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PREFACE
States of emergency are regulated in international law as well as in the laws of
domestic jurisdictions around the world. Emergency is an important matter since it
is closely related to national security, social order and safety, public health, socialeconomic development, and human rights. The intersection of these factors also
makes the regulation of states of emergency a complicated issue. It is not surprising
that there are many debates and a variety of approaches, theories and practices
relating to emergencies and emergency laws. At this time, because of the COVID-19
pandemic, many states have adopted emergency measures to respond to many
challenges to public health, economy, and governance.
Against this background, on June 16-17, 2020, the Master’s Program in Law
on Human Rights, School of Law, Vietnam National University, Hanoi and Asian
Law Centre, Melbourne Law School, University of Melbourne, in collaboration with
the Institute for Legislative Studies under the Standing Committee of the National
Assembly of Vietnam, co-hosted the International Conference on “Law of the State
of Emergency”.
The objectives of the conference were to provide an open forum for scholars
to discuss both theoretical and practical aspects of emergency laws, to gather
information about emergency laws in many different jurisdictions and how they
have been implemented, as well as to discuss similarities and differences between
them. We discussed the following important questions:
1. What should be the substantive and procedural requirements for declaration
of a state of emergency?
2. What are the appropriate limits to the use of emergency powers, particularly
protecting the human rights commitments of states?
3. What types of mechanisms can or should be in place to control abuse of power
or other negative impacts on citizens during a state of emergency?
4. How do the experiences of different jurisdictions differ and what lessons can
be learnt?
More than 30 papers are included in this book of Conference proceedings. They
are grouped into papers written in Vietnamese, English, and other: with one paper in
Japanese. Within that they are grouped into 5 thematic discussion topics:
1. legislation/regulations;
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2. human rights;
3. criminal justice/martial law/emergency;
4. rule of law/accountability; and
5. economy/labour/health.
Through these papers, we have built a fairly comprehensive picture of this
field. However, because of the breadth and complexity of the issues relating to states
of emergency, there are certainly still many aspects and gaps that require further
consideration and study. We hope to receive sincere comments from readers to be
able to continue our work of organizing further research on those aspects requiring
further study in the future.
We would like to thank the participants for their excellent contributions to both
the workshop and to this publication and acknowledge the efforts of participants,
authors, members of the Organising Committee, reviewers, the Selection Committee,
and the Editorial Board in making this conference and the publication such a great
success.
Hanoi, December 2020
The Workshop Organising Committee and Editorial Board

LỜI MỞ ĐẦU
Tình trạng khẩn cấp là vấn đề được ghi nhận trong pháp luật quốc tế cũng như
pháp luật của các quốc gia trên thế giới. Pháp luật về tình trạng khẩn cấp quan trọng
bởi vì chế định pháp luật này liên quan chặt chẽ với các vấn đề an ninh quốc gia,
trật tự an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng, sự phát triển kinh tế, xã hội cũng như
các quyền con người, quyền công dân. Đây cũng là một vấn đề phức tạp, còn nhiều
tranh luận về lý thuyết cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật về tình trạng khẩn cấp.
Tại thời điểm này, nhiều quốc gia cũng đã phải ban hành nhiều biện pháp khẩn cấp
để giải quyết các vấn đề, thách thức đối với sức khỏe cộng đồng, nền kinh tế và quản
trị gây ra bởi đại dịch Covid-19.
Trong bối cảnh đó, vào các ngày 16-17/6/2020, trong khuôn khổ Chương trình
thạc sĩ “Pháp luật về Quyền con người”, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội và
Trung tâm pháp luật Châu Á, Trường Luật Melbourne, Đại học Melbourne, cùng với
sự phối hợp của Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban thường vụ Quốc hội, đồng tổ
chức Hội thảo quốc tế về chủ đề “Pháp luật về tình trạng khẩn cấp”.
Mục tiêu của hội thảo này là cung cấp một diễn đàn mở cho các học giả thảo luận
cả về khía cạnh lý luận và thực tiễn của pháp luật về tình trạng khẩn cấp, thu thập
thông tin về pháp luật về tình trạng khẩn cấp ở nhiều quốc gia khác nhau, và thảo
luận về những điểm giống và khác nhau giữa chúng. Hội thảo đã tập trung thảo luận
các vấn đề chính sau đây:
1. Các yêu cầu về cơ bản và thủ tục để tuyên bố tình trạng khẩn cấp là gì?
2. Các giới hạn thích hợp đối với việc sử dụng quyền hạn khẩn cấp, đặc biệt là
bảo vệ các cam kết nhân quyền của các quốc gia là gì?
3. Những loại cơ chế nào có thể hoặc cần có để kiểm soát sự lạm quyền hoặc các
tác động tiêu cực khác đối với công dân trong tình trạng khẩn cấp?
4. Kinh nghiệm của các quốc gia khác nhau như thế nào và có thể rút ra bài học gì?
Hội thảo tiếp nhận được tổng cộng hơn 30 bài viết. Cuốn Kỷ yếu hội thảo sắp
xếp theo thứ tự các bài tiếng Việt, tiếng Anh và ngôn ngữ khác (1 bài tiếng Nhật). Các
bài viết được nhóm theo 5 chủ đề thảo luận: lập pháp/quy định; quyền con người; tư
pháp hình sự/thiết quân luật, khẩn cấp; pháp quyền/ trách nhiệm giải trình; và kinh
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tế/việc làm/sức khỏe. Nhìn chung, thông qua các bài viết, có thể thấy một bức tranh
khá toàn diện về lĩnh vực này. Mặc dù vậy, do đây là những vấn đề rất rộng và phức
tạp, chắc chắn vẫn còn những khía cạnh chưa được đề cập hoặc đã được đề cập trong
sách nhưng chưa thấu đáo. Chúng tôi mong nhận được sự góp ý chân tình của độc
giả để có thể tiếp tục tổ chức nghiên cứu sâu hơn về những khía cạnh đó trong thời
gian tới.
Chúng tôi trân trọng cảm ơn các chuyên gia, các nhà khoa học và thực tiễn đã
đóng góp các bài viết cho Hội thảo. Chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới
các quý vị đại biểu tham gia, các tác giả, các phản biện, thành viên Ban tổ chức, hội
đồng tuyển chọn, Ban biên tập đã đóng góp cho sự thành công của Hội thảo cũng
như cuốn Kỷ yếu này.
Hà Nội, tháng 12/2020
Ban tổ chức Hội thảo và Ban biên tập Kỷ yếu Hội thảo

PHẦN TIẾNG ANH
(PAPERS IN ENGLISH)

STATE OF EMERGENCY IN INTERNATINAL HUMAN RIGHTS
LAW AND NATIONAL CONSTITUTIONS
Nguyen Dang Dung1, Nguyen Thuy Duong2
Abstract: In the state of emergency, the legislative and judicial branches must give to the executive the power to derogate
human rights, but the executive itself must also follow due process of law when applying derogation of rights. This paper
analyzes the theoretical basis and the operational sequence of executive activities, along with the incompatibilities of
Vietnamese law in this context with the purpose of protecting the rights of the people.
Keywords: state of emergencies, executive power, human rights
1. PROVISIONS ON THE STATE OF EMERGENCY IN THE NATIONAL CONSTITUTION
“State of emergency”, also known as “state of exception”, “state of alarm” or “state of
siege”,3 is a long-standing concept and has been used in many legal systems under
all politic regimes. In the past, many countries use these concepts referring to certain
statuses such as the state of war, and in these scenes, the priority of the executive
may be prescribed by the laws. In the modern era, the state of emergency has been
widely applied in countries around the world even in a peaceful context and became
a constitutional concept. After the World War II, most constitutions have regulated
executive priority in emergencies. In this scene, the executive branch instead of the
legislature, on behalf of state apparatus, may declare a state of alarm, curfew or urgency
in part, or the whole of the national territory.
In legal theory, the executive has priority over other state power-holders in
acting in a state of danger or urgency that threatening the life of the nation. In this
situation, it is possible to suspend all national laws, including the laws on human
rights protection, that hinder urgent action aiming to protect the legitimate existence
of the whole nation. In special situations, the executive is obliged to protect the life
of the nation by any means, even it has to use methods that may against the rule of
1
2
3

Professor. Doctor of law, Vietnam National University, Hanoi
PHD Cadidate, Lecturer, School of law, Vietnam National University, Hanoi
DCAF, State of Emergency, https://www.files.ethz.ch/isn/14131/backgrounder_02_states_
emergency.pdf
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law,1 which means almost everything that helps national survival, security, and order
in an emergency can not be considered as illegal manifestation.
The term “emergency” does not appear in the Constitution of the United States
of America. But all incumbent presidents in times of crisis do state that they have the
right to apply special measures through difficult times. For instance, President A.
Lincoln at the beginning of American Civil War signed a decree to suspend all public
freedoms and his action was justified for the aim to uphold the Constitution and
national protection.2 Whereby, State powers in an emergency are interpreted in two
ways: (i) special powers conferred on the government/executive branch to suspend
the validity of common legislative or judicial procedures;3 (ii) allocated authority
of US President over particular functions clearly relating to emergency situations
according to the Constitution Article 2, paragraphs 2 & 3.4
The exercise of emergency power may be or not be considered by the Supreme
Court. In the case of Korematsu vs United States (1944),5 the Supreme Court had
affirmed Executive Order 9066 signed by President Franklin D. Roosevelt on February
19, 1942 (about 10 weeks after the U.S. entered World War II) that authorized the
Secretary of War and the armed forces to remove people of Japanese ancestry from
what they designated as military areas and surrounding communities in the United
States. However, the Civil Liberties Act of 1988 was passed by Congress to provide a
Presidential apology and symbolic payment of $20,000 to the internees, evacuees, and
persons of Japanese ancestry who lost liberty or property because of discriminatory
action by the Federal government during World War II.6 But in Youngstown Sheet
& Tube Co. v. Sawyer case, Supreme Court limited the power of the President of
the United States to seize private property by rejecting President Harry S. Truman’s
claim to grant emergency power to neutralize private steel mills in order to ensure
1

2

3

4

5

6

In a state of emergency, the executive may decide to suspend partial enforcement of the national
constitution, including constitutional rights and freedoms.
United States Information Agency, An outline of American History, National Political Publishing
House, Hanoi, 2000, p. 192 – 193.
In Western democracies, such emergency power is often strictly controlled by the legislature
and is only allowed in a very limited time.
William B. Fisch, Emergency in the Constitutional Law of the United States, University of
Missouri School of Law, 1990, https://scholarship.law.missouri.edu/cgi/viewcontent.cgi?article
=1417&context=facpubs
Facts and Case Summary - Korematsu v. U.S, https://www.uscourts.gov/educational-resources/
educational-activities/facts-and-case-summary-korematsu-v-us
Steven Wright, The Civil Liberties Act of 1988, https://www.dartmouth.edu/~hist32/History/S06%20
-%20Civil%20Liberties%20Act%20of%201988.htm
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production in the time of war.1 As such, the president can do almost anything to
perform emergency power until being prevented by one of the other two branches.
Such cross-supervision will help to limit the emergency power of the executive
branch when it is necessary.2
Historical experiences show that granting the right to declare war to the
Congress does not preclude the president from putting the country in a war that
should not be attended. Presidential authority as Commander in Chief of all armed
forces, in a broad sense, gives the president the advantage of the “one who comes
first”. By deploying troops to war, the President put the Congress in no other way
but supporting him. In 1861, within 6 months after the declaration of war from
Confederacy, President A. Lincoln suspended the writ of Habeas Corpus to detain
citizens who were suspected of being spy or Civil war protester. He never consulted
with Congress before applying. At the same time, the President ordered the navy
to blockade southern ports while increasing service time in the army to 3 years,
expanding army, and navy force and allowing to purchase war materials, without
the approval of the Congress. The President then justified for his actions by claiming
executive privileges as the Commander of all armed forces and presidential obligation
to protect the government.3 He stated: “I have exercised all the power which Constitution
and laws confer upon me.” He also added: “whether strictly legal or not, were ventured
upon under what appeared to be a popular demand and a public necessity, trusting then, as
now, that these Congress would readily ratify them.”4 There was no declaration of war in
neither the Korean War (1950 - 1953) nor the Vietnam War which took place a decade
later. The notion that the president has full power in army, at least in very limited
time, has not faced any strong opposition. And the Congress’s right to declare war, in
some aspects, is just a formal control.
In 1973, the Congress resolution designed to limit the U.S. president’s ability
to initiate or escalate military actions abroad by adopting War Powers Act despite
President Nixon’s veto. The Act requires that presidents notify Congress after
deploying the armed forces and limits how long units can remain engaged without
congressional approval. Enacted with the goal of avoiding another lengthy conflict
such as the Vietnam War, its effectiveness has been repeatedly questioned, and several
presidents have been accused of failing to comply with its regulations. Until now,
1

2

3
4

Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, 343 U.S. 579 (1952), https://supreme.justia.com/cases/
federal/us/343/579/
Jay M. Shafritz, The Dictionary Of American Public Policy And Administration, National
Political Publishing House, Hanoi, 2002
Neal Devins & Louis Fisher, The Democratic Constitution, Oxford University Press, 2004, p.110.
David Herbert Donald, “Lincoln, the Politician” in “Lincoln Reconsidered: Essays on the Civil
War Era”, New York: Random House, 1956
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the constitutionality of neither the act nor its implementation in limiting presidential
military command has ever been tested.
In England, in the 19th-century rebellion, the government - executive - had to
sign a specific decree called the Peace Preservation Act (1814), which was precursor of
Emergency Powers Act 19201 that gave the Sovereign power, in certain circumstances,
to declare a state of emergency such as strikes, riots that paralyzing common sense and
security by proclamation. In such situation, the government must take all necessary
measures to restore public order. The Act also authorized emergency regulations to be
issued by Order in Council.2
In France, as regulated by the 1958 Constitution of France, the President of
the Republic, after formally consulting the Prime Minister, the Presidents of the
Houses of Parliament and the Constitutional Council shall take measures required
by circumstances “where the institutions of the Republic, the independence of the Nation,
the integrity of its territory or the fulfillment of its international commitments are under
serious and immediate threat, and where the proper functioning of the constitutional public
authorities is interrupted”. The President obliges to address the Nation and inform it of
such measures which are designed to provide the constitutional public authorities as
swiftly as possible, with the means to carry out their duties.3
Thus, whether or not there is a regulation in the Constitution, even when the
rule of law is completely applied, the executive branch sometimes has to go beyond
its authority, which is allowed by the legislature, in a state of emergency.
The declaration of a state of emergency or curfew, which is a derogation of
citizens’ human rights, in principle, is under the legislature. However, an emergency
that happens suddenly is difficult and unpredictable to be prevented. For example
a rebel, or a flood, earthquake, or hurricane that causes great damage or loss of life.
In this case, if the country has to wait for the legislative declaration of a state of
emergency or curfew, then people‘s life and security cannot be protected in a timely
manner. Because of the abrupt nature of such events, the legislative must allowed the
executive to take immediate actions by declaring a state of alarm or curfew partial or
whole the national territory.
Both in a state of mergency and curfew, the exercise of public freedoms may be
reduced and sometimes even completely suspended, but it’s not construed as a legal
1

2

3

Emergency Powers Act of the United Kingdom, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1920/55/
pdfs/ukpga_19200055_en.pdf
Bui Duc Man, The History of the United Kingdom, Ho Chi Minh City Publishing House, 2002,
p.140
School of law, Vietnam National University, Hanoi, The Collection of the Constitutions in the World,
Vietnam National University Publishing House, 2010
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dictatorship without control and limitation of power. These are just the exceptions
to the rule of law. Compared to a state of emergency, a curfew is tighter. In a state
of curfew, a civil government may be replaced by a military one. A state of alarms
may be considered less serious and dangerous than a state of emergency or urgency.
Above them, a curfew is the most severe, often enacted in response to domestic
turmoil and chaos or invasion from outside. A state of emergency as an intermediate
solution between a normal situation and a curfew is a more peaceful solution by
strengthening the executive/administrative powers to deal with threats. Depending
on the severity and danger of situation, the executive shall decide appropriate special
mesures of limitation on human rights. For example, a state of alarm is usually applied
in response to natural disaster such as storm, earthquake while a curfew is usually
applied in response to domestic turmoil or invasion from outside.
A state of emergency allows the government to use special measures to deal
with a special situation, but not all measures. Only the measures that are necessary
in specific circumstances are legal. The validity of an emergency must be strictly
considered. In response to a special situation, as required by the executive, one or
more civil liberties/laws may be suspended or restricted. Citizens may continue to
exercise fully their rights after a period of emergency. An emergency can be declared
on partial or whole national territory where public security and order are seriously
compromised. Human rights that can be derogated are freedom of speech, freedom
of assembly, freedom of movement/residence... Such rights must be stated clearly in
a declaration of emergency.
Declaring a state of emergency means suspending the enforcement of law,
especially acts relating to human rights. A declaration of emergency allows
administrative officers, especially the head of the executive to prohibit anyone who
may violate government activities from exercising his freedom of residence or apply
ban traffic during certain times and areas. In addition, the executive has the right
to requisition what is necessary for restoring national security and public order as
soon as possible. In an area which was declared to be in the state of emergency, the
executive has the power to decide residence areas for citizens, to ban them from
exercising their freedom of assembly, to close public places, to suspend elections, to
check permanent and temporary residents and to control all or some means of media.
The executive power to derogate citizens’ rights is not absolute. The exercise of the
executive power must follow the principle corresponding to the declaration of a state
of emergency that being declared. Moreover, it should be noted that measures that are
applied in a state of emergency can not infringe on absolute rights such as right to life
of the people, freedom from torture, freedom of thought…, whether such rights are
regulated in national law or not. Thus, the power holders can not argue that the right is
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not prescribed by law as an excuse for imposing restrictions on absolute rights. There are
only a handful of absolute rights, which are not derogated in any case, includes right to
human dignity. Specifically, freedom from torture, inhuman treatment or punishment,
and degrading treatment or punishment are recognized as absolute rights and can not
be restricted or derogated. Meanwhile, some others are controversial, such as right to
life and right to a fair trial. Except for absolute rights, others may be limited/derogated
at different levels. The limitation on rights is a popular and common phenomenon in
all countries.
The implementation of emergency power may easily lead the executive to abuse
of power. To avoid such abuse, national constitutions stipulate that the legislature
must be convened no later than certain time after declaration of state of emergency
for ratification, modification or abolition this declaration. In principle, derogation of
human rights must be prescribed by an act, in which clearly defines the scope of
application on time and space and the act must be adopted by the legislature. But in
specific situation, the executive is granted with constitutional power to issue decrees
on declaration of curfew or emergency. For example, the 1967 Constitution of the
Republic of Vietnam1 stipulates very clearly:
“(1) In special situations, the President may sign decrees declaring states of emergency,
curfew or tension over part or all of the territory of the country.
(2) The National Assembly must meet no later than twelve days after the date of
promulgation of the decree in order to ratify, amend or reject it.
(3) If the National Assembly rejects or amends the President’s decree, the special situations
which were decreed will end or be modified accordingly.” 2
2. STATE OF EMERGENCY IN INTERNATIONAL LAW
International conventions on civil, political and other human rights conventions
of the United Nations have similar standards. Specifically, international law on human
rights allows member states to impose some conditions/derogation on application
of human rights which are not absolute rights. In other words, states may impose
limitations/derogations on human rights that may be limited/derogated according to
international law on human rights for a legitimate purpose such as national security,
public order in both normal times and times of emergency.
Most rights are not absolute in character. States can limit the exercise of these
rights for valid reasons, including the needs of countering terrorism, as long as they
1
2

The Republic of Vietnam was established in the South of Vietnam during the war.
Truong Tien Dat, The Constitution’s Notes, 1967, p. 279. More detail at: https://drive.google.com/op
en?id=1898pjZYaSzZa2BxfRZhhZvPc_J4G3URW
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respect a number of conditions arcording to Article 4 International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR – 1966) as following:
(i) There is a legal basis for the measure limiting the right;
(ii) limitation on the right pursue a legitimate aim such as respect of the rights or
reputations of others, the protection of national security, the maintenance of public
order or public health or morals;
(iii) the legal restriction respects the principle of equality and non-discriminatory.1
Unlike limitation of rights, derogation of rights is only applied in a state of
emergency. In other words, derogation of rights must be of an exceptional and
temporary nature that required of strict necessity relates to the duration, geographical
coverage and material scope of the derogation. According to Article 4 of International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR 1966), derogation of rights shall be
applied as following conditions:
(i) There must be a “public emergency which threatens the life of the nation”,
such as armed conflict, civil and violent unrest, a terrorist emergency, or a severe
natural disaster, such as a major flood or earthquake.
(ii) Derogations should not be inconsistent with other obligations under
international law.
(iii) Permissible derogation measures must limit the derogated rights only to the
extent strictly required by the exigencies of the situation.
(iv) Derogation must be applied in a non-discriminatory manner, without a distinction
solely founded on grounds of race, colour, sex, language, religion or social origin.
A State Party applying derogation of rights within its territory shall immediately
inform other States Parties through the intermediary of the Secretary-General of the
United Nations about derogated provisions, reasons as well as the date on which it
terminates such derogation.
Thus, a State may temporarily suspend the exercise of a number of civil and
political rights for a certain period of time due to the emergency context, through
specific measures such as: applying martial law in partial or whole country, banning
protests, assemblies, banning or imposing restriction on mass media, freedom of
movement including immigration. And the ultimate purpose of such derogation
methods is to help the nation to overcome all threats in state of emergency.
1

UNODC, Limitations permitted by human rights law, https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/
module-7/key-issues/limitations-permitted-by-human-rights-law.html#:~:text=Such%20
rights%20include%20the%20prohibitions,pursuit%20of%20a%20legitimate%20aim.
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3. STATE OF EMERGENCY IN THE CONSTITUTION OF VIETNAM
The state of emergency is very close to the issue of war and peace. Like many
constitutions of other countries, the Constitution of Vietnam also adopted regulations
on state of war and peace, and emergency. A state of war and peace is decided by
National Assembly, while a state of emergency and curfew is decided by the National
Assembly’s Standing Committee, since the National Assembly does not meet regularly.
In ordinary process, he National Assembly’s Standing Committee makes decision on
the state of emergency and the Head of State – the President then declares the state of
emergency.
In detail, declaring a state of emergency is recognized by the Constitution of
Vietnam. The National Assembly has the power to decide issues of war and peace; to
provide rules on a state of emergency and other special measures aimed at ensuring
national defense and security.1 In cases where the National Assembly cannot meet,
the National Assembly’s Standing Committee may decide on proclaiming a state
of war and report it to the National Assembly for decision at its next sessions; it
has also the power to proclaim general or partial mobilization; to proclaim a state
of emergency throughout the country or in a particular region.2 Meanwhile, the
President has been empowered to proclaim or retract the decision on the state of
war on the basis of resolutions of the National Assembly; to issue orders on general
mobilization or limited mobilization on the basis of resolutions of the National
Assembly’s Standing Committee and to declare or lift a state of emergency and to
declare a state of emergency nationwide or in a particular locality in cases where the
National Assembly Standing Committee cannot meet.3
The Standing Committee of the National Assembly has adopted the 2000 Ordinance
on the state of emergency to provide the procedure of a declaration of a state of emergency
that based on the proposal of the Prime Minister, the National Assembly’s Standing
Committee issues resolution on emergency. In case the National Assembly’s Standing
Committee can not meet, based on the request of the Prime Minister, the President issues
an order to declare a state of emergency.4
Compared with the legislation on the state of emergency in other countries,
there are several raising issues as following:
Firstly, the state of emergency is a special situation, in which ordinary public
governance cannot be applied and citizens cannot exercise their rights and freedoms under
the provisions of the law as normal. In such a situation, it requires timely reaction from
1
2
3
4

