され、特別な事情以外完全に通⾏止めにした59。また、生活必需物
資販売施設や必要なサービス提供施設以外の全ての企業、店舗は休業要
請に応じざるを得ないと示したが、生活必需物資やサービスについての
詳細的な定めはなかった60。
上記の問題を⾒出し、指令 16 の次に、2020 年 4 月 4 日、官庁から
2601/VPCP-KGVX の新たな公的文書を出し、指令 16 号の実施について
の⾸相の意⾒や指導を伝えた。当文書は、外出必須と⾒なされる条件（
58

“Cách ly toàn xã hội” không phải là rào đường, cấm xe, phong tỏa địa phương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt
Nam, 03/04/2020, tại http://dangcongsan.vn/ban-doc/luat-su-cua-ban/cach-ly-toan-xa-hoi-khong-phai-la-rao-duongcam-xe-phong-toa-dia-phuong-551903.html
59
Hà Nội đã thu hồi phương án lập 26 chốt, ngăn người ra vào Thủ đô, VOV, 31/03/2020, tại https://vov.vn/xahoi/ha-noi-da-thu-hoi-phuong-an-lap-26-chot-ngan-nguoi-ra-vao-thu-do-1030959.vov
60
Virus corona: Lúng túng và tranh cãi quanh chỉ thị của TT Nguyễn Xuân Phúc, BBC Vietnamese, 3/4/2020, tại
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-52135558
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食糧の買い足し、健康診断等…）、生活必需物資販売施設や必要サービ
ス提供施設、工場、交通施設等、指示 16 の諸内容をより明確化した61。
更に、“社会的孤立”の言句について⾸相及び官庁⻑が説明を加え、2020
年 4 月 1 日から国内通信機関を通じて発表し、“社会的孤立”から“社会的
隔離”に訂正した62。にもかかわらず、2020 年 5 月に至るまで、“社会的
孤立”を用いて部外者立入禁止等、極端な措置を取る地⽅がまだ残って
いる。
こうした状況を踏まえ、ベトナム政府と地⽅⾃治体各位が当初の新型
コロナ感染予防対策に⼾惑った様子が⾒られる。
他⽅、法的用語から⾒ると、一部の専門家は、指令16の内容に基づき、
これは実際に一種の緊急事態宣言とみなすことができると主張している。
そうであれば、この指令は2013年憲法や2007年感染症の予防及び管理に関
する法と違反していると指摘されている。なぜなら、既述の二つの文書に
より、⾸相は国会常任委員会に対して議会を開くと指示する権力のみが許
され、また国会常任委員会がすぐに開会できない場合は、宣言の発表権力
が⾸相でなく国家主席にあるからだ。
更に、2015年ベトナム法的文書の制定かつ公布に関する法の第4条にお
いて、指令は法的文書ではないと定められる。即ち、指令16はあらゆる社
会的主体に対して⾏動の義務づけができず、単なる特定の政府機関内の規
定にしかない。換言すれば、⾸相による指令16の法的根拠を巡ってベトナ
ム法学会の間で激しい論争を引き起こしている。特に、指令の内容や官庁

61

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về cách ly xã hội, Cổng thông tin Chính phủ, 4/4/2020.
http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Huong-dan-thuc-hien-Chi-thi-16CTTTg-ve-cach-ly-xa-hoi/20204/27510.vgp より
62
Virus corona: Lúng túng và tranh cãi quanh chỉ thị của TT Nguyễn Xuân Phúc, BBC Vietnamese, 3/4/2020,
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-52135558 より

40

による実施ガイドラインのいずれにおいても、「違反する主体を厳格に処
分する」と要求している63。
実際、⾸相⾃身も、「社会的隔離はあくまでも国⺠への要請にしかとど
まらず、国⺠の⾃らの意思で⾃分⾃身及びその家族を守るための措置を取
ることを求めている

64

」と断言した。しかし、指令16のには、強制的な内

容、特に「違反する主体を厳格に処分する」の一節が含まれている。

8.2.