Art 70.13, the Constitution of Vietnam.
Art 74.9 & 74.10, the Constitution of Vietnam.
Art 88.5 , the Constitution of Vietnam.
Art 16, Ordinance on the state of emergency
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the elites of the countries. That is the reason why in other countries, the executive is often
given priority in a state of emergency. However, according to the current Constitution of
Vietnam, in this case, the Prime Minister or the President is not empowered to decide a
state of emergency. This power belongs to the National Assembly’s Standing Committee.
Second, the state of emergency is a temporary situation, in which the rights and
freedoms of the people may be derogated in limited time. In order to avoid power
abuse from the executive, national constitutions stipulate that the legislature must
be convened no later than 12 days after the declaration of a state of emergency for
ratification, modification, or abolition of this declaration. In principle, derogation of
human rights must be prescribed by an act, in which clearly defines the scope of
application on time and space and the act must be adopted by the legislature. It may
say that there’s no mechanism to avoid such abuse in the legal system of Vietnam.
Thirdly, both the Constitution and other domestic legal instruments do not
clearly define absolute rights that can not be derogated in any circumstances.
In Covid-19 pandemic, the Prime Minister of Vietnam has issued Directive No16
on social distancing. It is not a legal instrument but includes legal norms because it
allows citizens what to do or not to do in a certain time. In Vietnam, the National
Assembly or its standing committee - National Assembly Standing Committee has
the power to decide issues of war and peace; to announce a state of emergency and
other special measures to ensure national defence and security according to Art 70.3
of the Constitution of Vietnam, and the Head of State – the President has right to
declare what National Assembly decided. However, in Vietnam during the Covid-19
pandemic, we barely saw the role of either National Assembly’s Standing Committee
or the President. Instead, the Prime Minister has issued Directive No16 but the point
is that it is not a legal instrument according to the law. So in this case, we recommend
that the emergency power should belong to the executive. Besides, all measures that
have been applied in an emergency must be reviewed. Although Directive No16 of
the Prime Minister had a good effect on preventing the spread of the virus it also
hinder citizen rights implementation by imposing social distancing on the whole
territory without risk zoning.
CONCLUSION
In the paper, we have tried to explain why the executive should be empowered
with the right to declare the state of emergency. However, there have been some
examples in the history showing that the application of emergency power may
violate human rights. As mentioned above, The Executive Order 9066 signed by the
President Roosevelt in World War II that authorized the Secretary of War and the
armed forces to remove people of Japanese ancestry from what they designated as
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military areas and surrounding communities in the United States did violate right to
non-discrimination which now has been considered as absolute rights. Therefore, the
emergency power of the executive should be appropriately limited according to the
law. In particular, derogation of rights must be regulated in a national constitution and
laws in compatible with international law on human rights. In addition, the legislative
and the judiciary may control the exercise of the executive’s emergency power by
ratification, modification, or abolition of emergency declaration later. In other words,
in urgent situations, the executive is obliged to protect the life of the nation by any
means, even it has to use measures that may against the rule of law (for example,
suspending the implementation of a part of the Constitution or national laws) but
cannot completely eliminate the rule of law. Accordingly, the remaining branches
of power still have the authority to review the legitimacy of executive actions in the
state of emergency and above all, the supervision of the people on the executive.
For example, the Supreme Court may review the decisions in emergencies of the
executive that may violate human rights of the citizen, or the head of the executive
must consult with the Prime Minister, the Presidents of the Houses of Parliament and
the Constitutional Council (Constitution of France). These are such good experiences
for Vietnam to find proper limits on executive power and to balance between the
executive power and the protection of human rights during emergency period.
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JAPANESE GOVERNMENT’S ACTIONS AGAINST COVID-19
UNDER CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE LAW DIRECTIVES
Yuichiro Tsuji1
Abstract: This paper discusses the actions of the Japanese government against COVID-19 during the first five months of
2020. On May 25, 2020, the government lifted the emergency declaration passed under the amended Influenza Special
Measure Act (ISMA).
This paper argues that the experience of Japanese government action is not unique, but similar to those of other
countries. In February 2020, the Japanese government passed ISMA, which was addressed to severe acute respiratory
syndrome (SARS), not COVID-19. The Government hesitated to use ISMA against COVID-19 for political reasons. The
government opened advisory boards and chose to follow a policy based approach. If a delay in governmental actions
led to an increase in the number of seriously ill patients, governmental inaction would be subject to the State Redress
Act and people would vote to change the government in the next election.
The emergence of COVID-19 has compelled Japanese scholars to question the validity of existing legal principles. Outside
of Japan, the New York Times argues that the Japanese constitution should be amended to cope with such an emergency.2
This paper urges vigilance of governmental interventions that are carried out in the name of emergency and the
need to keep legal principle under rule of law. An emergency does not allow us to ignore the law; nor does it put the
administration above the law. If the emergency is predicted, we can prepare and prevent it with the use of law. If an
emergency occurs, we can mitigate damages and recover quickly by interpreting or amending the existing statutes.3
The lessons from the actions undertaken by the Japanese government should be shared with other countries that have
democratic constitutions. When we start a constitutional and administrative law analysis, we need to distinguish
between legal and political responsibility.
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I. JAPAN’S CORONAVIRUS SPECIAL MEASURES ACT
On March 13, 2020, the National Diet (Parliament) passed the Coronavirus Special
Measures Act (CSMA)1 as a supplement and revision to the Influenza Special Measures
Act (ISMA),2 which was passed in 2012. The ISMA aimed to prevent the rapid spread
of influenza and reinforce the medical support system. The difference between ISMA
and CSMA is the addition of the definition of COVID-19 in CSMA. Under the amended
ISMA, the Prime Minister is authorized to establish countermeasure headquarters
and declare a state of emergency. The local government may prohibit the use of
a facility (such as a school, concert hall, etc.) where many people may gather, and
request individuals to stay home, but it does not provide for any legal sanction action
to be imposed if people don’t comply. The amended ISMA is temporary legislation,
limiting its effect to a period of two years from its enforcement on March 14, 2020.
Without any amendment to this law by the legislature, it will lose effect after 2 years.
It is called a sunset law.
What are the important aspects of the amended ISMA? First, the novel coronavirus
is regarded as a type of new influenza.3 It constitutes the scope of application of the
amended ISMA. Before the amendment, there was no clarity whether COVID-19
was covered by ISMA. Second, the central and local governments have already come
to establish countermeasure action plans against COVID-19. The Amended ISMA
legally covers COVID-19.
The amended ISMA provides three steps on the basis of timeframe: before the
spread, after the spread, and situations beyond the limits of medical capacity.
In the first phase, the central and local governments are required to take necessary
measures to store essential items, train, and disseminate knowledge in order to prepare
for the prevention of the spread of a virus.4 The amended ISMA can use the existing
action plans from the original ISMA to fight against COIVD-19.5 Action plans instruct
the government and private organizations on how to carryout actions against diseases.
However, the government persisted that an action under the original ISMA could not
be applied to COVID-19 in the first phase. Before the promulgation of the amended
ISMA on March 13, 2020, the absence of a relevant law delayed governmental measures,
increasing the number of critically ill patients.
1

2

3
4
5

Shingata influenza tō taisaku tokbetsu sochi hō [Coronavirus Special Measures Act]Act no. 31
of (revised as Act no. 4 of 2020). (Japan).(hereinafter CSMA, or amended ISMA).
Id. Shingata influenza tō taisaku tokbetsu sochi hō [Influenza Special Measures Act], Act no. 31
of 2012 (Japan) (hereinafter ISMA).
Id. Art.1-2(1) of supplement of amended ISMA.
Id. Art.6 to13 of amended ISMA.
Id. Art.1-2(3) of supplement of amended ISMA.
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In the second phase, where there is a high probability of the spread of COVID-19,
the Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) reports the situation to the prime
minister.1 The Prime minister establishes a countermeasure headquarter in all cases,
except when the disease is a temporary seasonal influenza.2 When a countermeasures
headquarter is summoned by the central government, prefectures are required are
also obliged to open headquarters.3 A headquarter performs the task of proposing
official statements of governmental policies.4 The governors of prefectures may
request cooperative actions from public and private organizations under Article 24(9)
of the amended ISMA.5 Article 24(9)6 is applied as a request for voluntary restraint.
In the third phase, the prime minister as the chief of the countermeasures
headquarters may declare a state of emergency after submitting prior reports to the
Diet.7 A state of emergency can last for up to two years, with a possible one yearextension. Its objective is to prevent the collapse of the medical services system.8 The
action plan specifies the requirements for the declaration of emergency.9 Without the
declaration of emergency during this phase, the system of medical support would
exceed its capacity and endanger the lives and health of people, which may in turn
lead to a social disorder.
The Diamond Princess, a cruise ship marred with a number of COVID-19 cases
was anchored in the port of Yokohama in February 2020. A number of infected persons
were quarantined inside the ship. The Quarantine Act10 authorized government to
request a person who has a high probability of the disease to stay in hospitals and
hotels for a certain time to conduct medical tests.
Under the amended ISMA, the governors of the prefecture can issue voluntary
restraint orders to stay home, restrict the use of public facilities such as schools and
entertainment facilities11, acquire land with the consent of landowners for temporary
1
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Art.14 of the amended ISMA, and Article 1-2(2) of supplement of amended ISMA.
Art.15 of the amended ISMA.
Id. Art.22.
Prime minister of Japan and his cabinet, new influenza headquarter. Available at: http://japan.
kantei.go.jp/ongoingtopics/_00018.html
Art. 24(9) of the amended ISMA.
Id.
Art. 32.
Art.
Prime Minister of Japan and His Cabinet, [COVID-19] Declaration of a State
of Emergency in response to the Novel Coronavirus Disease (April 16).
Available at: https://japan.kantei.go.jp/ongoingtopics/_00020.html
Ken eki hō [Quarantine Act], Act no. 201 of 1951, Art. 14(1)-2, 16(2) (Japan).
Translationisavailableat:http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=2783&vm=&re=
Art.45(2) of amended ISMA.
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medical facilities1, and order emergency transportation of goods.2 Under the Act, the
headquarters of the central government is authorized to coordinate several measures
and the governors of headquarters issue self-restraint requests.3
Under the act, a criminal sanction is provided only for the violation of the order
for transportation of necessary goods4, not for the violation of voluntary restraint5
and closure of facilities.6
The amended ISMA authorizes governors of prefectures to take concrete actions
and enables them to read the original ISMA action plan to that of amended ISMA
for carrying out immediate actions. In the meantime, the original ISMA had drawn
criticism that the human rights were seriously restricted in 2012.7 The opposing party
had argued that the supplement Act should make provisions to ensure that the
countermeasure actions take into consideration human rights, and ensure that the
restrictions on people’s rights are kept to a minimum level.8

A. Tokyo Action Plan
The action plan of Tokyo Metropolitan Government (TMG) is a model for other
prefectures concerning the actions undertaken against COVID-19. TMG established
a countermeasure headquarter for COVID 19 on January 31, 2020.9 Once the disease
1
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9

Id. Art.49.
Id. Art.54.
Id. Art.45(1). Ministry of Health, Labor and Welfare, Governmental action plan for new
influenza etc. (2015, revised in 2017). pp.6. Available at: https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/
keikaku/pdf/h29_koudou.pdf
See also, Japan Times, Tokyo announces monthlong action plan to contain coronavirus outbreak
(April 10).
Available at: https://www.japantimes.co.jp/news/2020/04/10/national/tokyo-monthlong-actionplan-covid-19/#.Xxgfq577TD4
Art. 76 and 77 of amended ISMA.
Id. Art.45(1).
Id. Art.45(3).
Japan Bar Association, Statement of President of JBA against bill of ISMA. (22,March, 2012).
Available at: https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2012/120322.html
See also, Cabinet Secretariat, National Action Plan for Pandemic Influenza and New Infectious
Diseases(July, 2013). Available at: https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku/pdf/national%20
action%20plan.pdf
Art. 5 of amended ISMA. (respect of human right and necessary action should be tailored to
implement necessary purpose).
Tokyo Metropolitan Government, Disaster Prevention Information, TMG action plan for influenza
etc. Available at: https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1000061/1000367.html
See also, https://translation2.j-server.com/LUCTBOUSAI/ns/tl.cgi/https://www.bousai.metro.
tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1000061/1000367.html?SLANG=ja&TLANG=en&XMODE=0&X
CHARSET=utf-8&XJSID=0
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was recognized, the Tokyo action plan divided the spread of virus into two phases:
early stage and infection stage.
In the early stage, the Tokyo Metropolitan Government located infected people
via epidemiological survey, and separated them from others to carry out medical
inspections.1 A person with a high probability of contracting the disease was advised
to isolate oneself in the designated hospital for medical tests and progress observations
under the Infectious Diseases Act (IDA).2 This advice is provided in articles 19 and
20 of the IDA. The governor designates power to a director of a public health center.
According to the action plan, the infection stage arrives only when TMG is no
longer able to locate infected people. During this stage, TMG takes three steps. The
government changes its purpose from “prevention” to “relief to the affected people.”
During the first phase of this stage as a regular medical system, the system
in place for the advice of voluntary isolation is lifted. Under Article 14 of the IDA
some hospitals can be designated to conduct infection surveillance. The designated
hospitals don’t have to implement comprehensive surveillance and report the
number of diseases to TMG.
Under the pandemic warning that 10 deceased are recorded at a fixed point of
infectious surveillance, the hospital survey concludes that there is a rapid increase
in the occurrence of the disease. A person with a high probability of contracting the
disease would not only be able to visit the designated hospitals for the infectious
disease, but would also be able to visit general hospitals.
In the second phase, regular medical system can’t accept hospitalization. TMG
support medical staffs and request hospitals to shorten period of hospitalization of
people with other diseases, and cancel or postpone other medical operations.
If over 30 deceased are recorded at a fixed point, the numbers of people in a
fixed point is expected to be still increasing, the hospital survey concludes that there
will be a significant decline in the availability of hospital beds. The governor of TMG
declares a state of emergency and asks people to exercise voluntary self-restraint.
Further, certain businesses with a high probability of spreading the infection, such as
night bars and pachinko parlors, are ordered for closure by giving prior notice.3
1
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3

Tokyo to kansen keikaku [TMG action plan for infectious disease] (March, 2018). Available at https://
www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/ky_keikaku.files/kansensyoyoboukeikaku_
Part1.pdf
Kansenshō no yobō oyobi kansenshō no kanja ni taisuru iryō ni kansru hō[Act on the Prevention
of Infectious Diseases and Medical Care for Patients with Infectious Diseases], Act no.114 of
1998 (Japan).[hereinafter, Infectious Diseases Act].
Art 24(8) of amended ISMA and Article 24(8) of supplement of supplement of amended ISMA.
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This paper will discuss the amendment to the Japanese constitution that
authorizes the prime minister of Japan with emergency powers. The original ISMA
provides a procedure for the action plan and supplements the amended ISMA to
work as a guideline of concrete actions for the prefectures.

B. From Voluntary Restraint to Instruction
The TMG asked the people of Tokyo to stay at home in May 2020 under Articles
24(9) and 45 of the amended ISMA. This stay-at-home order does not accompany
any criminal liability; the fulfillment of the order depends on the good will of the
people of Tokyo. Article 45(3) of the amended ISMA provides a stronger “instruction”
measure. A Governor can instruct businesses to observe closure. While the article
does restrict people legally, however, it does not involve any criminal liability. A
governor may also release the names of people who do not follow the instruction
under article 45(3) of the amended ISMA. For instance, when the Governor of Osaka
prefecture announced a state of emergency and ordered the closure of certain kinds
of businesses in Osaka,1 some Pachinko parlors2 did not follow the voluntary closure
order and kept their stores open. Pachinko is a Japanese gambling machine. Those
who love this gambling machine, go to this parlor where this gambling machines
are set out in the hall and are seated in front of the machines there to gamble on
machines such as slot machines.
Osaka and Chiba governors officially released the name of Pachinko parlors that
didn’t follow the instruction to close. Those who love Pachinko learned where they can
enjoy it by the release of the names of Pachinko parlors. The governors challenge failed.
Usually, under the administrative law in Japan, announcements made by
the government aim to provide information to the citizens. As in this case, an
announcement of the name would be intended to serve the purpose of a “sanction.”
However, such announcement would be deemed illegal if it were exercised in an
arbitrary and capricious way under the Administrative Case Litigation Act.3 The
request for a voluntary temporary closure is an administrative instruction with no
sanction. A citizen may disobey the instruction. Contrary to the intent of the governor,
1

2
3

Nikkei Shimbun, Osaka shunai nimo tenmei kōhyō, fu-chiji kyugyō ōujinu nara kansei
kakudai hadome nerau [Osaka release name of business that disobey self-restraint, Oska
governor aims to stop infection] (22, April, 2020). Available at: https://www.nikkei.com/article/
DGXMZO58374760S0A420C2AC8Z00/
Pachinko is Japanese gambling machine. It is a kind of slot machine.
Gyōsei jiken soshou hō [Administrative Case Litigation Act], Act no. 139 of 1962, Art. 30
(Japan). Translation in English is available at: http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/
detail/?id=1922&vm=04&re=01
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many people got together at Pachinko parlors without following the instruction.1 To
shed light on some other instances, while the governor of Tokyo did not disclose the
names of businesses, the governors of Kanagawa, Gunma, and Ibaraki released the
names of businesses.2
Public health may work as a magic word. That enables government to easily
restrict human rights. If citizens get together without any legal restriction, society
prospers as a whole. The problem in Pachinko parlor is that if people rely on nonlegal regulation such as custom or culture, the free-rider issue may arise.
II. 		 WHY ARE CENTRAL AND LOGAL GOVERNMENTAL ACTIONS DELAYED? INTERPRETATION OF TEXT IN A STATUTE
AND POLITICAL RESPONSIBILITY
The activities of the central and local governmental actions were delayed in
Japan. These actions against COVID-19 involve both legal and political responsibility.
It is important that we distinguish a legal responsibility from a political one. If the
government privileges a certain interpretation of the provision of ISMA (COVID-19
is designated disease under the IDA) and does not take any action consequently,
resulting in the delay of necessary measures and cause for serious loss of health and
lives, people may seek legal damages under the State Redress Act for the government’s
illegality.3 If the scope of the interpretation of the text of the statute goes beyond the
text and becomes the equivalent to rewriting a statute, it is then the mission of the
legislature to amend it.4
Under a parliamentary system in Japan, the head of the ruling party is the prime
minister in the administrative branch.5 Serious conflict between the cabinet and the
parliament doesn’t occur because the cabinet and the majority of the parliament
work together on the same political agenda.
If a certain interpretation is beyond thescope of the law, the prime minister would
be required to submit a bill to amend the existing statute.6 In Japan, the government
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Asahi Shimbun, Tenmei kohyō jichitai aitsugu kyugyō yōsei ōujinu pachinko ten[Local
governments release names of Pachinko](24, April, 2020). Available at: https://www.asahi.com/
articles/DA3S14455289.html
Asahi Shimbun, Nyujō chusen ken motome 200 nin ga retzu, kengai nambar no kuruma kyugyō
siji matudo no pachinko ten[200 people line up to go in Pachinko in Matsudo, Chiba](4, May
,2020). Available at:
Asahi Shimbun, Pachinko simetsuke kyoka to-chiji eigyo zero jitsuh ha ato 4 ten[Binding Pachinko,
TMG governor said zero but four stores are open]
(29, April, 2020). Available at: https://www.asahi.com/articles/DA3S14459923.html
Kokka baishou hō [State Redress Act], Act no. 22 of 1947, Art.1(Japan).
Nihon-Koku Kenpō [Constitution of Japan] May 3, 1947, Art. 41 (Japan).
Id. Art. 66 and 67.
Id. Art. 72.
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persisted to act based on only one interpretation of the statute, delaying the execution
of necessary prevention measures.

A. Definition of Text and Interpretation of IDA
Japan’s Infectious Disease Act (IDA) lays out several types of diseases with
several treatments. If the definitions provided in IDA were appropriately interpreted,
the government could have responded more quickly.
First, the IDA calls for a compulsory action of hospitalizing a person with high
probability of contracting diseases that are designated in the Class range of 1-31 in the
Article 6(1-3) of IDA.
The Infectious diseases are designated within a range of Class 1 to Class 3 in
Article 6(1-3) of the IDA:2
 Class 1 of designated diseases includes seven classes of diseases: Ebola
hemorrhagic fever, Crimean‐Congo hemorrhagic fever, plague, and variola.
 Class 2 includes diseases such as poliomyelitis, tuberculosis, diphtheria, severe
acute respiratory syndrome (SARS), and Middle East respiratory syndrome (MERS).
 Class 3 includes diseases such as cholera, shigellosis, intestinal hemorrhagic
Escherichia coli, and typhoid.
The hospitalization fee would be covered by the government. Under the IDA, the
designation enables government to restrict a person with an infectious disease from
going to work for a certain duration. The public health center can figure out the number
of designated diseases to formulate a quick response of isolation measures.
Cabinet first thought that COVID-19 was a recognized disease, not “new
infection” within the meaning of the IDA. Article 6(7)3 of IDA provides the definition
of “new infection” as follows:
The term “New Infectious Disease” as used in this act means a disease which
is deemed to be transmittable from person to person, which involves pathological
conditions or therapeutic outcomes apparently different from those of any already
known infectious disease, and which could cause a serious condition if developing
the disease, and which is deemed to be likely to seriously affect the lives and health
of the public in the event of the spread of the disease.
As in the case of designated infectious diseases, hospitalization is compulsory for
the new infectious disease because it could escalate to a serious health condition and
may be transmittable from one person to another.
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Art. 6 of IDA. Translation is available at: http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/
detail/?vm=04&re=01&id=2830
Art. 6(1) to 6(3) of IDA.
Id. Art. 6(7).
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The Quarantine Act has another definition that applies to people who come from
abroad. The definition of “Quarantine infectious disease”1 authorizes a government
to ask the person who is susceptible to catching a disease to undergo an inspection
and medical treatment. The act is aimed at diseases that do not exist in Japan, and
attempts to prevent passengers from bringing diseases into Japan.

B. COVID 19 is the Same as Plague or Ebola -- Unknown or Known
In March 2020, COVID-19 was designated as a “Designated Infectious Disease”
in article 6(8) of the Infectious Diseases Act. In March 2020, the government originally
argued that the IDA was not applicable to COVID-19, for it was a “recognized” virus,
and thus, called out the need for an amendment for it to cover COVID-19. While
the opposing party first argued that the original ISMA was applicable, it however
succumbed to the ruling party’s call for the revision of ISMA on March 13, 2020.
ISMA originally borrowed the definition of IDA for designated diseases that are
different from known (recognized) diseases. On March 5, 2020, the Coordination
Office of Measures on Emerging Infectious Diseases under the Cabinet Secretariat
declared on twitter that ISMA could not be applied to an unknown disease such as
COVID-19.2 On March 6, 2020, in a day, the cabinet changed the interpretation of
“unknown” to “known.”3
Why did the Abe cabinet change the interpretation of the text? ISMA was
originally established in 2012 under the leadership of the Democratic Party, when
the current ruling party, the Liberal Democratic Party was the opposing party. The
2012 ISMA categorized several types of diseases, such as new influenza, re-emerging
infectious diseases of common concern (ERIDCC), and other new diseases.
On February 29, 2020, Shinzo Abe announced that everyone could take the test
for COVID-19. However, just in a matter of 4 days, he explained that he did not state
that he could carry it out immediately.4
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Ken eki hō [Quarantine Act], Act no. 201 of 1951, Art2(3) (Japan).
Asahi Shimbun, Naikaku kanbō twitter terebi bangumi ronpyō ni hanron shingata corona
[Cabinet office twitter objected to commentary on television program] (6, March, 2020).
Available at: https://www.asahi.com/articles/ASN366JPZN36UTFK017.html
Mainichi Shimbun, Tokuso hō kaisei de konkyo bureru shushō hatsugen [Statement of prime
minister changed in amendement of ISMA](6, March, 2020). Available at: https://mainichi.jp/
articles/20200306/k00/00m/010/318000c
Mainichi Shimbun, Shingata corona PCR kensa konkyo tobosi seiji handan [New coronavirus
test, groundless political judgement] (2, March, 2020).
Available at: https://mainichi.jp/articles/20200302/k00/00m/010/302000c
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It seems as though the Liberal Democratic Party did not want to use ISMA,
which was passed when LDP was the opposition party in 2012.1 In 1998, when IDA
was established, it was hard to see whether its definition was clear or not. At that time,
SARS was recognized as a “New Infectious Disease” under Article 9 of IDA.2 A “New
Infectious Disease” is different from existing infections, and is regarded as a class 1
infection of designated diseases, such as Ebola., administrative agency may compel
a person with a high probability of catching the new infectious disease as well as in
Class 1 infection of designated diseases to be admitted to hospital, without imposing
the duty beforehand. If SARS was a new infectious disease in IDA, a question arises
as to whether COVID-19 belongs to the same category. Although it is not clear as to
what happened between February 29, 2020 and March 6, 2020 for the government to
change the official interpretation and change its policies all of sudden, the political
decision of the prime minister is left to the judgement of the voters.

C. Definition of disease in Article 6(8) and Article 9 -- Hospitalization
The government might have applied new infectious disease in Article 9 of IDA.
The cabinet could have changed the application, if it had found a mistake in the
exiting application of Designated Infectious Disease in Article 6(8) of IDA by the
cabinet order or cabinet decision.
Frequent changes in interpretation are not the best for ensuring legal stability.
Many citizens rely on the official interpretation of the government; thus, the
government should not change its application of a law so easily. Legal stability is key
factor in the rule of law. 3
The ppposition party leveled a criticism that the application of a designated
disease in Article 6(8) of IDA was wrong, and asserted that the government should
change the application immediately in order to take governmental actions.4 The
ruling party and the Abe administration argued that Article 9 was available only for
unknown diseases. The government successfully amended IDA to include COVID-19
and evaded their political responsibility on March 13, 2020.
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Asahi Shimbun, Ima no hōritsu de dekiru tokuso hō kaisei yatō kara chumon zokuzoku [Request
from opposing party, current ISMA is available to cover COVID-19] (5, March, 2020). Available
at: https://www.asahi.com/articles/ASN347DNGN34UTFK014.html
Art.9 of IDA.
Tomoya Yamazaki, Constitutional Interpretation and Legal Stability, Kanazawa Law Review,
Vol. 59(2), at 245 (2017).
One of the most important changes of official interpretation was brought to Article 9 of the
Constitution. Moto, KENPŌKŌGI, at 117.
Asahi Shimbun, Ima no hōritsu de dekiru tokuso hō kaisei yato kara chumon zokuzoku[Request
from opposing party, current ISMA is available to cover COVID-19](5, March, 2020). Available
at: https://www.asahi.com/articles/ASN347DNGN34UTFK014.html
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A significant difference between article 6(8) and article 9 of ISMA is that article
9 enables ISMA to be applied to the category of new infectious diseases. After the
cabinet order designated COVID-19 as a new infectious disease, the government
may carry out actions against COVID-19 as a class 1 infection of designated diseases.
III. WHEN ISMA AND HUMAN RIGHTS AND GOVERNMENTAL STRUCTURE
When the amended ISMA is in effect, the government may exercise emergency
actions to order restrictions, bans, or closure of schools, social service facilities, and
places where many people visit and use. 1 The Government may issue emergency
loans2 and restrict the purchase of goods. It allows quarantine station chief to use
hotels and hospitals for the inspection of a disease without consent of the owner3,
take lands for temporary medical facilities4, order expropriation and savings of
necessary items5, order medical workers to provide medical services,6 and order
public transportation for general coordination7 and distribution of necessary items.8

A. Japan Bar Association and ISMA in 2012
This power of the amended ISMA was arguably a critical curtailment of human
rights. Japan Bar Association has already denounced ISMA publicly in 2012. JBA
criticized that ISMA allowed the government to comprehensively restrict human
rights via compulsory sanctions placed through cabinet orders.
An additional difference between Article 6(8) and Article 9 of IDA is related
to public insurance. Article 37 of IDA covers the medical services of hospitalization
for people who follow the advice of the public health center. Class 1 and Class 2
designated infectious diseases are covered at the public’s expense. The extent of
public expense depends on the kind of disease. New infectious diseases are covered
for medical service only if they are recognized.
The Abe administration took action to revise ISMA to cover COVID-19 in order
to expand the availability of inspection when the government can’t figure out precise
number of infected people. As the number of diseases are increasing beyond public
medical capacity, medical workers argue that private medical inspection facilities can
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Art. 45(3) of amended ISMA.
Id. Art.60
Art. 29(5).
Art. 49(2) of amended ISMA.
Id. Art.55(2) and (3).
Id. Art. 31(3).
Id. Art.33(1).
Id. Art.54(3).
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support inspection as well as public ones.1 By announcing the number of patients,
hospitals can assess the total number of cases and the cases of rejection of emergency
transportation to patients would then get smaller.
Although the prime minister allegedly announced that all the people could take
the test to determine if they are contaminated by the COVID-19 virus, in reality,
however, the Japanese government abandoned the screening of all people, and
inspected only those who had serious health conditions.2
The local governments took actions against COVID-19. If the problem is getting
seriously beyond their capacities, the central government would coordinate the
measures undertaken by prefectures, give helpful information, and announce basic
consistent policies.3 The delayed actions of the central government encouraged local
governments to carry out their own measures. Actions of the local government matches
with chapter 84 of the Japanese constitution on the autonomy of local governments.
The power and authority of local governments in Japan have been much weaker
than the central government. The impact of COVID-19 gave the local governments
the opportunity to take action when the central government decision-making was
paralyzed. When the virus spread, cities and municipalities coped with the effects
of the disease by being on the front line. Prefectures such as Wakayama carried out
inspections without taking into consideration the degree of the disease.5

B. Legislative control over government
When ISMA was revised in March, another problems arose. Siori Yamao of the
Constitutional Democratic Party of Japan (Rikken Minshu) strongly argued that it
was absolutely wrong to get along with LDP to revise ISMA together.6 As we have
seen, CDP, the largest party among the opposing parties, argued that it was not at all
necessary to amend ISMA.
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Nikkei Shimbun, Shingata korona, seiaku wo kiku [policies on corona](6, June, 2020). Available
at: https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60069980V00C20A6EA3000/
Mainichi, Zen kanja ukerareru demo imasugu to ha ittenai, shusho henten mo gokai shojinu[
Prime minister said that all the patients can take test, but not said immediately. Statement of
PM changed, but PM said that it doesn’t lead misunderstanding]](3, March, 2020). Available at:
https://mainichi.jp/articles/20200303/k00/00m/010/337000c
Art.20(1) of amended ISMA.
Nihon-Koku Kenpō [Constitution of Japan] chapter 8 (Japan).
Nikkei Shimbun, Wakayama ken eigyō jishuku yōsei wo zenmen kaijo 1 nichi kara[Wakayama
prefecture lifts self restraint from 1, May] (29, May, 2020).Available at: https://www.nikkei.com/
article/DGXMZO59777370Z20C20A5LKA000/
Constitutional Democratic Party of Japan (Rikken Minshu). Available at: https://cdp-japan.jp/
english, Yamao was so disappointed that she left her party on 18, March.
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Yamao argues that in the amended ISMA, a prior approval of the Diet should
have been required for emergency declarations made under article 32 of ISMA.1
Under the amended ISMA, the government is obligated to report after the emergency
declaration and the emergency may extend to a maximum 2 years.2 She finds that the
government may ask people to stay at home under the authority of Article 45(1), and
pointed out that by relying on Article 45(2) and (3), the government may restrict the
attendace of schools and nursing homes, and also ban people from gathering.
In addition, Yamao also argues that the supplementary resolution was not
enough to protect the human rights because since the time ISMA was established as a
supplementary resolution and added in the House of Councilors, it has not functioned
well. The amended ISMA doesn’t require prior report, only supplementary resolution
requires the government to submit such report to Diet when issuing an emergency
declaration, enabling the government to restrict human rights.3
In Japan, while Diet does have exclusive law-making power and enjoys
supplementary resolution requests, it, however, does not hold legally-binding power.
The government does not bear the legal responsibility, even if it does not follow the
supplementary resolution.
The Constitutionality of an emergency declaration should first be reviewed to
determine if it has a legal basis, ISMA. Second, it would need prior consent of the
parliament before the cabinet declaration oftion of emergency. The Constitution would
require control of legislature over government. There is no provision in Amended
ISMA that was passed in March, 2020 but supplementary resolution. As supplementary
resolution doesn’t bind the cabinet, the ISMA may give huge power to the government
if the cabinet renews declaration. The legitimacy of an emergency declaration might
be questioned if prior consent of the parliament should in included as a text in ISMA
when the parliament revised ISMA in March.
Corruption and Rule of Law
In times of COVID-19, the rule of law and legal stability were challenged in the
first 6 months of 2020. A change to the legal interpretation of law by the cabinet may
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Art. 32 of the amended ISMA.
Art. 1-2(1) of the supplement of amended ISMA.
TheHouseofRepresentatives,Shingatainfluenzatōtaisakutokbetsusochihōnoichibuwokaiseisuru
hōritsu an ni taisu futai ketsugi [Supplementary resolution]. Available at: http://www.shugiin.go.jp/
internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/naikakuECB0F1A58E87DC0C49258529003CB3D6.
htm
Nikkei Shimbun,Kinkyu jitai ha kokkai jizen hōkoku, yoyatō futai ketsugi de gōi [Emergency
declaration is required to report to the Diet beforehand, ruling and opposing party agreed](10,
March, 2020).Available at: https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56622530Q0A310C2PP8000/
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influence the lives of citizens; the government is required to adhere to an original
interpretation of a statute in general. If the government finds it necessary to change
several interpretations, legitimacy of its change should be consistent with human
rights. On January 31, 2020, the Abe run administration changed the retiring age of
the Director of Public Prosecutions of Ministry of Justice by a cabinet decision.1 The
Abe run administration submitted a bill to amend the Public Prosecutor’s Office Act
in March.2
Newspapers severely criticized the Abe’s administration; stating that it wanted
to favor people who support the administration and makes the Ministry of Justice
not to investigate the political corruptions of the prime minister. 3 The prime minister
was alleged to use public wealth for his personal use, which was in violation of the
Public Office Election Act4 (prohibition of contribution) and Political Funds Control
Act5 (failure to enter necessary items).
By changing the official interpretation to extend the retiring age of the director
of public prosecutions, the Abe administration wanted to ensure its political and legal
longevity.6 The Abe cabinet changed dramatically the official interpretation of the
respective statute. This change in legal interpretation is left for the voters to decide.
If the government persists on a certain official interpretation and continues its
inaction, it may cause serious losses or injuries to the citizens. The government could
then be liable for that fact under the State Redress Act.
CONCLUSION
The Japanese government and people struggled to change their lifestyle and
prevent the occurrence of another pandemic. COVID-19 raised critical legal issues
in Japanese law. Legal analysis starts when issue arises whether people wish to see
existing legal principles and establish be abolished and then new legal principles by
amending the constitution, or they review the legal principles and modify them to
retain the separation of powers under the Japanese constitution. This paper took the
latter approach.
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Tokyo Shimbun, Kensatsu chō kaisei an moto kenji sōchō ra hantai ikensho no zenbun Louis
14 no chin ha kokka sōki [Ex Public Prosecutor Generals official statement against bill to revise
Public Prosecutor’s Office Act, reminding of Louis XIV](16, May, 2020). Available at: https://
www.tokyo-np.co.jp/article/16797
Kensatu cho hō [Public Prosecutor’s Office Act], Act No. 61 of 1947, Art.22 (Japan).
NHK, Kensatuchō hōan miokuri no tenmatsu [Seeing bill of revision of Public Prosecutor’s Office
Act off] (27 ,May, 2020). Available at: https://www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/37768.html
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Seiji shikin kiseo hō [Political Funds Control Act], Act No. 194 of 1948(Japan).
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Japan experienced many natural disasters and prepared for specific action via
specific statutes to deal with them. For example, in 2012, ISMA was promulgated to
take actions against SARS. In March 2020, the Diet amended ISMA to cover COVID-19;
however, it has remained unsure if the act did require an amendment in the first
place. The inaction of the legislature may either lead to legal liabilities under the State
Redress Act or result in a political decision made by the voters in the next election.
Finally, in March 2020, the legislature amended the definition provided by the
amended ISA to cover COVID-19. The ruling and opposing parties will face the
judgment of voters. Japanese legal professionals are faced with two options, either to
interpret the definition of the disease to cover COVID-19 or to agree with amending
it in the legislature.

SINGAPORE’S LEGISLATIVE RESPONSE
TO THE COVID-19 “EMERGENCY”
Darius Lee1
Abstract: Singapore did not declare a state of emergency in response to COVID-19, despite the grave nature of the
public health crisis. Instead, the government employed a “legislative model”, handling the emergency through
ordinary legislation that delegates special and temporary powers to the executive, most notably through the passage
of the COVID-19 (Temporary Measures) Act 2020. This paper explores the emergency provisions under the Singapore
Constitution and previous states of emergency prior to Singapore’s independence, the government’s legislative response
to COVID-19, safeguards against the abuse of legislative emergency powers, and the application of the rules in practice.
Keywords: Singapore, legislative response, judicial review, ballot box, extra-legal safeguards.

“COVID-19 is the gravest public health crisis that mankind is facing in this century,”
stated the Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong at a Special Summit of the
Association of Southeast Asian Nations.2 Within the short span of a few months
since the World Health Organization (“WHO”) declared COVID-19 a Public Health
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Emergency of International Concern1 and a global pandemic,2 the coronavirus has
dramatically changed the world, affecting not only public health, but also social and
economic life.
Governments have responded to the pandemic by shutting borders and taking
extraordinary measures, including through the invocation of emergency powers to
confer wide-ranging executive powers in order to respond to the unprecedented
public health crisis. The use of emergency or emergency-like powers and drastic public
health measures – including surveillance, closures of workplaces and restrictions on
movements and gatherings – have raised concerns about their effects on the legal
and constitutional order, as well as on human rights such as the right to privacy and
freedom of movement, assembly and religion.
Like many other countries, Singapore has taken similar measures in response to
COVID-19. Nevertheless, Singapore did not – and indeed refused – to declare a state
of emergency. Instead, it employed what Ferejohn and Pasquino have identified as
the legislative model whereby emergencies are handled through ordinary legislation
delegating “special and temporary powers to the executive”,3 most notably through the
passage of the COVID-19 (Temporary Measures) Act 2020 (“CTMA”).4
This paper explores Singapore’s legislative response to COVID-19. Part I
discusses the emergency provisions under the Singapore Constitution, including
the substantive and procedural requirements therein, as well as previous states of
emergency prior to Singapore’s independence. Part II discusses Singapore’s response
to COVID-19, including the passage of CTMA, while Part III analyses safeguards
against the abuse of legislative emergency powers. Finally, Part IV explores the
application of the rules in practice before concluding with some remarks.
I. EMERGENCIES UNDER THE SINGAPORE CONSTITUTION
The invocation of emergency powers presumes the existence of exigent
circumstances which threaten the state or regime. The delegation of extraordinary
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World Health Organization, “Statement on the second meeting of the International Health
Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019nCoV)” (30 January 2020); World Health Organization, International Health Regulations (2005),
2nd ed., art. 12.
World Health Organization, “WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing
on COVID-19” (11 March 2020).
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powers to issue decrees and suspend legal processes and rights are theoretically
justified for the purposes of resolving the threat to the system and restoring it to
its previous constitutional state. At the same time, emergency powers implicate
serious constitutional issues, including whether they are properly invoked, whether
the suspension – or, in the case of “legislative emergencies”, limitation – of rights is
justified, and whether this will lead to a slide into a more authoritarian world.1

A. Emergency Provisions of the Singapore Constitution
There are two provisions under the Singapore Constitution which govern such
exceptional circumstances, and thereby allow for suspensions of “normal” procedures
and protections under the Constitution.
The first is Article 149, which empowers Parliament to enact legislation against
subversion, if “action has been taken or threatened by any substantial body of persons, whether
inside or outside Singapore”. Such legislation is valid notwithstanding any inconsistencies
with rights to liberty (Article 9), protection against retrospective criminal laws and
repeated trials (Article 11), equal protection (Article 12), prohibition of banishment
and freedom of movement (Article 13) or freedom of speech, assembly and association
(Article 14), or would, apart from Article 149, be outside the legislative power of
Parliament.2
Pursuant to Article 149, Singapore has maintained the Internal Security Act
(“ISA”),3 which originally began as an Act in the Federation of Malaya that was
extended to Singapore on 16 September 1963 when Singapore became part of the
Federation of Malaysia. The ISA empowers the Minister to make orders for preventive
detention if the President is satisfied that it is necessary prevent a person “from acting
in any manner prejudicial to the security of Singapore or any part thereof or to the maintenance
of public order or essential services therein”.4 The government has retained the ISA to this
day and has continued to use it to detain individuals for involvement in “terrorismrelated conduct”.5
The second provision is Article 150(1) of the Constitution, which states that “[i]
f the President is satisfied that a grave emergency exists whereby the security or economic life
1
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See Jaclyn Neo and Darius Lee, “Singapore’s Legislative Approach to the COVID-19 Public
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ISA, s. 8(1).
See, for example, Ministry of Home Affairs, Singapore, “Update on Actions Taken Under the
Internal Security Act” (25 June 2019).
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of Singapore is threatened, he may issue a Proclamation of Emergency.” If the Proclamation
is issued at a time when Parliament is not sitting, Article 150(2) requires the President
to “summon Parliament as soon as practicable”.
In the meantime, the President is empowered to promulgate ordinances having the
force of law only if he is “satisfied that immediate action is required”.1 The Constitution vests a
significant amount of oversight over the President’s use of emergency powers, since both
the Proclamation of Emergency and the ordinances promulgated by the President will
need to be presented to Parliament once it convenes. Parliament has the power under
Article 150(3) to annul the Proclamation and any ordinance, though without prejudice
to anything previously done under them. Under Singapore’s Westminster system of
parliamentary government, the President’s powers are limited, and it is well-established
that the President’s discretion under this Article is to be exercised in accordance with the
advice of the Cabinet.2
While the Proclamation of Emergency is in force, Parliament’s powers to make
laws are almost unlimited. Parliament may “make laws with respect to any matter” if it
appears to be “required by reason of the emergency” without presidential assent, which
is ordinarily required in respect of legislation. The only provisions that still require
presidential assent are those relating specifically to the Central Provident Fund
(Singapore’s compulsory retirements fund) (Article 22E), laws circumventing or
curtailing the President’s discretionary powers (Article 22H), and the drawing down
of past reserves for loans and guarantees (Article 144(2) and Supply Bills (Article
148A). Apart from these, constitutional rights are largely suspended except those
“relating to religion, citizenship, or language”.3
A Proclamation of Emergency has a six-months validity period, and ceases
to be in force after that period. Any ordinance promulgated in pursuance of the
Proclamation would also cease to have effect unless it was a law that could have been
validly made apart from the Proclamation of Emergency.4

B. Previous States of Emergency
Singapore has never issued any Proclamation of Emergency since its
Independence on 9 August 1965. However, prior to Independence, two states of
emergency applied to Singapore.
1
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Singapore Constitution, art. 150(2).
Singapore Constitution, art. 21(1); S. Jayakumar, “Emergency Powers in Malaysia: Can the Yang
Di-Pertuan Agong Act in His Personal Discretion and Capacity?” (1976) 18 Mal. L.R. 149; see
also Yong Vui Kong v. Attorney-General [2011] 2 Sing. L.R. 1189 at [19] and [178] to [180].
Singapore Constitution, arts. 150(4) and 150(5).
Singapore Constitution, art. 150(6).
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Singapore underwent its first state of emergency in 1948 when it was still a British
colony. Communist factions had tried to exploit labour woes by organising strikes and
rallies in Singapore. When they failed, they focused their efforts on Malaya where they
resorted to armed violence in May and June 1948. Communist guerrillas were wellcoordinated, numbering an estimated 4,000 or more. They carried out at least nineteen
cases of attempted murder, three cases of arson, and killed three European planters by
the middle of June 1948.1
In response, the British Colonial Secretary approved the use of emergency powers
in Malaya in June 1948,2 which was extended to Singapore on 24 June 1948. As a result
of the emergency, the United Kingdom (“UK”) derogated from its obligations under
the European Convention on Human Rights in relation to Singapore, shortly after it
had extended the application of the Convention.3 This “Malayan Emergency” ended in
1960, three years after Malaya gained independence as the Federation of Malaya.
The second state of emergency took place in 1964 when Singapore was part of the
Federation of Malaysia, along with North Borneo (later known as Sabah) and Sarawak,
pursuant to with the Malaysia Agreement 1963.4 Indonesia had been opposed to the
creation of the Federation of Malaysia and, notwithstanding international efforts
to resolve the dispute, mounted a campaign of armed confrontation (Konfrontasi)
against the Federation.5 Singapore, as part of the Federation then, had been a target
of several attacks during Konfrontasi.6
In response, the Yang di-Pertuan Agong – the Malaysian head of state, the
equivalent of the President – issued a Proclamation of Emergency under Article 150 of
1
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Regina (Keyu and others) v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs and
another [2014] 3 W.L.R. 948 at [15]; T.N. Harper, The End of Empire and the Making of Malaya
(United Kingdom: Cambridge University Press, 2001) at 145 to 148.
British Military Administration (Essential Regulations) Proclamation, 18 June 1948.
United Kingdom, Declaration contained in a letter from the Permanent Representative, 23
October 1953, registered at the Secretariat General on 23 October 1953; United Kingdom,
Derogation contained in a Note verbale from the Permanent Representation of the United
Kingdom, 24 May 1954, registered at the Secretariat General on 24 May 1954; see also Yong Vui
Kong v. Public Prosecutor [2010] 3 Sing. L.R. 489 at [61].
Agreement Relating to Malaysia, 9 July 1963, as amended by agreement signed at Singapore on
28 August 1963, 750 U.N.T.S. 10760.
See Kevin Y.L. Tan, “International Law, History & Policy: Singapore in the Early Years” in Kevin
Y.L. Tan (ed.), Singapore and International Law: The Early Years Essays in Memory of S Tiwari
(Singapore: Centre for International Law, 2011) 1.
See Osman and another v. Public Prosecutor [1968-1970] Sing. L.R.(R.) 117; Osman and another
v. Public Prosecutor [1965-1967] Sing. L.R.(R.) 402; Krofan Stanislaus and another v. Public
Prosecutor [1965-1967] Sing. L.R.(R.) 411.
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the Malaysian Federal Constitution,1 in pari materia with Article 150 of the Singapore
Constitution today. Pursuant to the Proclamation, Yang di-Pertuan Agong issued the
Emergency (Essential Powers) Ordinance 1964, permitting the making of “essential
regulations” which “he considers desirable or expedient for securing the public safety, the
defence of the Federation, the maintenance of public order and of supplies and services essential
to the life of the community.”2
After Singapore attained independence and despite not being under a state of
emergency, Singapore has retained as part of its laws the Emergency (Essential Powers)
Act and the essential regulations issued thereunder, with slight modifications in light
of Independence.3 In fact, in 1972, an editor of a newspaper was prosecuted under
emergency regulations originally emanating from the 1964 Proclamation of Emergency.4
II. SINGAPORE’S LEGISLATIVE RESPONSE
Analysing the typology of emergency powers, Ferejohn and Pasquino identified
a new model of emergency powers, which they refer to as the “legislative model”.
Under this model, emergencies are handled not through the invocation of emergency
provisions under the constitution. Instead, the legislature enacts ordinary statutes
that delegate special and temporary powers to the executive, without suspension
of the “normal” constitutional order, including constitutional rights. Such powers
are, in principle, temporary and exceptional to the ordinary operation of the legal
system, thereby allowing close legislative supervision of the exercise of powers by
the executive and sets a timely ending to that delegation.5 A number of jurisdictions
have adopted this model in response to COVID-19, most notably the UK6
and other former British colonies Malaysia7 and India.8
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Various factors have contributed to the ability of the Singapore government to
respond through ordinary legislation without the declaration of emergency and explicit
suspension of rights. For one, Singapore adopts a Westminster system of government,
including the system’s “efficient secret” of a near-complete fusion between the legislature
and executive in the form of the Cabinet,1 which is formed from members of the
ruling party. The ruling People’s Action Party has been in power since Independence
and presently holds an overwhelming majority of seats in Parliament, with 82 out
of 89 elected Members of Parliament belonging to the party,2 making it easy for the
government to pass new laws without significant opposition.
Furthermore, Singapore’s dominant political and social culture is based on
communitarian principles which prioritise society above the individual and embraces
the notion of government by “honourable men” who have a duty to do right and enjoy
the trust of the people.3 The government has had the benefit of some degree of social
capital and trust accumulated prior to the COVID-19 pandemic and, for the most
part, there is public consensus or at least public trust in the necessity of measures to
respond to the crisis.4
Bearing in mind the unique features of the Singapore constitutional culture,
this part of the paper will analyse Singapore’s legislative response to COVID-19. It
will provide a brief background to Singapore’s response to COVID-19 in the earlier
phases, an examination of the legal tools used, and the developments leading up to
the enactment of CTMA and the COVID-19 (Temporary Measures) (Control Order)
Regulations 2020 (the “Control Order Regulations”).