日本の経験から学ぶ教訓

指令 16 に係る政府の当惑ぶり及び曖昧さや、当規定の法的価値をめ
ぐる論争等がある程度日本とベトナムの間の制度体制の違いを示す。
日本の場合、多党制からなる議会制⺠主主義の原則に踏まえ、現在の
法律上の枠組みの中では、いくら緊急な事態であっても、指令 16 のよう
な公的文書の作成が決して難しい。これに対して、一党体制を維持する
ベトナムの政治体制なら、あまり阻害されず指令 16 等の公的文書まで発
出することができる。
言い換えれば、指令 16 は、政府の早い反応を求める非常事態が発生
した際、一党政治体制の⽅がより素早く、適時な対策を練ることができ
ることの典型的な例である。
とは言うものの、緊急事態においての一党政治体制による決定はいつ
も合理的で正しいと言うわけではない。ウクライナ・ソビエト社会主義
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共和国のチェルノブイリ原子力発電所事故や旧ソビエト政府の対応はそ
の証拠である65。
また、ベトナムの例のみで、一党政治体制が緊急事態対応にいつも成
功を遂げるとは言い切れない。実際、ベトナムの他に、台湾や韓国（そ
して日本の初期対策及び近頃の状況）などの地域でも同様の成功を収め
ている。
⻑期的かつ概括的に論じると、一般的社会問題に取り組む際及び緊急
事態に取り組む際、ベトナムの政治体制を始め、一党政治体制は、日本
のような多党政治体制よりも、間違いを引き起こすリスクが高いことが
よく言われている。これは、一党政治体制における意⾒交換や反論の機
会――政府の⾏き過ぎを防ぐ鍵となる仕組み、が多党政治体制より極め
て少ないからだ。
既述のように、日本国憲法は軍国主義の崩壊の経験から深く学び、作
られるものである。1947 年以前、旧憲法に基づく緊急事態宣言として
108 本の勅令が発され、その中でも戒厳令宣告も何度かあった。一旦廃
止された旧憲法の象徴ですら呼ばれるこの条項を、新憲法に引き続き導
入しようとすることは極めて難しい。日本は現在、ただひたする旧制度
の遺物を削除し、完全なる⺠主主義を実現しようとしているのであろう
。
日本の実例から、緊急事態発令中の人権保障制度が充実に役割を果た
すために、以下の経験を引き出すことができる。
• より明確で厳格な規定を定めること：憲法上できちんと規制し
ようかするまいか、緊急事態に関する規定は全て明確で厳格で
なければならない。これには：緊急事態の定義、管轄主体、効
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力機関そして影響範囲等が含まれる。法律案は公布される前に
しっかりと審議され、後に制定される法案は既存の法律と重な
ったり矛盾したりしてはいけない。
• 政府の早い対応：疫病や⾃然災害、または外部からの武力攻撃
危機が発生した際、あるいは発生する明白な危険が切迫してい
ると認められた際、政府が早く決定を出せばするほど被害の程
度がより良く抑えられ、緊急事態の期間も短縮される。これを
し遂げるため、議会の意⾒統一やコミュニティーからの協力が
必要不可欠である。
• 緊急事態に関する全ての決定においての国会の影響力：緊急事
態に関する全ての決定には国会の参加が必要不可欠とする。臨
時国会が開かれない場合は状況の緊急性に基づき他の管轄機関
に決定権を預けることが可能だがその決定は次の会期で国会の
審議を経て承認を得なければならない。⾸相は緊急事態宣言の
効力期間中に国会を解散してはいけない。
• 市⺠への情報の公開・透明化：緊急事態に関する全ての決定は
政府の公式情報チャネルや地⽅政権を通じて直ちに市⺠へ公開
し、虚偽報道により世間を混乱させることを防ぐ。
• 政府の言動を精査する独立判断の機関：「最高裁判所は一切の
法律・命令などが憲法に適合するかどうかを決定する権限を有
する終審裁判所」（日本国憲法第 81 条）としてその機能を独立
化または要請に基づいて働かなければならない。