A. Background to Singapore’s Response to COVID-19
As early as 3 January 2020, Singapore began implementing temperature screening
at Changi Airport for inbound travellers arriving on flights from Wuhan,5 which was
expanded to all inbound travellers from China on 22 January.6 These were similar
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survey” (6 May 2020); Blackbox, “Government Satisfaction Index” Every+One (April 2020).
Ministry of Health, Singapore, “Precautionary Measures in Response to Severe Pneumonia
Cases in Wuhan, China” (2 January 2020).
Ministry of Health, Singapore, “Additional Precautionary Measures in Response to Novel
Coronavirus Pneumonia in China” (2 January 2020).
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to measures first applied during the SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)
epidemic in 2003.1
On 28 January, Singapore began to quarantine “higher risk” travellers from Hubei,
closing its borders the next day to new visitors with recent travel history to Hubei and
those with Chinese passports issued in Hubei.2 The travel ban was extended to mainland
China as of 2359 hours on 1 February.3 As the situation intensified worldwide in March,
Singapore progressively extended the bans beyond South Korea, Iran and northern Italy
to other countries.4 As of 2359 hours on 23 March, Singapore closed its borders to all shortterm visitors worldwide.5
Before Singapore announced its first confirmed case of COVID-19 on 23 January,
the government established the Multi-Ministry Taskforce (“MTF”), co-chaired by
the Ministers for Health and National Development and staffed by various Cabinet
Ministers, as part of its whole-of-government approach.6 Singapore raised its
DORSCON (Disease Outbreak Response System Condition) level to Orange on 7
February 2020, at a time when there were 33 confirmed cases of infection.7
Introduced in 2006, DORSCON is a colour-coded system, ranging from green
to red reflecting increasing levels of public health impact, meant to guide a wholeof-government response to disease outbreaks. Level Orange meant that the disease
was severe and spread easily from person to person, but had not spread widely in
Singapore and was being contained.8 In response to the ensuing wave of panic buying
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“Cessation of Temperature Screening at Border Checkpoints and Termination of 993 Ambulance
Services” (8 June 2004).
Ministry of Health, Singapore, “Additional Precautionary Measures to Minimise Risk of
Community Spread in Singapore” (28 January 2020).
Ministry of Health, Singapore, “Extension of Precautionary Measures to Minimise Risk of
Community Spread in Singapore” (31 January 2020).
Ministry of Health, Singapore, “Additional Precautionary Measures in Response to Escalating
Global Situation” (3 March 2020); Ministry of Health, Singapore, “Additional Precautionary
Measures to Prevent Further Importation of COVID-19 Cases” (15 March 2020).
Ministry of Health, Singapore, “Additional Border Control Measures to Reduce Further
Importation of COVID-19 Cases” (22 March 2020).
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that followed the DORSCON announcement, the Prime Minister delivered his first
national address on COVID-19, calling for calm and assuring that the government
was “not locking down the city or confining everybody to stay at home”;1 this inadvertent
association of a “lockdown” with a state of panic possibly accounted in part for the
government’s later reluctance to use the term when imposing such drastic measures.
At the same time, the government took incremental steps to slow the spread of
COVID-19, strengthening the number of tools at its disposal. Originally, returnees from
overseas were put on leaves-of-absence (“LOAs”) as precautionary measures against
the spread, but the government strengthened the measure by implementing the
new Stay-Home-Notice (“SHN”) on 17 February.2 LOAs are precautionary measures
requiring individuals to remain in their place of residence and minimise contact, but
they may leave home briefly to attend to matters. On the other hand, SHNs are stricter
and do not permit the individual to leave home. Like quarantine orders (“QOs”),3
SHNs are issued under the IDA and carry criminal penalties for non-compliance.
Severe penalties have been imposed for non-compliance with both LOAs and
SHNs. Although breaches of LOAs do not carry criminal penalties, consequences include
revocations of work passes for (foreign) work pass holders and of work pass privileges for
their employers in relation to breaches of LOAs.4 Violators of SHNs have been sentenced
to imprisonment or subject to fines,5 and other consequences may include cancellation
of permanent resident (“PR”) status6 and cancellation of a Singapore citizen’s passport in
at least one case.7
In taking the above measures, the government initially relied on powers provided
under the Infectious Diseases Act (“IDA”), which had been strengthened during the
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global SARS outbreak in 2002/2003.1 This was coupled with border control powers
under the Immigration Act, which delegated powers to the Minister of Home Affairs
to impose regulate or restrict cross-border travel.2

B. Enactment of the COVID-19 (Temporary Measures) Act
Up till late March 2020, Singapore’s response to the COVID-19 pandemic was
the envy of many nations. Its strategy of early testing, rapid contact tracing, and
isolating cases and close contacts was praised for its effectiveness. Indeed, for some
time, Singapore seemed to be successfully “flattening the curve”.3 And to top it off, the
Singapore government managed to contain the spread of the disease while keeping
workplaces, businesses, and schools open.
This all, however, changed when a sudden spike in cases occurred in the latter
half of March. The sudden increase was initially due to imported cases as citizens and
long-term residents returning to the country as the government recalled citizens and
students on overseas exchange and internship were advised to return to Singapore.4
However, when the numbers kept increasing and the proportion of cases arising
from community spread rose in the last few days of March and into the first few days
of April,5 it was clear that stricter measures were necessary.
On 3 April 2020, the Prime Minister gave a national address announcing
more stringent “circuit breaker” measures involving the closure of non-essential
businesses, workplaces, and schools for one month.6 This was a significant step up
from the previous round of measures, which had required employers to provide for
telecommuting for employees and for public schools to implement one day of homebased learning per week.7
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According to the Prime Minister, the ramped-up measures were necessary and
signified a shift from an incremental approach to a more decisive pre-emptive move.1
This meant that previous legislation, which were tailored specifically to deal with
outbreaks of infectious diseases and had served the government well in their initial
response to COVID-19, were no longer adequate. New legislation had to be passed
and this took the form of CTMA.
On 7 April 2020, the COVID-19 (Temporary Measures) Bill was expedited through
Parliament on a Certificate of Urgency and passed within a single day. The new CTMA
grants the executive greater powers to issue control orders to prevent the spread of
COVID-19. The Act identifies two cumulative requirements for the Minister of Health to
pass a control order: first, the Minister must be satisfied that “the incidence and transmission
of COVID-19 in the community in Singapore constitutes a serious threat to public health” and,
secondly, that the “control order is necessary or expedient to supplement the Infectious Diseases
Act and any other written law.”2 Both these requirements, by using the words “satisfied” and
“necessary or expedient”, grant wide discretion to the Minister.
Control orders may entail requiring people to stay at or in, and not leave, a
specified place; restrict movement of or contact between people; require premises
or facilities to be closed or be subject to limited access; restrict the time, manner, or
extent for the carrying out of any business, undertaking or work; and prohibit or
restrict the conduct of or participation in any event or gathering.3 Pursuant to the
powers granted by CTMA, the Health Minister issued the Control Order Regulations
just before midnight the very same day, putting into effect the “circuit breaker”.4

C. The COVID-19 (Temporary Measures) (Control Order) Regulations
Despite being effectively a lockdown or partial lockdown, the government
declined to refer to the “circuit breaker” measures as such. Faced with a question at
a press conference, co-chair of the MTF Lawrence Wong considered that the term
“lockdown” “means different things to different people”, instead preferring to focus on
the specific measures in question.5 Nevertheless, during the course of the “circuit
breaker”, Prime Minister Lee Hsien Loong compared Singapore’s measures to the
lockdowns imposed by New Zealand and certain other countries in a televised
1
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Prime Minister’s Office, Singapore, “PM Lee Hsien Loong on the COVID-19 situation in
Singapore on 3 April 2020” (3 April 2020).
CTMA, s. 34(1).
CTMA, s. 34(2).
COVID-19 (Temporary Measures) (Control Order) Regulations 2020, No. S 254 of 2020 (“Control
Order Regulations”).
“COVID-19: Do the enhanced measures in Singapore constitute a lockdown?” Channel NewsAsia
(3 April 2020), online: Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=DrhineV40rU>.
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address.1 The “circuit breaker” began for an initial period from 7 April to 4 May 2020
(both dates inclusive), but was extended by four weeks when there was an unexpected
outbreak in the migrant worker dormitories.2
Under the Control Order Regulations, every individual must stay at or in, and
not leave, his or her ordinary place of residence in Singapore unless to the extent
necessary for some specified purposes. These include to work in an essential service
and to purchase essentials. One is also allowed to exercise but only alone or with any
other individual living in the same place of residence.3
Other exceptions include travelling to assist an individual with a physical or
mental disability, or individuals who are 12 years and below or 60 years and above
to help with their daily needs.4 This exception was later narrowed on 10 April,
along with other amendments to the Regulations, so that travelling to assist these
vulnerable individuals is only permitted “where there is no other assistance available to
the individual”.5 The Regulations prohibit persons meeting with another individual
not living in the same place of residence for any social purpose. This includes family
members, unless it is a family member unable to manage his or her daily needs.6
The movement control regulations are similar to what is in place in many
countries, though the exemptions do provide for significant room for individuals to
continue to leave the home, especially to exercise alone or with any other individual
living with them. However, the Regulations also ambitiously legislate a requirement
for individuals to keep a safe distance of at least one metre from any other individual
in any public place or common property of any subdivided building. The only
exceptions are in motor vehicles, and on public transport.7
The Control Order Regulations also provide for closures of premises and
business, save for essential services.8 Those who are not involved in such essential
services may only work from home.9 The list of selected services and activities that
were allowed to operate were adjusted over time closing additional workplaces
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Prime Minister’s Office, Singapore, “PM Lee Hsien Loong on the COVID-19 situation in
Singapore on 10 April 2020” (10 April 2020).
Prime Minister’s Office, Singapore, “PM Lee Hsien Loong on the COVID-19 situation in
Singapore on 21 April 2020” (21 April 2020).
Control Order Regulations, reg. 4.
Control Order Regulations, reg. 4(3)(f).
COVID-19 (Temporary Measures) (Control Order) (Amendment No. 2) Regulations 2020, No. S
262 of 2020.
Control Order Regulations, regs. 4(3)(f) and 6.
Control Order Regulations, reg. 7(1).
Control Order Regulations, regs. 9 and 10.
Control Order Regulations, reg. 11.
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on 14 and 21 April,1 and expanding the list of permitted services and activities in
later stages.2
Over time, the government also tightened or relaxed the measures by passing
amendments to the Control Order Regulations. For example, the wearing of face
masks outside of home was made mandatory by amendments published on 15 April
2020, during the “circuit breaker”.3
The punishment for contravening the control measures are set out in the primary
legislation. Under section 34(7) of the CTMA, a person who, without reasonable excuse,
contravenes a control order commits an offence and shall be liable on conviction to a
fine not exceeding $10,000 and/or imprisonment for a term not exceeding 6 months.
Repeat offenders could be fined up to $20,000 and/or see their jail term doubled to
12 months. Similar penalties apply to refusal or failure to comply with directions of
enforcement officers, pursuant to section 35(11).
III. SAFEGUARDS AGAINST THE ABUSE OF POWER?
Ramraj discerns three models of checks on emergency power developed by
liberal democratic theorists: constraint through courts (legality), ex ante procedural
checks (neo-Roman) and political checks (extra-legal measures).4 However, as Ramraj
pointed out, these models rest on assumptions about the stability of public institutions
and the presence of particular social and political cultures that may not exist in other
contexts, such as Singapore.5
As a relatively young country that emerged out of tumultuous circumstances
prior to Independence, pragmatism and effectiveness have been embedded as key
features of Singapore’s constitutional culture. In the words of the first Prime Minister
Lee Kuan Yew in December 1965, “The main thing about the Constitution is that it must
work.” The Constitution was to have a foremost focus on “the continuance of good and
orderly government”, apart from “a fair spread of the powers of Executive authority” and
“checks and balances for a proper account of the use of these powers”.6
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Ministry of Health, Singapore, “Continued Stringent Implementation and Enforcement of
Circuit Breaker Measures” (14 April 2020); Ministry of Health, Singapore, “Strong National
Push to Stem Spread of COVID-19” (21 April 2020).
Ministry of Health, Singapore, “Easing the Tighter Circuit Breaker Measures, Preparing for
Gradual Resumption of Activity After 1 June” (2 May 2020).
COVID-19 (Temporary Measures) (Control Order) (Amendment No. 3) Regulations 2020, No. S
273 of 2020.
Victor V. Ramraj, “Emergency Powers and Constitutional Theory” (2011) 41 Hong Kong L.J. 165
at 167 to 175.
Ibid at 175.
Sing., Parliamentary Debates, vol. 24, col. 430 at 448 to 449 (22 December 1965) (Lee Kuan Yew);
see also Sundaresh Menon, “Executive Power: Rethinking the Modalities of Control”, Annual
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While Ramraj’s three checks on emergency powers were discussed in the
context of states of emergency, these rest on certain core rule of law principles that
remain equally (if not more) applicable to the use of emergency-like powers in a nonemergency framework. As CTMA was enacted within the “normal” constitutional
framework in Singapore, all three types of checks on the use of emergency-like
powers remain available under the Singapore Constitution.
In this part of the paper, we will consider the ex ante procedural requirements
within CTMA, judicial review in the courts, and finally political checks against the
abuse of powers. This paper will make the case that political checks at the ballot box
appear to be, from a practical perspective, the strongest safeguard in the context of
Singapore’s response to COVID-19.

A. Safeguards within the Act
During his speech in Parliament introducing the Bill, the Health Minister pointed
out that, even as CTMA conferred powers, it also provided “safeguards”.1
Firstly, control orders and amendments thereof must be published in the Government
Gazette as a means bringing it to the knowledge of the public, in accordance with the
basic rule of law principle that a person’s liberty should not be curtailed by unknown
or inaccessible laws and regulations.2 This is pursuant to the general rule laid down in
section 23(1) of the Interpretation Act requiring all subsidiary legislation to be published
in the Gazette, upon which it shall take effect and come into operation, unless otherwise
expressly provided.3
Even though emergency powers under Article 150 of the Singapore Constitution
were not invoked, the safeguards under CTMA closely mirror the framework
thereunder. Under section 34(4) of CTMA, a control order and any amendment
thereof must be presented to Parliament as soon as possible after publication in
the Gazette. If a resolution is passed by Parliament annulling a control order or any
part of it, or any amendment thereof, as from a specified date, the control order or
that part or amendment of it ceases to have effect as from that date, but without
affecting anything previously done under that control order or part.4 This is similar
to the supervisory role played by Parliament over a Proclamation of Emergency
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Bernstein Lecture in Comparative Law at Duke University School of Law (1 November 2018)
at [13] to [14].
Sing., Parliamentary Debates, vol. 94 (7 April 2020) (Gan Kim Yong).
Cheong Seok Leng v. Public Prosecutor [1988] 1 Sing. L.R.(.R.) 530 at [59] to [63]; Lim Chin Aik
v. The Queen [1963] 1 A.C. 160 at 171.
Interpretation Act (2002 Rev. Ed.), s. 23(1).
CTMA, s. 34(5).
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and ordinances promulgated by the President under Articles 150(2) and (3) of the
Constitution.
The final safeguard within CTMA is apparently based on the tacit recognition
that members of the public generally do not read government documents such as the
Gazette. Thus, pursuant to section 34(6) of CTMA, the Minister must additionally cause
to be published every control order, and any amendment thereof, so as to bring it to the
notice of all persons who may be affected by the control order.1
In furtherance thereof, the Health Ministry has posted the full text of the Control
Order Regulations and amendments thereto on its website through press releases,
and maintained a webpage containing the various amendments over time.2 This is
consistent with the Ministry’s existing practice of consolidating all relevant COVID-19
press releases, briefings and advisories from different government departments on
its website, rendering all such information easily accessible from a single source.3
These have also been complemented by regular press briefings by the MTF on the
COVID-19 situation and measures.
B. Judicial Review
Since CTMA has been enacted within the “normal” (non-emergency)
constitutional framework, it may be subject to constitutional review like any other
ordinary legislation, and its subsidiary legislation can be reviewed by the courts
under administrative law.
In principle, constitutional rights such as freedom of movement (Article 13),
freedom of speech, assembly and association (Article 14) and freedom of religion
(Article 15) have not been suspended, and courts may still review CTMA’s consistency
with those rights. However, the legislation would likely be justified in the interests
of the permissible restrictions thereunder. Public health is a permissible ground of
restriction in relation to freedom of movement and religion under Articles 13(2) and
15(4) respectively. Although no public health exception exists explicitly under Article
14, freedom of speech, assembly and association are subject to security of Singapore
or public order,4 under which CTMA will likely be justified.
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CTMA, s. 34(6).
Ministry of Health, Singapore, “COVID-19 (Temporary Measures) (Control Orders) Regulations
2020”,
online:
<https://www.moh.gov.sg/policies-and-legislation/covid-19-(temporarymeasures)-(control-order)-regulations>.
See Ministry of Health, Singapore, “Past Updates on COVID-19 Local Situation”, online:
<https://www.moh.gov.sg/covid-19/past-updates>.
Chee Siok Chin and others v. Minister for Home Affairs and another [2006] 1 Sing. L.R.(R.) 582
at [49] (“Chee Siok Chin”).
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Administrative law provides another layer of judicial review of control orders
or any other subsidiary legislation issued under CTMA. Yet, the words “satisfied”
and “necessary or expedient” under section 34 grant wide discretion to the Minister
to not only assess the relevant risks of COVID-19 but also the particular that may be
adopted under such orders, thereby limiting the scope of the court’s review.1
While proportionality may provide a more exacting standard of review with
regard to legislative or administrative discretion, and may “[require] the court to
substitute its own judgment for that of the proper authority” in some cases,2 the doctrine
of proportionality has not been accepted as part of Singapore constitutional or
administrative law.3 The result is that courts are unlikely to enter into a robust
assessment of the minutiae of the measures adopted by the executive in response to
COVID-19, rendering the scope of judicial review relatively limited.
Practically, the rapidly-changing circumstances and the relatively short time
periods of the relevant regulations and orders (for example, the 14-day period of
the SHN issued to returnees from overseas) further diminish the effectiveness of
judicial review as a means of control. This is despite the fact that the courts have
made arrangements to facilitate judicial review of COVID-19 measures even during
the “circuit breaker”, classifying applications for such judicial reviews as “essential
and urgent”.4 As a result, it is doubtful that constitutional or administrative review by
the courts would constitute an effective means of control in relation to government
action under CTMA.

C. Ballot Box
Whether by sheer coincidence or design, the 1-year validity of CTMA would
expire in or about April 2021, whereas the next general elections must be held by 14
April 2021. This is pursuant to Article 66 of the Constitution, which requires elections
to be held within three months from the dissolution of Parliament.
At the same time, the government rejected a suggestion to delay the next
elections beyond the constitutionally-permitted timeframe. Speaking on the matter
in Parliament, Senior Minister Teo Chee Hean characterised as “misleading and
unhelpful” a suggestion to delay the next elections beyond the constitutionally1
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Tan Seet Eng v. Attorney-General and another matter [2016] 1 Sing. L.R. 779 at [98] to [106].
Chee Siok Chin at [87].
Ong Ming Johnson v. Attorney-General [2020] SGHC 63 at [237]; Mohammad Faizal bin Sabtu v.
Public Prosecutor [2012] 4 Sing. L.R. 947 at [60]; Chan Hiang Leng Colin and others v. Minister
for Information and the Arts [1996] 1 Sing. L.R.(R.) 294 at [38]; Chee Siok Chin at [87].
See Supreme Court of the Republic of Singapore, Registrar’s Circular No. 4 of 2020 (5 April 2020).
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permitted timeframe, since the only since the only way to do so is to declare a state
of emergency, an option he did not accept.1
The Senior Minister pointed to the fact that a “caretaker government” under such
an emergency would be “hobbled by the fact that it lacks the explicit mandate of voters
and would therefore not be in a position to take major decisions on behalf of Singaporeans”.
Instead, he preferred to have a government in which the people have expressed
confidence, “to take us through this unprecedented health crisis, stabilise the economy and
safeguard our people’s lives and livelihood”.2
Throughout the crisis, Parliament has continued to sit as usual while implementing
safe distancing protocols.3 To facilitate the continued functioning of Parliament, the
Constitution was amended to permit Parliament to sit, meet and despatch business
with Members of Parliament seated in more than one location.4 The Parliamentary
Elections (COVID-19 Special Arrangements) Act was also passed in order to facilitate
the safe conduct of elections.5
Thus, there is a real prospect of electoral accountability in relation to the
government’s handling of the COVID-19 pandemic. As a Member of Parliament put
it in the debates over the Parliamentary Elections (COVID-19 Special Arrangements)
Bill, “[with] or without COVID-19…, voters must have the capacity to hold the ruling party
accountable for their actions should they fail to live up to the mandate given”.6
IV. APPLICATION OF THE RULES IN PRACTICE
Under the Singapore Constitution, the executive branch of government has
discretion in relation to the enforcement of laws, though it may consider general
governmental policy in such exercise.7 Notwithstanding the severe penalties
prescribed under CTMA and the wide-ranging nature of the restrictions, the Control
Order Regulations have generally been applied with a carefully calibrated touch
with a degree of sensitivity towards public perceptions. In practice, the government’s
approach has been characterised by a mixture of “hard” and “soft” methods, coupled
with a degree of flexibility exercised through executive discretion.
On the day that CTMA was passed and even before the Control Order
Regulations were published in the Gazette, the Ministry of the Environment and
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Sing., Parliamentary Debates, vol. 94 (25 March 2020) (Teo Chee Hean).
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Office of the Clerk of Parliament, Singapore, “Stepped Up Precautionary Measures Against
COVID-19 in Parliament” (25 March 2020).
Constitution of the Republic of Singapore (Amendment) Act 2020, Act No. 22 of 2020.
Parliamentary Elections (COVID-19 Special Arrangements) Act, Act No. 21 of 2020.
Sing., Parliamentary Debates, vol. 94 (4 May 2020) (Zainal Sapari).
Tan Eng Hong v. Attorney-General [2012] 4 Sing. L.R. 476 at [180] to [182] (“Tan Eng Hong”).
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Water Resources (“MEWR”) had already deployed its officers and issued more than
7,000 written advisories for failure to keep safe distancing by 8pm that evening.1
Subsequently, enforcement officers proceeded to issue stern warnings,2 which are a
way of informing the individual who is warned that if he or she continues to engage
in the type of conduct, leniency may no longer be forthcoming in future and the
individual may be prosecuted if found engaging in such conduct in the future.3
After having given the public a few days to understand and comply with the
rules, enforcement officers began issuing fines for non-compliance.4 Nevertheless,
this was not before the government had gazetted an amendment to the Control
Order Regulations providing for composition of offences up to the sum of
$2,000,5 an amount far less than the maximum penalties permitted under CTMA.
MEWR subsequently made clear that from 12 April 2020, first-time offenders
face a composition fine of $300, and repeat offenders would face higher fines, or
prosecution in court for egregious cases.6
Both CTMA and IDA continue to apply concurrently, and thus the Control Order
Regulations complement other pre-existing health control measures including SHNs
and QOs. Those in breach of the “circuit breaker” measures issued pursuant to the
Regulations have been subject to similar consequences such as revocations of work
passes, fines and jail terms.7
Coupled with the “hard” action of enforcement are also much “softer” appeals
through moral suasion, particularly towards the elderly who have a heightened
vulnerability to COVID-19. The government was apparently mindful of public
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Ministry of the Environment and Water Resources, “Press Release on Penalties and Enforcement
Actions against Breaches of Elevated Safe Distancing Measures in Public Spaces in HDB Estates”
(7 April 2020).
Ministry of the Environment and Water Resources, Singapore, “Three Written Stern Warnings
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Closure of Public Spaces to Prevent Congregations” (8 April 2020); Ministry of the Environment
and Water Resources, Singapore, “153 Stern Warnings Issued as Enforcement on Circuit Breaker
Measures Tightens” (9 April 2020).
Tan Eng Hong at [183].
Ministry of the Environment and Water Resources, Singapore, “More than 2,900 Stern Warnings
and 40 Fines Issued for Failure to Comply with Elevated Safe Distancing Measures” (10 April 2020).
COVID-19 (Temporary Measures) (Control Order) (Amendment) Regulations 2020, No. S 261 of 2020.
Ministry of the Environment and Water Resources, Singapore, “Stiffer Penalties for Breach of
Safe Distancing Measures from 12 April 2020” (12 April 2020).
Ministry of Manpower, Singapore, “Work Pass Revoked and Fines Issued for Breaching Circuit
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related to Covid-19” Straits Times (21 May 2020).
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perceptions of its enforcement methods, following an event on the first day of the
“circuit breaker” when footage was circulated on social media of police arresting
a 71-year-old man at the void deck of an apartment block and prompted some
public consternation.1 Mindful of the high numbers of non-compliance among
the elderly, the Prime Minister gave a televised address before the first weekend
of the “circuit breaker” period, identifying himself with the seniors and making a
“special appeal” to them to stay home.2
A communitarian approach to the stringent measures was evident in the Prime
Minister’s announcement of the “circuit breaker”, where he was careful to couch the
measures as part of a collective effort by the entire society to join healthcare staff
and others “on the frontline”.3 Speaking periodically over televised addresses over the
course of time, the Prime Minister also thanked Singapore citizens and residents for
their cooperation in complying with the measures being taken by the government.4
He also gave special thanks to migrant workers and workers in essential services,
such as healthcare, in his annual May Day message.5
Similarly, the police have also exercised a notable amount of discretion and
refrained from proactive enforcement of some measures under the Control Order
Regulations, openly declaring as such.6 While the Regulations extend to the private
sphere and prohibit gatherings within homes,7 the police have at least twice debunked
rumours that they were conducting checks at residential units to enforce the elevated
safe distancing measures in an effort to stem public panic. Instead, the Singapore Police
Force clarified that it will take enforcement action if they come across anyone flouting
the measures when attending to other types of incidents at residential units reported
by the public.8 Similarly, the police have clarified that they do not stop or fine motorists
at road blocks not complying with the measures.9
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V. CONCLUSION
The WHO has said that COVID-19 “may never go away”,1 a disturbing prospect
given the enormous public health and socio-economic implications that are already
evident worldwide. In light of the constant threat of COVID-19, it is foreseeable that
governments would be inclined to seek “permanent” emergency or emergency-like
powers to deal with an ever-present threat. Ferejohn and Pasquino have warned that
legislative emergency powers may end up embedding permanent changes in the
legal system.2
The legislative model employed by Singapore has authorised restrictions
that affect various constitutional rights, but are meant to be temporary with clear
provisions of the period during which these measures are in place. However, as
Singapore has shown, temporary provisions have been extended by Parliament.
For example, Singapore has a permanent “temporary” law – the Criminal Law
(Temporary Provisions) Act (“CLTPA”) – which has been continuously renewed by
Parliament since its original promulgation in 1955. The justification for the constant
renewal of the CLTPA, which empowers the executive to detain without trial, is that
criminal syndicates and the likes continue to pose threats to public order.3
At the moment, Singapore looks set to exit its “circuit breaker”, with plans to lift the
partial lockdown progressively in three phases.4 The government further appears keen
to proceed with elections as soon as possible under stringent precautions, as a rallying
point to deal with the challenges and uncertainties ahead.5 This implies that the elections
are likely to function as a de facto validation or otherwise of the government’s measures
in addressing COVID-19 and the conferral of a mandate to navigate the country into a
post-pandemic world.
Yet, in light of Singapore’s experience with regard to other emergency-like powers
such as the ISA and CLTPA, it is foreseeable that the electorate will assess government
responses to COVID-19 on the threshold of effectiveness (in ensuring that daily life
goes on as normally as possible) and performance legitimacy rather than classical
notions of rule of law or human rights per se. Although CTMA is slated to expire in
or about April 2020, it remains to be seen if it will be renewed in whole or in part, or
if the IDA will be amended to expand the powers of the Health Minister on terms
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similar to those under CTMA, to deal with a public health threat that may resurge
at any time. Thus, there is a real possibility that COVID-19 will not only transform
the daily lives of people in society, but the legal and constitutional transformations
arising from government responses will likewise become part of the “new normal”.
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THE STATE OF EMERGENCY IN CHINESE LAW:
TOWARDS A COMPREHENSIVE ACT?
Zhu Lijiang1
Abstract: This paper aims to making a survey of the state of emergency in Chinese law, including the decisionmaking processes of entering and lifting the state of emergency, the substantial criteria for entering and lifting the
state of emergency, the emergency measures, the legal remedies, and the legal consequences for violation of emergency
measures. In addition to addressing these legal matters, this paper will search the sources of the Chinese law on the state
of emergency and present the discussion on whether it is necessary to have a special and comprehensive act on the state
of emergency in China.
I. SOURCES
Before 2004, there was no mention of “the state of emergency” in the 1982
Chinese Constitution. The only relevant provisions were the procedural provisions
on the decision-making for imposing martial law (戒严).2 However, in 1996 the NPC
Standing Committee adopted a Martial Law Act.3 This Act was enacted in accordance
with the Constitution, and contains provisions on the execution of martial law, the
measures for executing martial law, and the functions and duties of martial-lawenforcing officers. Most importantly, Article 2 of this Act stipulates that “The State
may decide to apply martial law when states of emergency (emphasis added) such
1

2

3

Professor, Vice Dean, School of International Law, China University of Political Science and Law.
LL.B (Peking Law School); LL.M. (International Human Rights Law, RWI, Lund University,
Sweden); Ph.D (Peking Law School). Email: zhu.lijiang@163.com. This survey is presented to
the “Law on the State of Emergency” Online Conference jointly organized by School of Law,
Vietnam National University, Hanoi and Asian Law Center, Melbourne Law School on 16-17
June 2020.
Pursuant to Article 67 (20) of the 1982 Constitution, the NPC Standing Committee decided
on the imposition of martial law nationwide or in particular provinces, autonomous regions
or cities directly under central government jurisdiction. Pursuant to Article 80, the President
then declared a decree of martial law on basis of the decision of the NPC Standing Committee.
Furthermore, pursuant to Article 89 (16), the State Council decided on the imposition of martial
law in a part of provinces, autonomous regions or cities directly under central government
jurisdiction.
The full title of this law is Zhonghua Renmin Goneheguo Jieyan Fa (《中华人民共和国戒严法》
), it
was adopted by the NPC Standing Committee in 1996.
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as unrest, rebellion or serious riot occurs which seriously endangers unification
and security of the State or public security and under which public order cannot be
maintained and the safety of people’s lives and property cannot be ensured unless
extraordinary measures are taken.” Article 12 stipulates that “As soon as the state of
emergency (emphasis added) as cited in Article 2 of this Act, for which martial law is
enforced, is eliminated, the martial law shall be lifted.” This is the first time that the
Chinese law explicitly provides the term of “the state of emergency”.
In 2003, the SARS broke out in China and various restrictive measures on the
freedoms and rights of the citizens were taken by the Chinese government in order
to control the spread of the SARS virus. This incident resulted in a constitutional
amendment being tabled at the NPC Standing Committee in 2004. As the then Vice
Chairman of the NPC Standing Committee, Mr. Wang Zhaoguo (王兆国), addressed
to the NPC in his explanation of the constitutional amendment draft on 8 March 2004,
he noted that the Chinese Constitution has provisions on “martial law”, but does
not have provisions on “the state of emergency”, therefore China decided to replace
“martial law” with “the state of emergency” in the Constitution. He explained that,
it was necessary because of the lessons and experiences of fighting against SARS in
2003 and that this is the universal practice worldwide.1 Thus, the 2004 Amendment
to the Constitution replaced the term of “martial law” with the term of “the state of
emergency” in all relevant provisions of the Constitution. This is the first time that the
Chinese Constitution has provisions on “the state of emergency”. However, the 2004
Amendment to the Constitution simply replaced the term of “martial law” with the
term of “the state of emergency” in the relevant provisions, no any further provisions
on the state of emergency were incorporated into the Constitution.
In 2007, the NPC Standing Committee adopted the Emergency Response
Law.2 Pursuant to Article 3, the emergency incidents in this Act refers to a natural
disaster, accidental disaster, public health incident or social safety incidents, which
takes place by accident, have caused or might cause serious social harm and need
the adoption of emergency response measures. More importantly, Article 69 of this
Law stipulates that “Where an especially serious emergency incident occurs, which
1

2

Wang Zhaoguo, Explanation on the Draft Amendment to the Constitution of the People’s
Republic of China (《关于<中华人民共和国宪法修正案（草案）>的说明》), 8 March 2004, http://
www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2004-04/19/content_5334619.htm
The full title of this law is Zhonghua Renmin Goneheguo Tufa Shijian Yingdui Fa (《中华人民共
和国突发事件应对法》), it was adopted by the NPC Standing Committee in 2007. Some resources
translate the Chinese characters of “突发事件” (Tufa Shijian) into “emergency incidents”.
However, in my opinion, they may be better translated into “breaking incidents”, so that they
may be distinguished from “emergency incidents” whose Chinese characters are “紧急事件”
(Jinji Shijian).
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poses a serious threat to the life or property safety of the people, national security,
public safety, environmental safety or social order, and its serious social damage
cannot be eliminated or effectively controlled or mitigated by taking the emergency
response operation measures as provided for in this Law and other relevant laws
and administrative regulations and rules, and therefore it is necessary to enter a state
of emergency (emphasis added), the Standing Committee of the National People’s
Congress or the State Council shall decide in accordance with the powers and
procedures as provided for by the Constitution and other relevant laws.” The matter
of the state of emergency was also explicitly mentioned in the 2008 Patent Law.1
Because China does not have a special and comprehensive law on the state of
emergency, there have been voices advocating that China should enact a law on the
state of emergency among the Chinese society. On 12 March 2009, according to a
report of the Secretariat of the Second Session of the 11th NPC, Mr. Wang Dongzhou
(王东洲), a deputy from the delegation of Sichuan province, together with other 31
deputies, made a proposal to enact an emergency law (Bill No. 112) to the Second
Session of the 11th NPC, so that a legal system on the state of emergency can be
formed. On 3 December 2009, the Law Committee (法律委员会)2 released a report
on the result of examination of the bills referred to by the Presidium of the Second
Session of the 11th NPC. According to the report, the Law Committee considered
that the Legislative Affairs Commission (法制工作委员会)3 will carefully research the
opinions of the deputies, and will carry out the relevant work when the conditions
are mature. Thus, the proposal to enact a law on the state of emergency was rejected
for the moment.
Afterwards, provisions on the state of emergency were continuously incorporated
into the laws and other normative legal documents, including the 2012 Public
1

2

3

The full title of this law is Zhonghua Renmin Goneheguo Zhuanli Fa (《中华人民共和国专利
法》), it was adopted by the NPC Standing Committee in 1984, and was later amended in 1992,
2000 and 2008.
This body is one of the 10 special committees directly affiliated to the NPC. In 2018, with the amendment
of the Constitution, the title of this body was changed to the “Constitution and Law Committee” (宪法
与法律委员会). Its mandate is to comprehensively examine all legislative bills submitted to the NPC
and its Standing Committee. http://www.npc.gov.cn/englishnpc/c2849/column.shtml
This body is one of the two working commissions directly affiliated to the NPC Standing
Committee. Since the NPC Constitution and Law Committee does not have its own office, this
body acts as its office. Its mandate includes drafting laws, offering advisory opinions to the
questions from the provincial congresses and ministries, replying to the proposals from the NPC
and CPPCC deputies, and conducting legal researches. http://www.npc.gov.cn/englishnpc/c2852
/201903/939762af24ce48c886e9d175502a878b.shtml

70

LAW ON THE STATE OF EMERGENCY - PHÁP LUẬT VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

Security Administration Punishments Law,1 the 2015 National Security Law,2 the 2015
Counterterrorism Law,3 the 2018 Interpretation on Application of the Administrative
Litigation Law,4 the 2020 Opinions on Punishing Criminal and Illegal Activities that
Hinder the Prevention and Control of Novel Coronavirus Pneumonia.5
Besides, the NPC Standing Committee adopted the 2013 Law on Prevention and
Treatment of Infectious Diseases.6 Although this Law does not explicitly contain any
provision on the state of emergency, it does provide for various emergency measures
in order to cut off the route of transmission of infectious diseases.7
In sum, in the current Chinese law, there has not been a uniform law on the state
of emergency yet, but the matter of the state of emergency has been incorporated
into the Constitution, various parliamentary laws and judicial interpretations.
II. KEY MATTERS ON THE STATE OF EMERGENCY IN CHINESE LAW
i. Decision-making Process for Entering into and Lifting the State of Emergency
In accordance with the current Constitution, the NPC Standing Committee
decides on the declaration of the country as a whole or particular provinces,
autonomous regions or municipalities directly under the Central Government to be
under a state of emergency.8 The Chinese President, in pursuance of the decision
1

2

3

4

5

6

7
8

The full title of this law is Zhonghua Renmin Goneheguo Zhi’an Guanli Chufa Fa (《中华人民
共和国治安管理处罚法》), it was adopted by the NPC Standing Committee in 2005, and was later
amended by the NPC Standing Committee in 2012.
The full title of this law is Zhonghua Renmin Gongheguo Guojia Anquan Fa (《中华人民共
和国国家安全法》), it was adopted by the NPC Standing Committee in 1993, and was later
repealed due to the adoption of the Counterespionage Law (Zhonghua Renmin Gongheguo
Fan Jiandie Fa, 《中华人民共和国反间谍法》) by the NPC Standing Committee in 2014. In 2015,
the NPC Standing Committee adopted a new National Security Law.
The full title of this law is Zhonghua Renmin Gongheguo Fan Kongbuzhuyi Fa (《中华人民共
和国反恐怖主义法》), it was adopted by the NPC Standing Committee in 2015.
The full title of this judicial interpretation is Guanyu Shiyong Zhonghua Renmin Gongheguo
Xingzheng Susong Fa de Jieshi (《关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》), it was
adopted by the Trial Committee of the Supreme People’s Court in 2017, and came into force on
6 February 2018.
The full title of this notice is Guanyu Yifa Chengzhi Fanghai Xinxing Guanzhuang Bingdu Ganran
Feiyan Yiqing Fangkong Weifa Fanzui de Yijian (《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情
防控违法犯罪的意见》
), it was jointly issued by the Supreme People’s Court, the Supreme People’s
Procuratorate, the Ministry of Public Security, and the Ministry of Justice.
The full title of this law is Zhonghua Renmin Gongheguo Chuanranbing Fangzhi Fa (《中华人
民共和国传染病防治法》), it was adopted by the NPC Standing Committee in 1989, and was later
amended in 2004 and 2013.
Articles 42-49, ibid.
Article 67 (21) of the Constitution.
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of the NPC Standing Committee, declares a state of emergency.1 In case that it is
necessary to impose martial law in the country as a whole or in an individual province,
autonomous region or municipality directly under the Central Government, the
matter shall be submitted by the State Council to the NPC Standing Committee
for decision; the President shall, in accordance with the decision made by the NPC
Standing Committee, proclaim the order of martial law.2
If parts of provinces, autonomous regions, and municipalities directly under
the Central Government need to be placed under a state of emergency, the State
Council shall decide by law to do so.3 When it is necessary to impose martial law in
part(s) of a province, autonomous region or municipality directly under the Central
Government, the matter shall be decided on by the State Council, and the Premier of
the State Council shall proclaim the order of martial law.4
The above decision-making process of entering a state of emergency is also
repeated in the 2007 Emergency Response Law, the 2015 National Security Law, and
the 2015 Counterterrorism Law. The 2007 Emergency Response Law stipulates that in
case that it is necessary to enter a state of emergency, the NPC Standing Committee
shall decide in accordance with the powers and procedures as provided for by the
Constitution and other relevant laws.5 The 2015 National Security Law stipulates that in
case that it is necessary to enter a state of emergency, the NPC Standing Committee or
the State Council shall make a decision in accordance with the power and procedures
prescribed in the Constitution and the relevant laws.6 The decision-making process of
entering a state of emergency in the Constitution is also repeated in the 2015 National
Security Law.7 The 2015 Counterterrorism Law repeats that where a state of emergency
is required, the NPC Standing Committee or the State Council shall make a decision in
accordance with the power and procedures prescribed in the Constitution and other
relevant laws.8
While the Constitution is silent on the procedure of lifting the state of emergency,
the 1996 Martial Law explicitly stipulates that the procedure for lifting the martial law
is the same as the procedure for deciding to impose it.9
ii. Substantial Criteria for Entering into and Lifting the State of Emergency
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Article 80 of the Constitution.
Article 3 of the 1996 Martial Law.
Article 89 (16) of the Constitution.
Article 3 of the 1996 Martial Law.
Article 69 of the 2007 Breaking Incidents Response Law.
Article 64 of the 2015 National Security Law.
Article 35, 36, and 37 of the 2015 National Security Law.
Article 57 (3) of the 2015 Counterterrorism Law.
Article 12 of the 1996 Martial Law.
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While the current Constitution contains provisions on the state of emergency,
they are concerning the decision-making process of entering the state of emergency.
No provision in the current Constitution has any indication of the substantial criteria
of entering the state of emergency. However, the foregoing parliamentary laws have
provisions on the substantial criteria of imposing martial law, or others.
Pursuant to Article 2 of the 1996 Martial Law, the substantial criteria for imposing
martial law is when such state of emergency as unrest, rebellion or serious riot occurs
which seriously endangers unification and security of the State or public security and under
which public order cannot be maintained and the safety of people’s lives and property cannot
be ensured unless extraordinary measures are taken. Thus, according to this article, in order
to impose martial law, the following substantial criteria must be cumulatively satisfied:
(1) there must be unrest, rebellion or serious riot (动乱、暴乱或严重骚乱), indicating
that martial law can only be imposed on the serious social disturbance; (2) such an
unrest, rebellion or serious riot must seriously endangers unification and security of
the State or public security, indicating that there must be a danger of such a disturbance
to the State unification, national security or public security, and that such a danger
must be serious, and pursuant to Article 64 of the 2015 National Security Law, a state
of emergency may be declared if an extremely serious event compromising national
security occurs; (3) pubic order cannot be maintained and safety of people’s lives and
property cannot be ensured unless extraordinary measures are taken, indicating that
there must be a necessity to impose martial law.
Furthermore, pursuant to Article 69 of the 2007 Emergency Response Law, the
state of emergency may be declared if an especially serious emergency incident occurs,
which posts a serious threat to the life or property safety of the people, national security, public
safety, environmental safety or social order, and its serious social damage cannot be eliminated
or effectively controlled or mitigated by taking the emergency response operation measures.
This article is very significant in terms of the substantial criteria required for entering
the state of emergency because of two developments: (1) it is not limited to social
disturbances, but expanded to any especially serious energency incidents (特别重
大突发事件), and pursuant to Article 3 of the 2007 Emergency Response Law, an
emergency incident shall refer to a natural disaster (自然灾害), accidental disaster (事
故灾难), public health incident (公共卫生事件) or social safety incident (社会安全事
件), which takes place by accident, has caused or might cause serious social damage
and needs the adoption of emergency response measures, thus, the 2007 Emergency
Response Law significantly expands the categories of situations which may be
declared as the state of emergency; (2) a serious threat to environmental safety may
also be declared as the state of emergency. It needs to be further noted that pursuant
to Article 57 of the 2015 Counterterrorism Law, a terrorist incident (恐怖事件) may
trigger the declaration of the state of emergency.
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Regarding lifting the martial law, the 1996 Martial Law stipulates that as soon as
the state of emergency is eliminated, the martial law shall be lifted.1
Pursuant to Article 4 of the ICCPR, “public emergency” can only be declared by
the State parties on the situation which “threatens the life of the nation”. According
to the relevant state practice, public emergency threatening the life of the nation can
be an international armed conflict, civil war or other serious, violent internal unrest,
serious natural environmental catastrophes such as earthquakes, floods, cyclones or
nuclear accidents, as well as extremely serious economic difficulties.2 By contrast, the
relevant Chinese laws on the declaration of the state of emergency do not mention
the expression of “threatens the life of the nation”, but generally the scenarios which
may be declared as the state of emergency in Chinese laws are more extensive.
Nevertheless, China is not a party to the ICCPR.
International Law
Chinese Law