9. 結論
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上に概観したように、日本においては現在、緊急事態条項を憲法に導
入することはまだ難しい問題である。その為、緊急事態下の人権を保障
する政治形態もまだ構築されていない。⾃⺠党による憲法改正草案に基
づくと、⺠主主義の保障のために以下の提案がある：
• 緊急事態に関する規定の全ては事前に国会の承認を得ること。議
会が閉会の場合においては次の会期に提出して承認を得ることに
なる。
• 国会の承認について、議決を⾏う期間が普通の法律の場合は 30 日
間だが、緊急事項のが発生した時は最大５日間に決断を出す。
• 緊急事態の場合においても、憲法の第 14 条（法の下の平等）、第
18 条（身体的⾃由権）、第 19 条（思想・良心の⾃由）、第 21 条
（集会の⾃由・結社の⾃由・表現の⾃由、検閲の禁止、通信の秘
密）など憲法上に定める基本的人権に関する規定最大限に尊重さ
れること。
• 緊急事態宣言の効力期間に参議院は解散されないものとする。
これらの内容は、世界の各国の憲法においても共通しているところも
多いと⾒られるが、まだ大雑把で不完全なところも確かだ。そのため、
市⺠はまだ憲法上の緊急権を制度化することに対して不安を抱いている
。その不安が 2016 年 3 月 17 日の読売新聞によって⾏われた緊急条項に
関する憲法改正案についての世論調査を通して明らかになった。回答で
「憲法は改正しないで、政府の責任や権限を明記したあたらな法律を作
る」ことを選択した数は 52％に達した。
この問題の解決策として取り上げた⽅法の中で、一番注目を集めたの
はこの二つ：1.緊急事態に関する規定をより具体的で明確、特に人権保
障や政府の権限に関する内容及びその効果、2.最高裁判所を憲法の 81 条
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に記された上で独立の判断や権力を持ち、政府の言動を精査する。この
憲法上の正式な規定であっても、⾃⺠党の草案には言及されていない。
論文の中に富永健教授が結語としてこう述べた。「従来、緊急権は、
人権の制限の面ばかりが強調されていたように思われる。そこには国⺠
だけが犠牲になるようなニュアンスが含まれている。しかし、緊急権は
一面では国⺠の生命、身体、財産等を保護するために⾏使されるという
ことも言えるのではないか。緊急権に関してはこうした面から考察も求
められるのではないだろうか66。」そして早稲田大学大学院経営管理研
究科の⻑内厚教授も、「緊急事態宣言は私権を大きく制限することにつ
ながる」が、これでも「⺠主主義の使い分け」であると主張する。「平
常時は様々な意⾒を時間をかけてじっくり聞いて議論する、いわゆる多
様性を認めるボトムアップのマネジメント。それに対して緊急時には、
スピードと効率性を重視するトップダウンのマネジメントが人用になる
」「ただ、際限なくトップダウンでやってしまうのは独裁国家と一緒に
なってしまうので、「事態が収束して平常時に戻ったら元に戻るんだ」
と国⺠に対して安心感を与え、国⺠からは信頼感を得るということが何
よりも重要である。」緊急権の制度化とその事態の下に置かれる人権保
障の問題は、まさに⻑内氏が言ったように、「⺠主主義が試されている
時」67であろう。

参考文献
66
67

『憲法論叢』第３号、関西憲法研究会、1996 年 6 月 p.87
長内厚（2020）、HDK “Live News α”2020 年 3 月 4 日

45

安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会『「非常事態と憲法」
に関する基礎的資料（憲法資第14号）』(2003)
富永健『国家緊急権の法制化について』(1996/06)
岡田大助『東日本大震災と国家緊急権』(2011/09)
佐藤幸治『日本国憲法論』成文堂(2011/01)

ISBN-13

978-

4792305116
大⻄前掲『憲法の基礎理論』 (1975/05) ISBN 4-641-02932-6
小林直樹『国家緊急権―非常事態における⽅と政治』学陽書房
(1979/11/01) ISBN-13 978-4313430181
日本国憲法(1947)
⾃由⺠主党『日本国憲法改正草案Q＆A』(2013/10)
芦部信喜『憲法（4th版）』石波書店(2007) ISBN 978-4000227643
日本弁護士連合会『日本国憲法に緊急事態条項（国家緊急権）を創設す
ることに 反対する意⾒書 』(2017/02/17)
憲法調査会『憲法調査会における各委員の意⾒（憲法調査会報告書付属
文書）』(1964/01/01)
新型インフルエンザ等対策特別処置法 (2012/05/11)
⾃衛隊法（1954/06/09）
警察法 (1954/06/08)
災害対策基本法 (1961/11/15)
読売新聞

2016年3月17日朝刊

東京新聞

2020年3月14日朝刊

毎日新聞

2020年3月14日朝刊
46

Kenneth Mori McElwain – “Using Constitutional Data to Understand “State of
Emergency Provisions” (2017/05/02)
Clinton L.Rossiter – “Constitutional Dictatorship : Crisis Government in the
Modern Democracies” (2007/3/31) ISBN-13: 978-1406760132
Đề xuất tuyên bố tình trạng khẩn cấp dịch viêm phổi Vũ Hán, VnExpress, 31/1/2020,
https://vnexpress.net/dich-viem-phoi-corona/de-xuat-tuyen-bo-tinh-trang-khan-cap-dich-viemphoi-vu-han-4048089.html
Chỉ thị số 16/Ttg NGÀY 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp
bách phòng, chống dịch Covid-19, http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/vanban-chi-dao-dieu-hanh/chi-thi-so-16ct-ttg-ngay-3132020-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-thuc-hiencac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19-6238
Chuyên gia: Chống COVID-19, Việt Nam là hình mẫu 'cường quốc', MSN tài chính, tại
https://www.msn.com/vi-vn/money/news/chuy%C3%AAn-gia-ch%E1%BB%91ng-covid-19vi%E1%BB%87t-nam-l%C3%A0-h%C3%ACnh-m%E1%BA%ABuc%C6%B0%E1%BB%9Dng-qu%E1%BB%91c/ar-BB13yAHo?li=BBTsZmd
“Cách ly toàn xã hội” không phải là rào đường, cấm xe, phong tỏa địa phương, Báo điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam, 03/04/2020, tại http://dangcongsan.vn/ban-doc/luat-su-cua-ban/cachly-toan-xa-hoi-khong-phai-la-rao-duong-cam-xe-phong-toa-dia-phuong-551903.html
Hà Nội đã thu hồi phương án lập 26 chốt, ngăn người ra vào Thủ đô, VOV, 31/03/2020, tại
https://vov.vn/xa-hoi/ha-noi-da-thu-hoi-phuong-an-lap-26-chot-ngan-nguoi-ra-vao-thu-do1030959.vov
Virus corona: Lúng túng và tranh cãi quanh chỉ thị của TT Nguyễn Xuân Phúc, BBC
Vietnamese, 3/4/2020, tại https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-52135558
Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về cách ly xã hội, Cổng thông tin Chính phủ,
4/4/2020. tại http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Huong-dan-thuc-hien-Chi-thi-16CTTTg-ve-cach-lyxa-hoi/20204/27510.vgp
Chỉ thị 16 của Thủ tướng thuộc loại văn bản nào và giá trị pháp lý như thế nào? DanLuat,
https://danluat.thuvienphapluat.vn/chi-thi-16-cua-thu-tuong-thuoc-loai-van-ban-nao-va-gia-triphap-ly-nhu-the-nao-183174.aspx
Thủ tướng: ‘Cách ly toàn xã hội mới dừng ở mức vận động, thuyết phục’, Thanhnien Online,
31/3/2020, tại https://thanhnien.vn/thoi-su/thu-tuong-cach-ly-toan-xa-hoi-moi-dung-o-muc-vandong-thuyet-phuc-1204092.html
Chernobyl: Disaster, Response & Fallout – HISTORY, tại
https://www.history.com/topics/1980s/chernobyl

47