ICCPR
Martial Law

“public emergency which threatens the life of the nation”
“unrest, rebellion or grave riot occurs which seriously endangers
unification and security of the State or public security”
Emergency Response Law “an especially serious emergency incident occurs, which posts a serious
threat to the life or property safety of the people, national security, public
safety, environmental safety or social order”
Counterterrorism Law
“terrorist incident”

iii. Emergency Measures
The Constitution is silent on the emergency measures which may be taken in
the state of emergency. The 2015 National Security Law stipulates that, after the state
decides to declare a state of emergency, the relevant authorities that perform the
functions of managing and controlling national security crises shall have the power
to take special measures to restrict the rights of and increase the obligations of citizens
and organizations.3 However, this Law does not specify the scope and categories of
the “special measures”. The only limitation of such measures is that they must be
commensurate with the nature, extent, and scope of damage that may be caused by
national security crises to dispose of such crises, and if there are multiple measures
available, they shall choose the measures that help protect the rights and interests of
citizens and organizations to the most extent.4 A similar provision can be also found
in the 2007 Emergency ResponseLaw.5
Article 12 of the 1996 Martial Law.
Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, 2nd revised
edition, N. P. Engel, Publishers, 2005, pp. 89-92.
3 Article 65 of the 2015 National Security Law.
4 Article 66 of the 2015 National Security Law.
5 Article 11 of the 2007 Breaking Incidents Response Law.
1
2
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By contrast, the 1996 Martial Law provides very detailed measures that could
be taken by the State after the imposition of martial law. Chapter I of this Law
provides the fundamental principles of taking special measures of martial law. These
include: (1) The State may lay down special rules and regulations regarding the
citizens’ exercising of their rights and freedom.1 (2) measures necessary for bringing
public order to normal as soon as possible and ensuring safety of people’s lives and
property and supply of their daily necessities.2 (3) The State adopts effective measures
to protect the lawful rights and interests from encroachment of the organizations
and individuals that observe the order of martial law and the rules and regulations
for executing the order of martial law.3 Martial law tasks shall be performed by the
People’s Police and the People’s Armed police. (4) When necessary, the State Council
may make a suggestion to the Central Military Commission that it decide to dispatch
troops of the People’s Liberation Army to help perform the martial law tasks.4 Chapter
III of this law provides the detailed measures of martial law.
During the period of martial law, the martial-law-executing organ may
decide to take the following measures: (1) to ban or restrict assembly, procession,
demonstration, street speeches, and other mass activities; (2) to ban strikes of workers,
shop assistants and students; (3) to impose a press embargo; (4) to enforce control
over communications, postal services and telecommunications; (5) to enforce control
over entry into and exit from the country; and (6) to ban any activities contrary to
martial law.5 It may decide on measures to impose traffic control in the area under
martial law, restricting entry and exit of the area under traffic control and checking
the papers, vehicles and other things of people entering or leaving such an area;6 to
impose a curfew in the area under martial law;7 to control weapons and ammunition,
knives under control, inflammable or explosive goods, and hazardous chemicals,
radioactives, deadly poisons, etc;8 to temporarily requisition houses, places, facilities,
means of transport, engineering machinery, etc. of State organs, enterprises,
institutions, public organizations and individual citizens;9 to take special measures to
control the production, transport, supply and pricing of such necessities.10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Article 4 of the 1996 Martial Law.
Article 5 of the 1996 Martial Law.
Article 7 of the 1996 Martial Law.
Article 8 of the 1996 Martial Law.
Article 13 of the 1996 Martial Law.
Article 14 of the 1996 Martial Law.
Article 15 of the 1996 Martial Law.
Article 16 of the 1996 Martial Law.
Article 17 of the 1996 Martial Law.
Article 19 of the 1996 Martial Law.
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The 1996 Martial Law further provides for very extensive powers of the martiallaw-enforcing officers. They shall have the right to check the papers, vehicles and other
things of people in the streets or other public places in the area under martial law;1 to
detain people who violate the regulations on curfew until the end of the curfew in
early morning, and to search the person of the detainees and check the things they
carry; 2 to detain immediately persons who are committing an offense that endangers
State security or disrupts public order or who are strongly suspected of such an offense,
persons who obstruct or resist performance of martial law tasks by martial-law-enforcing
officers, persons who defy traffic control or regulations on curfew, and persons who
engage in other activities against the order of martial law;3 to search the person of
the detainees and to search the houses of criminal suspects and the places where
criminal offenders, criminal suspects or weapons, ammunition and other dangerous
articles are suspected of being concealed;4 to stop or disperse, and forcibly take the
organizers and the persons who refuse to obey away from the scene or detain them
immediately if they engage in unlawful assembly, procession, demonstration or other
mass activities, illegally occupy public places or incite destructive activities in public
places, attack State organs or other important units and places, disrupt traffic order
or deliberately create traffic jams, or plunder or destroy the property of State organs,
public organizations, enterprises, institutions or individual citizens.5 Furthermore, the
procedures and time limit for detention and arrest may be free from the restrictions of
the relevant provisions of the Criminal Procedure Law, except that an arrest shall be
subject to approval or decision of a People’s Procuratorate.6
Guns or other weapons may be used when they cannot stop it simply with police
implements if the safety of the lives of citizens or martial-law-enforcing officers are
endangered by violence, persons subject to detention or arrest or offenders under
escort resort to violence in resistance, commit physical assault or try to escape, persons
use violence to seize weapons and ammunition, important objects under guard are
assaulted by violence or are in imminent danger of being assaulted by violence, or if,
in the course of fighting a fire, rushing to deal with an emergency, rescuing people or
performing other major urgent tasks, they are obstructed by extreme violence.7
The 2007 Emergency Response Law also provides for various emergency
measures in response to emergency incidents. Like the 1996 Martial Law, the 2007
1
2
3
4
5
6
7

Article 22 of the 1996 Martial Law.
Article 23 of the 1996 Martial Law.
Article 24 of the 1996 Martial Law.
Article 25 of the 1996 Martial Law.
Article 26 of the 1996 Martial Law.
Article 27 of the 1996 Martial Law.
Article 28 of the 1996 Martial Law.
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Emergency Response Law also permits the government to requisition the property
of entities and individuals in response to a breaking incident.1 When an emergency
incident occurs, the competent authorities shall immediately organize the relevant
departments, deploy the emergency response rescue teams and social forces, and
take measures for emergency response operations;2 They shall control promptly the
danger sources, mark the danger areas, blockade the danger places, demarcate the
cordoned areas, implement traffic controls and take other control measures; prohibit
or restrict the use of relevant equipment and facilities, shut down or restrict the use of
relevant places, terminate the activities with a high density of people or production
or business operation activities likely to cause the expansion of damage, and take
other protective measures, impose stricter punishments against forestalling, bidding
up prices, making and selling fake products and other violations of the market order,
to stabilize the market prices and maintain the market order;3 blockade the relevant
places and roads, examine the identity certificates of persons on the spot, and restrict
the activities in the relevant public places.4
Moreover, the 2008 Patent Law stipulates that where a national emergency occurs,
the patent administrative department of the State Council may grant a compulsory
license to exploit patents for an invention or utility model.5 Furthermore, in the 1992
China-US Memorandum of Understanding on the Protection of Intellectual Property,
it was stated that in case of the state of emergency or other extremely emergent
situations, the governments may enforce compulsory licenses of patents.6
iv. Judicial Remedy
In China, administrative litigation permits the natural and legal persons to
challenge the legality of the special administrative act of the administrative organs
before the people’s court. When it was introduced in 1989, it was expected to be an
effective legal means to protect the natural and legal persons from being abused of the
powers of administrative bodies. Nowadays, it is governed by the 2017 Administrative
Litigation Law.7 Pursuant to the 2017 Administrative Litigation Law, any citizen, legal
person or other organization has the right to institute litigation to the people’s court if
he or she considers that the administrative acts of the administrative organs and their
1
2
3
4
5
6
7

Article 12 and Article 52 of the 2007 Breaking Incidents Response Law.
Article 48 of the 2007 Breaking Incidents Response Law.
Article 49 of the 2007 Breaking Incidents Response Law.
Article 50 of the 2007 Breaking Incidents Response Law.
Article 49 of the 2008 Patent Law.
Article 1 (1) (4) of the 1992 China-US MOU.
The full title of this act is Zhonghua Renmin Goneheguo Xingzheng Susong Fa (《中华人民
共和国行政诉讼法》), it was adopted by the NPC Standing Committee in 1989, and was later
amended in 2014 and 2017.
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staff violate his or her legal rights and interests.1 Meanwhile, the 2017 Administrative
Litigation Law also provides that the people’s courts do not entertain the litigations
raised by the citizens, legal persons or other organizations on the following matters:
(1) the acts of State (国家行为) including national defense, foreign affairs…2
In 2018, the Supreme People’s Court delivered the Interpretation on Application
of the Administrative Litigation Law. Article 2 of the Interpretation stipulates that “As
mentioned in Article 13(1) of the Administrative Litigation Law, “the acts of State” means
an action which the State Council, the Central Military Commission, the Ministry of
National Defense, or the Ministry of Foreign Affairs, as authorized by the Constitution
or the Law, takes in relation to national defense or diplomatic affairs in the name of
the state, or an action that a state agency declares a state of emergency as authorized by the
Constitution or the law.” This means that the decision to declare a state of emergency
in accordance with the Constitution or the law is not subject to administrative
litigation. However, there is still a question whether the emergency measures taken
by the government bodies in the situation of emergency are subject to administrative
litigation or not. One contention could be that the emergency measures are not subject
to administrative litigation, because they are taken in the situation of emergency and
can also be deemed as “the acts of State” in Article 13 (1) of the Administrative Litigation
Law. Another contention could be that they are subject to administrative litigation
because they are not the declaration of a state of emergency per se, so they shall not be
deemed to be “the acts of State” in Article 13 (1) of the Administrative Litigation Law.
There has been not a judicial determination on this question.
v. Legal Consequences for the Violations
The violations of the foregoing laws relating to the state of emergency by the
citizens, legal persons and any other organization will entail legal consequences, in
particular from the violations of the emergent measures. Pursuant to Article 50 of the
2012 Public Security Administration Punishments Law, anyone who commits any of
the following acts shall be given a warning or shall be fined not less than 200 yuan.
If the circumstances are serious, he shall be detained for not less than 5 days but not
more than 10 days, and may be concurrently fined 500 yuan: (1) Refusing to execute
the decision or order lawfully issued by the people’s government in an emergent
situation. In 2020, in order to ensure the restrictive measures to be effective during
the COVID-19 virus spreading, the Supreme People’s Court, the Supreme People’s
Procuratorate, the Ministry of Public Security, and the Ministry of Justice jointly issued
the Opinions on Punishing Criminal and Illegal Activities that Hinder the Prevention
and Control of Novel Coronavirus Pneumonia. Pursuant to Article 10 of the Opinions,
anyone who is involved in the serious breach of prevention and control measures
1
2

Article 2 of the 2017 Administrative Litigation Act.
Article 13 of the 2017 Administrative Litigation Act.
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shall, if a crime is not constituted, be subject to a public security administration
punishment imposed by the public security organs according to the provisions of
the Public Security Administration Punishments Law regarding fabricating facts
to disrupt public order, the order of entities and the order of public places, picking
quarrels and provoking trouble, refusing to implement decisions and orders under
emergency conditions, obstructing others from performing their duties, rushing into
a warning area or warning zone, assaulting any other person, intentionally hurting
or insulting any other person, defrauding others, illegally digging holes, quarrying of
stone or sand along railways, stealing, damaging or destroying any public facilities,
damaging or destroying any railway transport facilities, intentionally damaging
or destroying properties, robbing public or private property, or be imposed other
administrative penalties by the relevant departments.
III. 		 THE WAY FORWARD: DOES CHINA NEED A COMPREHENSIVE LAW ON THE STATE OF EMERGENCY?
As seen from the foregoing survey of the state of emergency in Chinese law,
China does not have a special and comprehensive act on the state of emergency. The
regulation of the state of emergency is scattered in the Constitution, parliamentary
laws and judicial interpretations. As can also be seen from the foregoing survey, since
2003 Chinese scholars and parliamentary members have been appealing to make a
special law on the state of emergency, but these appeals have not been accepted by the
NPC. In 2020, the appeal was made again by some scholars due to the unprecedentedly
restrictive measures arising from the COVID-19 virus crisis. However, the Legislative
Affairs Commission of the NPC responded in May 2020 that, although the 2007
Emergency Response Law is not equivalent to the law of state of emergency, some
provisions therein are the same as the law of state of emergency in terms of the
function and effect. The Legislative Affairs Commission further responded that, in
addition to the 2007 Emergency Response Law, China has made a series of relevant
laws, a relatively comprehensive legal systems in response to the state of emergency
has been available, and from the perspective of the responsive effect at present, the
current laws and regulations can basically meet the needs of prevention and control
of contagious diseases. Finally, the Legislative Affairs Commission stated that the
Standing Committee of the NPC has made an arrangement for the enactments and
revisions of the relevant laws in the field of public health, including the revision of the
Emergency Response Law. With regard to whether it is necessary to make a special
law on the state of emergency, the relevant organs of the Standing Committee of the
NPC will conduct further research.1 This most recent reply from the top legislature
indicates that China will not make a comprehensive and special act on the state of
emergency in the near future.
1

https://www.sohu.com/a/395168995_161795

MAKING LAW ON THE STATE OF EMERGENCY IN VIETNAM:
FROM THE PERSPECTIVE OF CONSTITUTIONAL RIGHTS LIMITATION
Bui Tien Dat1
Abstract: Emergency law is intrinsically tied to the need to limit numerous constitutional rights in temporary but
harsh manners. International human rights law has taken into consideration control over the state’s derogation from
rights in states of emergency by reasoning a list of non-derogable rights and recommending the application of the
principle of proportionality. Based on this framework, the author suggests a way to develop Vietnam’s emergency law
from the perspective of constitutional rights limitation. First, emergency law should be developed on the basis of three
sources that protect human rights: the constitution, the legislation, and legal interpretation. Second, the four steps of
the proportionality principle should be carefully considered when evaluating limitations on rights in the emergency law.
Key words: state of emergency, derogation from rights, limitation on rights, constitutional rights, principle of proportionality
1. LIMITATION ON CONSTITUTIONAL RIGHTS IN THE STATE OF EMERGENCY
State of emergency: The necessity of special limitation on constitutional rights
It is commonly acknowledged worldwide that restriction or limitation on a
certain human right means that the state does not allow beneficiaries of this right to
exercise it at the absolute level.2 A constitutional right is perceived as a legal principle;
accordingly, its realization targeted at the greatest extent possible is acknowledged and
applied depending on specific circumstances.3 The level of protection of constitutional
rights is often limited. If the state does not create subconstitutional norms to limit the
scope of application of a certain constitutional right, its beneficiaries can exercise it at
the absolute level in principle; in other words, it is not restricted.
1

2

3

School of law, Vietnam National University, Hanoi. This research is funded by Vietnam National
Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) under grant “The ‘due process
of law’ principle and its role for the protection of human rights in Vietnam”, number 505.01-2018.300.
Aharon Barak, Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations (Cambridge
University Press 2012), p. 102.
Robert Alexy, A Theory of Constitutional Rights, translated by Julian Rivers (Oxford: Clarendon
Press, 2002), p. 47-9. In Vietnam, several rights tend to be considered principles (i.e., the right
to be presumed innocent is called presumption of innocence; see Đào Trí Úc, Nguyên tắc suy
đoán vô tội – nguyên tắc hiến định quan trọng trong Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam năm
2015 (Presumption of innocence, an important constitutional principle in the 2015 Criminal
Procedure Code of Vietnam), Tạp chí Kiểm sát (Procuracy Journal), volume 2/2017, p. 37).
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The majority of constitutional rights are non-absolute, which means that they
are implicitly targeted at an ideal standard. Neverthless, in fact, every state must use
subconstitutional norms to place a particular limitation on the realization of those rights.
Constitutional rights limitation at a particular level is generally a democratic state’s
regular needs under normal circumstances. Thus, subconstitutional legal documents
often set out stable long-term limitations on relative rights.1
In states of emergency, especially wars or severe epidemics, a need for special
constitutional rights limitation emerges in many countries, which results in the
state’s derogation from rights.2 Thus, “derogation from rights is state jurisdiction
prescribed by law, allowing the suspension of certain individual rights under special
circumstances such as the state of emergency or war”.3
International treaties on human rights often include emergency provisions. Among
those, the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) introduces
the notion of “public emergency that threatens the life of the nation”4. According to
interpretations in Siracusa principles on the rights limitation and derogation provisions
in the ICCPR (hereafter referred to briefly as the Siracusa principles), public emergency
that threatens the life of the nation is the state in which a nation must face special ongoing or forthcoming dangers that threaten the life of the nation. This threat impacts
the entire population and all or a part of the national territory as well as endangers
population integrity, political independence or territorial integrity, or the maintenance
of fundamental functions by vital institutions in order to guarantee and protect rights
recognized by the Covenant. Civil conflict and turmoil which do not have severe and
urgent influences on the life of the nation or mere economic difficulties will not fulfil
the standards of derogation from rights.5
Derogation from rights: a type of rights limitation in temporary, limited but harsh
manners in states of emergency
Derogation from rights is a special case of limitation on rights. According to
international human rights law, it is tied to a country’s state of emergency.6 It includes
1

2

3

4

5
6

For instance, it is not unusual for a state to set marriage age (marriage rights limitation) or issue visas
to foreigners (limitation on the right to freedom of movement).
“Derogation from rights” can be translated into “tạm dừng nghĩa vụ bảo đảm quyền” to
demonstrate the nature of the concept. The translation “tạm đình chỉ quyền” in some Vietnamese
documents can also be used alternatively. However, the translation “hạn chế quyền” in certain
documents is inaccurate and thus confused with “limitation on rights”.
Oren Gross and Fionnuala N´ı Aolain, Law in Times of Crisis: Emergency powers in theory and
practice (Cambridge University Press 2006), p. 257.
Article 4(1) of the ICCPR. The European Convention on Human Rights and the American
Convention on Human Rights also use similar expressions.
Para. 39-41, Siracusa principles on the rights limitation and derogation provisions in the ICCPR.
See Article 4 of the ICCPR; the United Nations Human Rights Committee, General Comment
No. 29: States of Emergency (Article 4), 2001).
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limited and temporary measures in states of emergency under the ICCPR.1 While
rights limitation measures are typically adopted at any time, derogation from rights is
a type of rights limitation in temporary and limited manners in states of emergency.2
While the ICCPR reserves Article 4 to specify provisions on derogating from civil
and political rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights 1966 (ICESCR) generally integrates derogation from rights into provisions on
rights restriction.3 In the category of economic, social and cultural rights, only the
right to strike and the right to work are often derogable compared with the relatively
broad scope of derogable civil and political rights.4 A comparsion between these
two major convenants on human rights indicates that derogation from certain civil
and political rights in states of mergency is legitimate and essential whereas that
from economic, cultural, and social rights even in states of emergency tends to be
less welcome. According to Manisuli Ssenyonjo, “the absence of a clause allowing
derogation in times of public emergency in the ICESCR indicates that the Covenant
generally continues to apply in times of emergency included not only by armed
conflict, but also by natural disaster or any other type of emergency, and as a minimum,
states cannot derogate from the Covenant’s core obligations.”5 This absence can be
justified by the following reasons: firstly, it is due to the nature of economic, social
and cultural rights; secondly, Article 4 of the ICESCR contains a general clause about
rights limitation; thirdly, Article 2(1) of the ICESCR allows states to fulfil obligations
rather flexibly.6

1

2

3
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6

“In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is
officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating
from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the
exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other
obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of
race, colour, sex, language, religion or social origin” (Clause 1, Article 4 of the ICCPR).
Amrei Müller, ‘Limitations to and Derogations from Economic, Social and Cultural Rights’
(2009) 9 Human Rights Law Review 557 600.
“No restriction upon or derogation from any of the fundamental human rights recognized or
existing in any country in virtue of law, conventions, regulations or custom shall be admitted
on the pretext that the present Covenant does not recognize such rights or that it recognizes
them to a lesser extent.” (Clause 2, Article 5 of the ICESCR).
Müller, ‘Limitations to and Derogations from Economic, Social and Cultural Rights’ p. 601.
Manisuli Ssenyonjo, ‘Economic, Social and Cultural Rights: An Examination of State Obligations’
in Sarah Joseph and Adam McBeth (eds), Research Handbook on International Human Rights
Law (Edward Elgar 2010), p. 38.
Ibid p. 66; P Alston and G Quinn, ‘The Nature and Scope of States Parties’ Obligations under
the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights’ (1987) Human Rights
Quarterly , p. 217.
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2. Control over derogation from rights in states of emergency
Although derogation from rights is intrinsically merely accepted in states
of emergency for a short time, it can influence a series of fundamental rights.
It tends to be widely applicable and harsher than ordinary rights limitation.1
Derogation from rights in emergency act is capable of limiting more rights in
comparison with other acts. Normally a few relative rights are limited in an act
while emergency act often limits a large number of relative rights in a harsh
manner widespread. International experience indicates that states typically limit
rights for fair trial in states of emergency.2 Nonetheless, the current situation
reveals the state of emergency involving epidemics3, leading to derogation from
a series of fundamental individual rights.4 Furthermore, happenings in many
nations illustrate that states of emergencies can be a screen for human rights
infringement.5 Consquently, international human rights law has posed plenty of
barriers to nations’ derogation from rights in comparison with ordinary rights
limitation as analysed below.
Firstly, derogation from rights is merely limited and temporary.
Derogation from rights is intrinsically merely applied in a limited manner in
special cases. Meanwhile, general rights limitation measures are often adopted
under normal circumstances. Derogation from rights is also intrinsically temporary
whereas general rights limitation measures are typically implemented for long term,
even with no determined ending time. Many of them always exist in ordinary life of
the society; thus, no implementation of those becomes exceptional.6
Secondly, international human rights law and national laws identify and interpret
a large number of non-derogable rights.
The ICCPR has also listed several rights from which states can never derogate.
In other words, there are always no valid reasons for limiting the following rights
in states of emergency: the right to life, prohibition of torture, cruel, inhumane
and degrading treatment, prohibition of slavery and servitude, prohibition
1
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3
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6

See the analysis of derogation from the right to strike in Ovunda V.C. Okene, ‘Derogations
and Restrictions on The Right to Strike under International Law: The Case of Nigeria’ (2009) 13
International Journal of Human Rights 552 558.
Gross and Aolain, Law in Times of Crisis: Emergency powers in theory and practice, p. 267.
Like the Covid-19 pandemic.
Like the right to privacy, the right to freedom of movement, the right to health, the right to
nondiscrimination, the right to work , mandatory vaccinations, etc. See Amnesty International,
Responses to Covid-19 and States’ Human Rights Obligations: Preliminary Observations, 2020.
Sarah Joseph, ‘Human Rights Committee: General Comment 29’ (2002) 2 Human Rights Law
Review 81 p. 98.
For example, the right to freedom of movement is limited through the visa regime.
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of imprisonment because of inability to fulfil contractual obligation, some in
the category of principles of fair trial, recognition as a person before the law,
and freedom of thought, conscience, and religion.1 In addition to the list by the
ICCPR, institutions with the function of interpreting international human rights
instruments such as the United Nations Human Rights Committee (UNHRC) and
the European Court of Human Rights (ECtHR) have increasingly expanded the
scope of non-derogable civil and political rights. Their interpretations identify the
core of the right which cannot be suspended in states of emergency.
Non-derogable rights are distinguishable from absolute rights. These two
concepts overlap in that absolute rights, which are not restricted under any normal
circumstances, cannot indisputably be suspended in states of emergency. The
distinction between these is that non-derogable rights tend to have more extensive
scope than absolute rights. Therefore, it can be seen that derogation from rights is
harder to be adopted than ordinary rights limitation since the scope of non-derogable
rights is broader than that of absolute rights.
Thirdly, it is essential for derogation from constitutional rights in states of
emergency to follow the principle of proportionality.
In the process of making emergency law in many nations,2 constitutional rights
limitations in emergency acts still follow the principle of proportionality, which is the
general principle of rights limitation. This principle is considered an integral element
of due process of law.3 Rights limitation in emergency acts even has to satisfy tougher
requirements than ordinary rights limitation. First, the need for rights limitation must
be especially urgent. Plenty of constitutional rights are difficult to be restricted under
normal circumstances, but the limitation will be considered to be legitimate and
essential in states of emergency. Secondly, rights limitation in states of emergency
must be on the basis of clear regulations (normally emergency act or national disaster
act). Thirdly, emergency law must be adopted in conformity with the state’s official
emergency declaration. Finally, the States Parties to the ICCPR must be informed of
a nation’s state of emergency by the UN.4

1

2
3

4

Rights specified in Article 6, 7, 8 (Clause 1 and 2), 11, 15, 16 and 18 (under Clause 2 Article 4 of
the ICCPR).
Often through acts of the National Assembly.
Bùi Tiến Đạt, Học thuyết trình tự công bằng và việc bảo vệ quyền con người: Kinh nghiệm
quốc tế và Việt Nam (Due process doctrine and human rights protection: International and
Vietnamese experience), Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (Journal of Legislative Studies), No.
11/2015, p. 68, 71.
Clause 3, Article 4 of the ICCPR.
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3. 		 SUGGESTIONS ON VIETNAM’S APPROACHES IN MAKING EMERGENCY LAW FROM THE PERSPECTIVE OF
CONSTITUTIONAL RIGHTS LIMITATION
Three sources that protect human rights in making emergency law
Emergency law is typically analyzed on the basis of three sources that protect human
rights: the constitution, the legislation, and legal interpretation. All of them need to be
based on provisions and interpretations under international human rights law.
The constitution
According to the 2013 Vietnamese Constitution, the National Assembly has
jurisdiction over emergency provisions.1 The Standing Committee of the National
Assembly has jurisdiction over emergency declaration.2 The President has jurisdiction
to “order general mobilization or local mobilization and proclaim or abolish states
of emergency in conformity with the resolution of the Standing Committee of the
National Assembly”; he can also “declare or abolish states of emergency nationwide
or locally when a session of the Standing Committee of the National Assembly
cannot be held”.3 The government has jurisdiction to “execute the order of general
mobilization or local mobilization, the order of emergency declaration and other
necessary measures to protect the nation as well as ensure the safety of life and
property of the People”.4 In general, the Constitution of Vietnam merely contains
provisions on jurisdiction over emergency declaration and abolition. Provisions on
specific issues will be specified in subconstitutional documents.
In addition, principles on human rights limitations are recognized in Clause
2, Article 14 of the Constitution (2013), laying the foundation for control over
rights limitation in general5 và derogation from rights in states of emergency in
particular. As regards states of emergency, the constitution sets tougher standards
in ownership rights limitation. In accordance with it, the state can “requisition
property of organizations and individuals with compensation based on the market
value” in “strictly necessary situations for national defense and security or for the
sake of the nation, and in states of emergency and natural disaster prevention and
1

2
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5

“Decide on the issue of war and peace, emergency provisions, and other special measures to
guarantee national defense and security” (Clause 13, Article 70 of the 2013 Constitution).
“Decide to execute general mobilization or local mobilization as well as proclaim and abolish
states of emergency nationwide or locally” (Clause 10, Article 74 of the 2013 Constitution).
Clause 5, Article 88 of the 2013 Constitution.
Clause 3, Article 96 of the 2013 Constitution.
“Human and civil rights can only be limited in necessary circumstances for national defense
and security, social order and safety, social morality, and public health in accordance with the
law”. See more analysis in Bùi Tiến Đạt, Hiến pháp hóa nguyên tắc giới hạn quyền con người:
cần nhưng chưa đủ (Constitutionalizing the principle of human rights limitation: necessary but
insufficient), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (Journal of Legislative Studies), No. 6/2015.
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control”.1 Furthermore, the state can requisition land “to perform national defense
and security tasks in war, states of emergency and natural disaster prevention and
control” in “strictly necessary situations prescribed by law”.2 Overall, the constitution
stipulates that ownership rights limitation such as requisitions in states of emergency
must have “strictly necessary” reasons in comparison with “necessary” ones in
other circumstances. It can be seen that the Constitution (2013) has laid significant
foundations for constitutional rights limitation in making emergency law.
The legislation
Up to now, Vietnam has not prolmugated any emergency law; instead, it has
passed the Emergency Ordinance 2000.3 The Government has issued Decree 71/2002,
specifying the execution of several articles of this ordinance in case of major disasters
and dangerous epidemics. Morover, in the area of prevention of infectious diseases,
the Act on Prevention and Control of Infectious Diseases 2007 prescribes states of
emergency involving epidemics;4 and the Act on National Defense 2018 prescribes
states of emergency involving national defense.5 It can be seen that the Emergency
Ordinance 2000 is a general emergency law while the Act on Prevention and Control of
Infectious Diseases 2007 is a special act on the state of emergency involving epidemics.
An overall look at the aforementioned legal documents reveals that Vcietnam has
established emergency legislation. Nevertheless, in the forthcoming time it is essential
to establish better legislation in two directions. The first is to complete emergency
law in conformity with international human rights law and international experience.
Secondly, on that basis, it is necessary to transpose the Emergency Ordinance 2000
into a law, which accordingly helps to address inconsistencies between scatterred
regulations concerning states of emergency.
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Clause 3, Article 32 of the 2013 Constitution (the words italicized due to the author’s purpose of
emphasis).
Clause 4, Article 54 of the 2013 Constitution (the words italicized due to the author’s purpose of
emphasis)
This ordinance is considered secret. See the Ministry of Public Security, Report assessing impacts
and administrative procedures of the Bill on Protection of State Secrets (http://duthaoonline.
quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Detail.aspx?ItemID=717&TabIndex=2&T
aiLieuID=2875)
According to the present law, “the Standing Committee of the National Assembly puts forward
a resolution to proclaim the state of emergency at the Prime Minister’s suggestion; in case an
immediate session of the Standing Committee of the National Assembly cannot be held, the
President orders emergency declaration” (Clause 2, Article 42 of the Act on Prevention and
Control of Infectious Diseases (2007)).
According to Article 18 of the present law, jurisdiction over declaration and abolition is similar
to provisions of the Act on Prevention and Control of Infectious Diseases 2007.
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Legal interpretation
The legal framework of legal interpretation is directly tied to case law, decisions,
interpretations and guidance of international conventions on human rights.1 With
an abundant and diverse source of case law, the States Parties to the European
Convention on Human Rights (ECHR) or the American Convention on Human Rights
(ACHR) have another important legal framework to supplement the constitution, the
legislation, and international conventions. As Vietnam is a State Party to the ICCPR
và ICESCR, interpretations of the UN institutions such as the United Nations Human
Rights Committee (UNHRC)2 play a significant role despite their main function of
recommendation.
The application of the principle of proportionality in rights limitation in making
emergency law
In General Comment No. 29 about Article 4 of the ICCPR (states of emergency), the
United Nations Human Rights Committee (UNHRC) states that although derogation from
rights in states of emergency differs from rights limitation in normal circumstances, these
two measures need to be designed in compliance with the principle of proportionality,3 as
both of them originate from the principles of human rights limitation. Major conventions
on human rights4 all place much emphasis on the role of the principle of proportionality
in derogation from rights. The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR)
highlights fundamental requirements of the principle of proportionality; specifically,
“limitation must be necessary for general security, compliant with just demands of a
democratic society, and proportionate to legitimate purposes”.5
Under the ICCPR, derogation from rights even needs to satisfy stricter criteria in
comparsion with ordinary rights limitation: (1) It is a state of emergency that threatens
the life of the nation; (2) The state must officially proclaim the state of emergency; (3)
Derogation from rights must originate from the need for emergency of the situation;
(4) Derogation measures are not contradictory to the state’s other obligations in
accordance with international laws; (5) Derogation measures are nondiscriminatory.6
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For instance, the United Nations Human Rights Committee interpretes ICCPR and ICESCR;
the European Court of Human Rights interpretes the European Convention on Human Rights;
the American Court of Human Rights interpretes the American Convention on Human Rights.
i.e. the United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 29: States of
Emergency (Article 4); Office of High Commissioner for Human Rights, CESCR General
Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12) 2000).
The United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 29: States of Emergency
(Article 4), para. 4.
The ICCPR, the European Convention on Human Rights, the American Convention on Human
Rights.
Inter-American Commission Report, OEA/Ser. L/V/II.116, para. 55.
Clause 1, Article 4 of the ICCPR.
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The principle of proportionality gives a four-step test to evaluate whether rights
limitation is proportionate or constitutional.1 Failing to meet standards in any step,
the measure will become unconstitutional due to excessive constitutional rights
infringement.
Step 1: Rights limitation measures must have legitimate purposes (aims).
Legitimate purposes of rights limitation cannot be arbitrary; instead, they must
originate from democratic values, commonly embodied in protection of rights of
others and public interests.2 It is noteworthy that although protection of human
rights is always legitimate, not all public interests are.3 A public interest is considered
legitimate if it aims at important social objectives and later “a social platform which
recognizes constitutional importance and the need for human rights protection”.4
Public interests include the following factors: the existence of the state as a democracy,
national security, public order, crime prevention, child protection, public health,
tolerance and protection of human sentiments, constitutional principles and other
interests not tied to the category of human rights.5 Rights limitation without legitimate
purposes or aims violates right the first step of the principle of proportionality and is
thus considered unconstitutional.
In Vietnam, Clause 2, Article 14 of the Constitution (2013) is the constitutional
principle on rights limitation in general and derogation from rights in states of
emergency in particulalr. Strikingly, the Constitution (2013) only allows ownership
rights limitation in states of emergency in “strictly necessary” situations.6 This provision
implicitly sets a higher standard of legitimate aims when the state would like to limit
constitutional rights in states of emergency.
It can be said that emergency acts typically have little difficulty satisfying the
standard of the first step as measures derogating from certain constitutional rights
are essential and legitimate in addressing the problems that “threaten the life of the
nation”. Nonethless, it is necessary to determine precisely which rights limitation is
legitimate. The Siracusa principles stress that rights limitation measures in order to
protect public health must directly aim to prevent disease or provide care for the sick.7
1

2
3
4

5
6
7

Francisco J. Urbina, ‘A Critique of Proportionality’ (2012) 57 American Journal of Jurisprudence
49, p. 49.
See: Barak, Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations, p. 251.
See above, p. 255.
See the opinion expressed by Judge Barak (the Israeli Supreme Court) in CA 6821/93 United Mizrahi
Bank Ltd. v Migdal Cooperative Village [1995] IsrLR 1.
Barak, Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations, p. 254, 266, 269, 276.
Clause 3, Article 32, and Clause 4, Article 54 of the Constitution (2013).
United Nations Economic and Social Council, Siracusa Principles on the Limitation and
Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, 1985), para. 25.
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Step 2: Rights limitation measures must be compatible with targeted purposes
This step requires rights limitation measures to have a rational connection
with với targeted purposes.1 Those without a rational connection are considered
unconstitutional.
In states of emergency involving epidemics, limitation on the right to freedom of
movement is considered rational; nevertheless, measures limiting the right of access
to information can be considered to have no rational connection with the purpose
of epidemic control. Therefore, the Committee on Economic, Social and Cultural
Rights (CESCR) of the Office of the United Nations High Commissioner for Human
Rights (OHCHR) has interpreted that the core obligation of comparable priority of
the right to health is to guarantee education and access to information concerning
public health problems.2
Step 3: Rights limitation measures to achieve purposes must be of necessity.
The requirement of necessity requires rights limitation measures to be the
best among those available to achieve purposes. The chosen one is supposed to be
necessary when it is the least restrictive means in comparison with others while still
fulfilling the aim.3 That rights limitation is not the best measure among the alternatives
is considered to be unconstitutional.
In states of emergency involving epidemics, limitation on the right to freedom of
movement is considered legitimate and rational; however, it is essential to consider
which level of limitation is necessary thoroughly. The state usually proposes a large
number of options with different levels of rights limitation to select. To satisfy the
standard of the third step, it is mandatory to select the least restrictive one limiting the
right to freedom of movement while fulfilling the aim of effective epidemic control.
Step 4: There needs to be fair balance between benefits and harms of limitation on rights.
This step is the most significant as it is the last. Even though a wide range of rights
limitation measures can meet the three standards in the aforementioned three steps,
they fail to satisfy the one in the last step after being considered carefully. Another
reason why this step is of the utmost importance is that it can answer the challenging
question of benefit – harm balance. It requires balance between benefits gained from
and harms caused by rights limitation.4 Excessive or disproportionate rights limitation
1
2

3
4

Barak, Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations, p. 303.
Office of High Commissioner for Human Rights, CESCR General Comment No. 14: The Right to the
Highest Attainable Standard of Health (Art. 12), para. 44.
Barak, Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations, p. 317.
Ibid, p. 340.
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may be effective in achieving the targeted aims; nonethless, the harms done by rights
limitation cannot be more considerable than the benefits obtained.1
4. CONCLUSION
Emergency law is always tied to the need to limit numerous constitutional rights
in temporary but harsh manners. International human rights law has taken into
consideration control over the state’s derogation from rights in states of emergency
by reasoning a list of non-derogable rights and recommending the application of the
principle of proportionality. In Vietnam, emergency law should be developed on the
basis of three sources that protect human rights (the constitution, the legislation, and
legal interpretation), and its constitutionality needs to be reviewed through the four
steps of the principle of proportionality. The Constitution (2013) contains important
provisions to facilitate the completion of this law.
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VIETNAMESE LAW ON LAND REQUISITION
IN STATES OF EMERGENCY
Phan Trung Hien1
Abstract: Most state management activities are based on long-term, medium-term, or short-term programs and plans.
However, along the state management process, there are also arising activities which need to be addressed for common
interests such as performing tasks of national defence and security or responding to the state of war or emergency and so on.
Therefore, the Vietnamese Constitution has established land requisition rules during states of emergency. Land is an asset in
principle; nevertheless, it is a special property since according to the Vietnamese Constitution, “land is owned by the people
and managed by the State.” Thus, the issue to be raised is how land requisition in Vietnam, especially in response to states
of emergency, is regulated. Conditions in which the State requisitions land and requirements to ensure that compensation is
commensurate with the damage caused by land requisition and limit negative impacts on legal rights and interests of land
users in Vietnam are noteworthy questions which will be addressed one by one in the present article.
Key words: Requisition, land requisition, property requisition
1. DEFINITION OF LAND REQUISITION IN STATES OF EMERGENCY
Requisition is the act of temporarily taking an item by a state agency for use during
a certain period of time for a specific task due to special requirements.2 According to
Clause 4, Article 54 of the 2013 Constitution of Vietnam, “the state requisitions land
in cases of extreme necessity as prescribed by law to carry out national defence and
security tasks or in the state of war, emergency, or natural disaster prevention and
mitigation.”
“A state of emergency” is a situation whereby the Government of a country
may suspend the performance of some normal functions in the state administrative
apparatus, or the provision of certain services of public non-business units and types
of businesses, as well as warn citizens to change their behaviour due to suspension of
civil liberties. Emergencies are often implemented to prevent the risk of wars, natural
disasters, and epidemics, defined in the constitution, and specified in a country’s acts.
On that basis, it is possible to define land requisition in a state of emergency as the
compulsory transfer of land use rights by the State for a temporary period from a legal land
1
2

Assoc.Prof. Dr. Phan Trung Hien, senior lecturer, Vice Dean, Faculty of Law, Cantho University.
Hoang Phe (chief editor): Vietnamese dictionary, Danang Publishing House, Da Nang, 2003, p. 1055.
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user to the State under administrative procedures, not due to the land user’s faults, in cases
of extreme necessity to deal with emergencies as well as to prevent and mitigate natural
disasters. Thus, land requisition activities in states of emergency are characterized by
the following:
- The requisition is only applied in cases of extreme necessity due to states of
emergency. This feature reflects the urgency of requisitioning activities in order to
prevent risks of wars, natural disasters, and epidemics that are likely to affect national
defence and security as well as protect national interests.
- The State is the only institution that has the jurisdiction to requisition land
through competent state agencies.
- Those whose land is requisitioned are land users such as organizations,
individuals, households, domestic communities, foreign organizations and
individuals holding land use or house ownership rights in Vietnam.
- The right to use the requisitioned land still belongs to the person whose land is
requisitioned. The right to manage and use the requisitioned land during the requisition
period belongs to the State.
Previously, Vietnam’s Law on Land still has some ambiguity between “land
requisition” and “land acquisition”. For example, Decree No. 151-TTg of April 14th,
1959 of the Government Council temporarily stipulates land requisition as follows:
The requisition of the people’s land to construct works managed by the State must
base on the principle of ensuring the sufficient area needed for the construction works
in a timely manner, and, at the same time, paying due attention to the rights and life
of the people whose land is requisitioned. In fact, changing land use purposes and
using land for construction of fixed structures is “land acquisition” rather than “land
requisition”.
In general, land requisition differs from land acquisition in the following key
points1: Firstly, land requisition aims to prevent risks of war and natural disasters,
while, land acquisition is planned for the purpose of national and social development2.
The requisition activity is temporary while land acquisition is permanent. Secondly,
land requisition is an unplanned activity whereas land acquisition is conducted in
accordance with land use planning and schemes3 and must be presented in texts
with detailed procedures.4 Thirdly, land requisition indicates urgency, which means
added pressure of the time factor. Meanwhile, land acquisition shows necessity but
1

2
3
4

Phan Trung Hien: “Laws on land acquisition when implementing planning and regulations on
land requisition in Vietnamese law”, Journal of Jurisprudent, No. 3, 2011, p. 18-23.
See Article 61 and 62 of the 2013 Land Law.
See Article 63 and 69 of the 2013 Land Law.
See Article 66 and 69 of the 2013 Land Law.
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must follows steps to implement planning and schemes. Fourthly, land requisition
can be proceeded quickly and neatly either with official documents, or orally
with certifications, and takes effect right at the moment of speaking or signing for
promulgation.1 Meanwhile, land acquisition must always be presented in texts. Fifthly,
the nature of compensation in land acquisition is compensation for all damage to
properties and property rights caused by land acquisition activities. Meanwhile,
that in land requisition focuses on the damage caused by “the priority of the State’s
temporary land use rights”.
2. THE PROCESS OF DEVELOPING REGULATIONS ON LAND REQUISITION IN VIETNAM
In order to better understand the provisions on land requisition, especially
for cases of land requisition due to states of emergency, it is necessary to study the
process of formation and development of these in Vietnamese law.

2.1. From 1946 to 1959 (the 1946 Constitution)
In the spirit of the Declaration of Independence, which President Ho Chi Minh read
on September 2nd, 1945, the 1946 Constitution was established to define the legality of
the Democratic Republic of Vietnam (currently the Socialist Republic of Vietnam). Born
in such a special circumstance, the 1946 Constitution was very concise, consisting of only
70 articles focusing on the most crucial contents such as the state government, citizens’
rights and obligations, and principles of organization and operation of key institutions
in the state apparatus. Therefore, regulations on compulsory purchase and property
requisition were not specified in the 1946 Constitution, except for those related to property
ownership. Article 12 stipulated that “Vietnamese citizens’ property rights are guaranteed.”
However, right from the first days of founding the country, the President of the Provisional
Government of the Democratic Republic of Vietnam stipulated: “In the period when the
country still needs to protect and strengthen its independence throughout the territory,
military or administrative authorities, if failing to negotiate with individuals, have the rights
to requisition real estate as well as expropriate or requisition movable property.”2

2.2. From 1959 – to 1980 (the 1959 Constitution)
The 1959 Constitution was the first Constitution in Vietnam to mention
“requisition”. Accordingly, “only when it is necessary for common interests, the State
can conduct compulsory purchase and requisition or expropriation with adequate
compensation of capital goods in urban and rural areas, within the scope and
conditions prescribed by law” (Article 20). Thus, the 1959 Constitution was the first
1
2

See Article 6 of the 2008 Law on Compulsory Purchase and Requisition of Property.
Order No.68 of November 30th, 1945 of the Provisional Government President on fixing regulations
on compulsory purchase, requisition and convocation.
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in our country to stipulate “property requisition” accompanied by the principle of
“adequate compensation of capital goods”. It means the following: (i) The object of
requisition is property, including “land”; (ii) Properties of individuals or organizations
may be requisitioned for a particular period of time to serve the stated purposes; (iii)
Compensation only focuses on “capital goods in urban and rural areas”. Besides,
this period also had a number of documents guiding property requisition such as
Decree No. 151-TTg of April 14th, 1959 of the Government Council with temporary
stipulations about land requisition.

2.3. From 1980 – to 1992 (the 1980 Constitution)
Inheriting provisions contained in the 1959 Constitution, after the country was
completely liberated, the 1980 Constitution continued to acknowledge “requisition”
and “expropriation” and added “compulsory purchase”. Article 28 of the Constitution
of 1980 states: “When it is extremely necessary for common interests, the State may
conduct compulsory purchase, requisition or expropriation with compensation for
properties of individuals or collectives. Forms of these activities are prescribed by law.”
Thus, (i) the reason for the requisition, i.e. “when it is extremely necessary for
common interests” was very general, and consequently, it was unclear whether the
scope of “common interests” was national or local; (ii) property requisition had to
associated with “compensation for properties of individuals or collectives”, but it was
not specified whether the principle of compensation was applicable to all damage or
just central to the regeneration of “capital goods in urban and rural areas”; (iii) the
Constitution stipulated that “forms of these activities are prescribed by law”, which
means that these could be either legislative or regulatory. However, for a long time,
in the country, there were no legal documents with general provisions on requisition,
expropriation, or compulsory purchase of properties.

2.4. From 1992 – to 2013 (the 1992 Constitution, amended in 2001)
On the basis of changing perceptions and thinking, the 1992 Constitution
acknowleged Vietnam’s establishment of a socialist-oriented market economy in
the direction of opening up and attracting both domestic and foreign investment.
Article 23 of the 1992 Constitution clearly stated: “The legal assets of individuals and
organizations are not nationalized. In cases of extreme necessity for national defense
and security as well as national interests, the State may conduct compulsory purchase
or requisition with compensation for properties of individuals or organizations at
market prices. Forms of these activities are prescribed by law.”
This article remained unchanged when the National Assembly amended the
1992 Constitution by Resolution No. 51/2001/NQ10 of December 25th, 2001. Thus, the
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1992 Constitution, amended in 2001, made the following progress:
Firstly, it clearly stated the compensation for properties of individuals and
organizations due to the compulsory purchase and requisition. Moreover, this
compensation guaranteed the principle of “adequacy”, i.e. compensation “at market
prices”.
Secondly, forms of compulsory purchase and requisition in the 1992 Constitution
were “set by statute” instead of being generally referred to as “prescribed by law”.
This indicated that the importance of “compulsory purchase and requisition” was
fully recognized, and these activities needed to be regulated by a statute.
In fact, land requisition was regulated by the 1993 Land Law as follows: “In
cases of an urgent need by war and natural disaster prevention or other states of
emergency, land requisition is determined by People’s Committees of rural districts,
urban districts, towns, provincial cities or municipalities. Upon the expiry of the
requisition period, land shall be returned to the land user who shall be compensated
for the damage caused by land requisition in accordance with the law” (Article 28).
This content continued being maintained in the 2003 Land Law as follows: “The
State requisitions land for a definite time in cases of an urgent need by war, natural
disasters or other states of emergency. Upon the expiry of the land requisition or
fulfillment of its purpose, the State shall return the land and pay the person whose
land is requisitioned with compensation for the damage caused by this activity. The
Government stipulates land requisition” (Article 45).
It shows that land requisition was always determined to be regulated by the
Land Law. However, this activity was regulated by the Law on Compulsory Purchase
and Requisition of Property when this was issued in 2008 (Clause 6, Article 55).

2.5. From 2013 - to now (the 2013 Constitution)
The 2013 Constitution states: “The State may conduct land requisition in cases of
extreme necessity set by statute to perform national defence and security tasks or in
states of war or emergency, or in response to a natural disaster (Clause 4, Article 54).
Thus, the 2013 Constitution has raised the following new issues:
Firstly, regulations on “land requisition” are separated and constitutionalized.
Although Vietnam’s law stipulates compulsory purchase and requisition of
properties1, the 2013 Constitution only discusses “land requisition” activities. This
shows the importance of constitutionalizing land requisition.
Secondly, apart from the fulfilment of national defence and security tasks as well as
responses to the state of war, new cases of land requisition are added. It can be said that
1

See the 2008 Law on compulsory purchase and requisition of property.
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this is the first time the phrase “state of emergency” has ever appeared in the Vietnamese
Constitution.
Thirdly, inheriting the 1992 Constitution (which was amended in 2001), the
2013 Constitution states that the requisition of land must be “set by statute” instead
of being generally referred to as “prescribed by law”. Nevertheless, the currently
emerging matter now is that which statute is responsible for identifying the principles,
conditions, jurisdiction, procedures, and compensation methods when the State
“requisitions land”. Although it is declared that articles on land requisition are only
stipulated in the Land Law and its implementing guidelines1, the general principles
and conditions of property requisition are still valid in the Law on compulsory
purchase and requisition of properties.
Thus, “land requisition” activities were stipulated in acts for a long time before
being constitutionalized in Clause 4, Article 54 of the 2013 Constitution. Besides,
the stipulation of “the State requisitions land in cases of extreme necessity as set by
statute” in this clause is not really reasonable. In fact, unlike land acquisition, “land
requisition” represents “urgency”, i.e. being urgent at the moment of the decision
on land requisition2 Therefore, the Constitution should use the phrase “extreme
urgency” in the case of land requisition instead of the phrase “extreme necessity”.
3. CASES AND CONDITIONS FOR LAND REQUISITION IN STATES OF EMERGENCY
In principle, the restriction of civil rights is only introduced when the State
declares a state of emergency on the basis of the Constitution and emergency acts.
According to Clause 1, Article 5 of the 2008 Law on Compulsory Purchase and
Requisition of Properties, the compulsory purchase and requisition of properties may
only be carried out when the State needs to use such properties but other mobilization
measures cannot be implemented, including the following cases: “The country is in
a state of war or in a state of national defense emergency in accordance with the law
on national defense and emergency law.” However, it is important to understand
that rather than being immediately conducted under such circumstances every time
they emerge, compulsory purchase and requisition will only be carried out in cases
of extreme necessity when all the other essential solutions adopted are ineffective.3
1

2

3

Articles 67 and 97 of Decree No. 43/2014/ND-CP dated May 15th, 2014 of the Government
detailing the implementation of the Land Law.
Phan Trung Hien: “Laws on land acquisition when implementing planning and regulations on
land requisition in Vietnamese law”, Journal of Jurisprudent, No. 3, 2011.
Phan Trung Ly: “Compulsory purchase and Requisition: Concepts and Conditions”, Journal
of Legislative Studies, No. 119 March 2008, quoted from Civil law information page, https://
thongtinphapluatdansu.edu.vn/ 2010/02/24/4741/, posted on February 24th, 2010 [accessed on
May 29th, 2020].
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Regarding “regulations on states of emergency”, on December 21st, 1999, the
National Assembly promulgated Resolution No. 34/1999/QH10 on assigning the
Standing Committee of the National Assembly to promulgate the Ordinance on states
of emergency. Then, on March 23rd, 2000, the Standing Committee of the National
Assembly of Vietnam issued the Ordinance on states of emergency but kept it in secret
mode. On that basis, the Government’s Decree No. 71/2002/ND-CP of July 23rd, 2002
specified the implementation of a number of articles of the Ordinance on states of
emergency in case of major disasters or dangerous epidemics. Accordingly, states of
emergency during major disasters or dangerous epidemics (hereinafter referred to as
states of emergency) are prescribed as follows:
Firstly, according to Article 1 of Decree No. 71/2002/ND-CP1, the jurisdiction
to declare a state of emergency belongs to the Standing Committee of the National
Assembly (in the form of a Resolution) or the State President (in the form of Order).
Article 2 of the Ordinance on States of Emergency stipulates the jurisdiction to
declare a state of emergency as follows: At the proposal of the Prime Minister, the
Standing Committee of the National Assembly issues a resolution to declare a state of
emergency. In case it cannot hold a meeting immediately, at the request of the Prime
Minister, the President should issue an order to declare a state of emergency.2
Secondly, in accordance with law on states of emergency in natural disaster
prevention and mitigation, it is specified in Clause 1, Article 11 of Decree No. 66/2014/
ND-CP guiding the implementation of a number of articles of the Law on Natural
Disaster Prevention and Mitigation that in case natural disasters exceed level 4, the
Prime Minister requests the President to declare a state of emergency for natural
disasters. Decision No. 46/2014/QD-TTG on forecast, warning, and communication
during natural disasters stipulates: “A disaster emergency is a situation when the risk
of natural disasters specified in Article 3 of this Decision is at level 5, potentially causing
catastrophes and heavy damage to life, properties, infrastructure works, and ecological
environment” (Clause 35 of Article 4); a disaster emergency must be communicated
in case of declaring a state of emergency in major disasters or dangerous epidemics
(Article 28).
1

2

Decree No. 71/2002 / ND-CP of July 23rd, 2002 detailing the implementation of a number
of articles of the Ordinance on states of emergency in case of major disasters or dangerous
epidemics.
See the General Department of Disaster Prevention and Control, Office of the Central Steering
Committee for Disaster Prevention and Control: Correct understanding of the declaration of
emergency natural disasters, http://phongchongthientai.gov.vn/tin-tuc/hieu-dung-ve-viecban-bo-tinh-trang-thien-tai-khan-cap-/-c6235.html, [accessed on 0 6-2020].
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According to Article 2 of Decree No. 71/2002/ND-CP1, the implementation of the
Resolution of the Standing Committee of the National Assembly and the President’s
Order declaring a state of emergency as well as the application of special measures must
comply with the following principles: (1) Ensure direct, comprehensive, and absolute
leadership of the Communist Party of Vietnam; (2) Ensure the concentrated and unified
direction of the Prime Minister in accordance with emergency law; (3) Prioritize rescuing
people and properties of the State, agencies, organizations, and people, especially areas
with serious consequences, minimizing the consequences of disasters and epidemics;
(4) Completely comply with as well as promptly implement decisions, orders, and
directives of the Prime Minister and the Steering Committee for the implementation of
the Resolution of the Standing Committee of the National Assembly and the President’s
Order declaring a state of emergency (hereinafter called the Steering Committee); (5)
Mobilize the synergy of forces, agencies, organizations and the masses to prevent, limit,
and overcome the consequences of disasters and epidemics; (6) Strictly forbid the abuse
of the state of emergency to infringe upon state interests as well as legitimate rights and
interests of agencies, organizations and individuals.
In fact, the 2000 Ordinance on the State of Emergency is kept in secret in
accordance with the provision: “Legal documents must be published on the Official
Gazette or posted on the mass media, except for those containing state secrets.” The
provision on cases of “secret” legal documents continues being maintained in the 2008
Law on Promulgation of Legal Documents (currently the 2015 Law on Promulgation
of Legal Documents). However, this is inconsistent with the current principles of
developing and promulgating legal documents: “Ensure transparency in provisions
of legal documents” and “ensure publicity and democracy in the process of receiving
and responding to opinions and recommendations of individuals, agencies and
organizations in the process of developing and promulgating legal documents”
(Clauses 3 and 6, Article 5 of the 2015 Law on Promulgation of Legal Documents). If
this is considered the principle, “secret” documents should be issued in other modes,
beyond the scope of legal documents. On the other hand, if promulgated in the form
of legal documents, the principles of development and promulgation in accordance
with the 2005 Law on promulgation of legal documents must be complied with.
4. COMPENSATION FOR DAMAGE CAUSED BY LAND REQUISITION
In Western countries, ownership is the natural human right, thus being sacred and
inviolable.2 Both constitutions and acts in those countries recognize the ownership as
1

2

Decree No. 71/2002/ND-CP of July 23rd, 2002 detailing the implementation of a number of articles
of the Ordinance on states of emergency in case of major disasters or dangerous epidemics.
John Locke, The Second Treatise on Government, Prometheus books, 1986, p. 70.
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“being sacred”. Compulsory land requisition in these countries is approached from
the perspective of compulsory ownership infringement due to wars or emergencies.
Therefore, land requisition is still conducted but on very strict conditions. The
restriction of this right can only be introduced by the Constitution for cogent reasons
with jurisdiction and strict procedures as well as commitment to compensation.
In Vietnam, despite not applying the system of private land ownership, the 2013
Constitution still guarantees: “Land use rights are protected by law” (Clause 2, Article 54).
Therefore, land requisition can only be applied due to objective requirements such as to
perform national defense and security tasks or respond to the state of war, emergency,
as well as prevention and mitigation of natural disasters and epidemics. Only in these
cases, the State would be forced to “influence” land use rights, restricting the rights of
land users for a certain period of time. However, the Vietnamese Constitution does not
mention any compensation principle when the State requisitions land.
According to Clause 7, Article 72 of the Land Law, compensation for damage
caused by land requisition is stipulated as follows:
a) The person whose land is requisitioned is entitled to compensation in case the
requisitioned land is destroyed, or he suffers an income loss caused directly by the
land requisition.
b) In case the requisitioned land is destroyed, compensation shall be made in
cash at the market price of land use right transfer at the time of payment.
c) In case the owner of requisitioned land suffers an income loss directly caused
by the land requisition, the compensation level shall be determined by the actual
income loss calculated from the date of land assignment to that of land return stated
in the decision to return the requisitioned land. The actual income loss must be
commensurate with the income generated by the requisitioned land under normal
conditions before the time of land requisition.
d) The President of the People’s Committee of the province or district where
the land is requisitioned shall set up a Council to determine the compensation for
damage caused by the land requisition done on the basis of the land user’s written
declaration and cadastral records. Based on the compensation level determined by
the Council, the President of the People’s Committee of the province or district shall
decide on the level of compensation.
e) The financial compensation for damage caused by land requisition is paid in a lump
sum by the State budget directly to the owner of the requisitioned land within 30 days from
the date of land return.
According to Clause 25, Article 3 of the 2013 Land Law, “land destruction is
an act of deforming the topography, reducing land quality, causing soil pollution,
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losing or reducing the potential of the land to be used according to its determined
purpose.” Accordingly, “in case of land destruction, compensation shall be paid
in cash at the market price of land use right transfer at the time of payment.” The
“land requisition” in this case has the same consequences as the “land acquisition”.
Certainly, the jurisdiction, sequences, and procedures for land acquisition and land
requisition are different.1 However, the determination of land prices in case of land
destruction is not clearly defined. In fact, in the regulations on land acquisition with
over 70%2 of the total complaints and grievances in Vietnam, what matters is that the
price of land compensated is “commensurate with its market price”. In case of land
requisition, the principles, methods, jurisdiction and sequences to ensure fairness
and proportionality are the issues that need guidance.
5. CONCLUSION
In summary, the State requisitions land in cases of extreme necessity to perform
national defence and security tasks or in the state of war, emergency, as well as natural
disaster prevention and mitigation. The reasons for land requisition are also those
for requisition of other properties, including land requisition in states of emergency.
However, land requisition displays some special features since the person directly
affected is the land user rather than the property owner. This creates subjectivity
among officials and civil servants performing official duties such as in determining
the scope of land requisition, determining the compensation for the damage caused
by land requisition because they think that the land to be requisitioned belongs to
the owner rather than the land user. Therefore, in order to carry out the requisition
in accordance with the law, even in states of emergency, it is necessary to do the
following: (i) Ensure that land requisition must be conducted in cases of “extreme
urgency” rather than “extreme necessity”; (ii) Ensure that compulsory purchase
and requisition is subject to the Land Law or the Law on Compulsory Purchase and
Requisition of Properties so that the guidance can be consistent and synchronized;
(iii) Guarantee the principle of publicity and transparency of legal documents, even
in states of emergency; (iv) Establish regulations on the principle of determining
land prices to calculate compensation for land in case the land is destroyed, directly
affecting land users’ legitimate rights and interests.

1
2

Article 66, Article 69 and Article 72 in the 2013 Land Law.
Thu Hien: “Need to fundamentally renovate the land transfer mechanism for profit-making
purposes”, Interview with Prof. Dang Hung Vo in the Customs Newspaper around the issue
of complete land market in Southern Vietnam next time, https://haiquanonline.com.vn/candoi-moi-can-ban-co-che-chuyen-dich-dat-dai-phuc-vu-muc-dich-sinh-loi-110515- 110515.html,
Published August 28, 2019, [accessed on June 6, 2020].
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PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN THE STATE
OF PUBLIC EMERGENCY: THE ROLE OF CONSTITUTION
A/Prof. Vu Cong Giao – Dr. Vu Thi Thu Quyen
INTRODUCTION
A state of public emergency is a situation in which a government is empowered
to be able to put through policies that it would normally not be permitted to do,
for the safety and protection of their citizens. In many countries, a government can
declare a state of public emergency during a natural disaster, civil unrest, armed
conflict, medical pandemic or epidemic or other biosecurity risk.
Any country can experience public emergencies in which the constitutional
rights and democratic constitutional order can be obstacles to be derogated. Most
of modern constitutions include emergency provisions that allow the authorities to
take actions necessary to safeguard national security, and therefore may permit the
government to limit or suspend certain constitutional rights, and to set aside some
institutional checks and balances so as to concentrate decision-making power in the
central executive.
However, many governments have misused emergency powers to violate
constitutional rights and undermine the democratic constitutional system. Great
care therefore needs to be taken in designing a balance constitution’s emergency
powers provisions, which allows the state to respond effectively to real emergencies,
but that prevents emergency powers from being misused in authoritarian ways1.
This paper tries to analyse the role of constitutions in the protection of human
rights in the time of public emergency. For that, the questions are addressed in this
paper include: Why is it necessary to protect human rights in the public emergency
situation? What is the international legal basis for the protection of human rights in
the state of public emergency? Why does the constitution play an important role in
protecting human rights in the state of public emergency? Through what provisions
do the constitution protect human rights in the state of public emergency?

1

See IDEA, Emergency Powers - International IDEA Constitution-Building Primer 18, p.10, at
https://www.idea.int/publications/catalogue/emergency-powers,Emergency Powers.
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Protection of Human Rights in the State of Public Emergency in international human rights law
Under international human rights law, rights and freedoms may be suspended
during a state of emergency depending on the severity of the emergency and a
governments policies. However, government policy on public emergency must comply
with the strict provision on derogation of rights set forth in Article 4 of International
Covernant on Human Rights (ICCPR) and subsequently concretized in the General
Comment No. 29: Article 4: Derogations during a State of Emergency, which was
adopted by Human Rights Committee at the 1950th meeting, on 24 July 20011.
The Article 4 of ICCPR reads:
1 . In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of
which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures
derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required
by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their
other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the
ground of race, colour, sex, language, religion or social origin.
2. No derogation from articles 6, 7, 8 (paragraphs I and 2), 11, 15, 16 and 18 may be made
under this provision.
3. Any State Party to the present Covenant availing itself of the right of derogation shall
immediately inform the other States Parties to the present Covenant, through the intermediary
of the Secretary-General of the United Nations, of the provisions from which it has derogated
and of the reasons by which it was actuated. A further communication shall be made, through
the same intermediary, on the date on which it terminates such derogation.
In relation to paragrapth 2 of the Article 4, non-derivable rights in ICCPR include:
 Article 6 (right to life);
 Article 7 (prohibition on torture, cruel, inhuman or degrading treatment);
 Article 8, paragraphs 1 and 2 (prohibition of slavery, slave-trade and servitude);
 Article 11 (prohibition on imprisonment on the basis of inability to pay a
contractual obligation);
 Article 15 (principle of legality in the field of criminal law);
 Article 16 (right to recognition as a person before the law); and
 Article 18 (freedom of thought, conscience and religion).
In addition to the above listed, as recommented by the Human Rights Committee
(CCPR), certain other rights are also considered to be non-derogable under general
international law and/or in practice too despite not being provided for expressly
1

Source: file:///Users/FShop/Desktop/COVIDstatementEN.pdf
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under Article 4(2) of ICCPR, which includes the right to a fair trial (article 14) and
elements of the principle of non-discrimination e.g. to the extent that this protects
non-derogable rights1.
As emphasised by CCPR, Article 4 of the ICCPR on the one hand allows for a
State party unilaterally to derogate temporarily from a part of its obligations under the
Covenant; on the other hand, subjects both this very measure of derogation, as well
as its material consequences, to a specific regime of safeguards2. And, the restoration
of a state of normalcy where full respect for the Covenant can again be secured must
be the predominant objective of a State party derogating from the Covenant3. More
importantly, the measures derogating from the provisions of the Covenant must be
of an exceptional and temporary nature. Before a State moves to invoke Article 4, two
fundamental conditions must be met: the situation must amount to a public emergency
which threatens the life of the nation, and the State party must have officially proclaimed
a state of emergency4. That means, not every disturbance or catastrophe qualifies as a
public emergency which threatens the life of the nation.5 The Covenant requires that
even during an armed conflict measures derogating from the Covenant are allowed
only if and to the extent that the situation constitutes a threat to the life of the nation6.
The requirements for permissible derogation under the ICCPR can be divided
into two types7:
Substantive requirements and principles, which include:
 Existence of a public emergency: there must be a “public emergency which
threatens the life of the nation”, such as armed conflict, civil and violent unrest, a
terrorist emergency, or a severe natural disaster, such as a major flood or earthquake.
 Principle of conformity with international obligations: Derogations should not be
inconsistent with other obligations under international law. In no circumstances can
the right to derogate from human rights obligations be invoked to justify a violation
of international humanitarian law or of a peremptory norm of international law.
 Principle of proportionality: Permissible derogation measures must limit the
derogated rights only to the extent strictly required by the exigencies of the situation8.
1
2
3
4
5
6
7

8

CCPR General Comment No. 29, para.7-8
CCPR General Comment No. 29, para.1
CCPR General Comment No. 29, para.1
CCPR General Comment No. 29, para.2
CCPR General Comment No. 29, para.6
CCPR General Comment No. 29, para.6
E4J University Module Series: Counter-Terrorism. Module 7: Counter-Terrorism and Situations
of Public Emergency. https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-7/key-issues/derogationduring-public-emergency.html
In this regard, General Comment No. 29 of the Human Rights Committee makes clear that
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The duration, geographical coverage and material scope of the state of emergency
and any measures of derogation resorted to because of the emergency1.
 Principle of non-discrimination: Derogation must be applied in a nondiscriminatory manner, without a distinction solely founded on grounds of race,
colour, sex, language, religion or social origin.
Procedural requirements, which include:
 Official proclamation: Derogation measures are only permissible in respect of public
emergencies which are «officially proclaimed». When proclaiming a public emergency,
States must abide by their constitutional and other provisions of law which govern such
a proclamation. This «requirement is essential for the maintenance of the principles of
legality and rule of law at times when they are most needed»2.
 International notification: article 4(3) requires States seeking to declare a public
emergency and to derogate from the requirements of the Covenant to inform the
United Nations Secretary General of this position.
The issue of derogation of human rights in the state of public emergency is also
stipulated in regional human rights conventions. For example, Article 15 European
Convention on Human Rights (ECHR) and Article 27 Inter-American Convention on
Human Rights contain similar provisions to the Article 4 of ICCPR. Their overarching
principles and approaches are largely the same, though some regional variations
exist3. However, among regional human rights instruments, only the African Charter
on Human and Peoples’ Rights does not provide for states of emergency nor the
possibility of derogations being made. Instead, the Article 22 of the 1999 OAU
Convention on the Prevention and Combating of Terrorism states that “[n]othing
in this Convention shall be interpreted as derogating from the general principles of
international law, in particular the principles of international humanitarian law, as
well as the African Charter on Human and Peoples’ Rights”. Article 22 is regarded to

1
2
3

the requirement of strict necessity relates to the duration, geographical coverage and material
scope of the derogation. In particular, in relation to the duration of a derogation, the Human
Rights Committee states that “measures derogating from the provisions of the Covenant must
be of an exceptional and temporary nature”. And Principle 54 of the Siracusa Principles on
the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political
Rights (which have been endorsed by the United Nations Economic and Social Council) states
that “[t]he principle of strict necessity shall be applied in an objective manner. Each measure
shall be directed to an actual, clear, present, or imminent danger and may not be imposed
merely because of an apprehension of potential danger”. See E4J University Module Series:
Counter-Terrorism, ibid.
CCPR General Comment No. 29, para.4
CCPR General Comment No. 29, para.11
E4J University Module Series, ibid .
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be a ‘safeguard’ clause to prevent States parties from invoking any provisions under
the Convention to justify diluting or even violating human rights protections.
In addition to the Article 4 of ICCPR and the CCPR General Comment No. 29,
the ‘Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of Emergency’,
adopted by the International Law Association in 1984, is also used to governing states
of emergency. These Paris Minimum Standards are designed to ensure that ‘even in
situations where a bona fide declaration of a state of emergency has been made, the
state concerned will refrain from suspending those basic human rights which are
regarded as non-derogable’.1 The Paris Minimum Standards provide that the courts
should have the power and jurisdiction to decide2:
o Whether emergency legislation is in violation of the constitution: do the material conditions specified for this state of exception exist? Does the situation meet the
constitution’s requirement of necessity, meaning that the exercise of emergency powers is strictly necessary to meet the demands of the situation?
o Whether any particular exercise of power is in violation of the emergency provisions: have all the required procedures been followed? Has the use of emergency
powers met the requirements of necessity and proportionality?
o Whether there is a breach of constitutional provisions protecting rights and
freedoms even under a state of emergency. Have non-derogable rights been violated?
o Whether specific measures violating rights that allow derogation are proportional.
o Whether emergency measures are in violation of local laws, which are to be regarded as remaining in effect unless explicitly repealed.

Protection of Human Rights in the State of Public Emergency in constitutions
Constitutions can use several approaches to address emergency provisions.
Some constitutions do not mention emergency provisions in the constitutional text3,
or mention emergencies only in passing.4Other constitutions provide only a loose
1

2
3

4

Lillich, R. B., ‘The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of Emergency’,
American Journal of International Law , 79 (1985), pp. 1072–81
Lillich, ibid, pp. 1072–81
For example, Canada’s Emergencies Act of 1988 provides a statutory basis for various types
of states of emergency, in response to natural disasters, public disorder, international tension
or war. The act principally regulates the circumstances in which these emergency conditions
can be declared, the means of parliamentary approval, the duration of the emergency, and the
degree to which powers are delegated to the executive. See IDEA, Emergency Powers , ibid, p.10.
For example, the US National Emergencies Act of 1976 regulates the president’s authority to
declare emergencies. It requires that Congress must be notified, that emergencies lapse after
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framework of general principles concerning emergency provisions, and leave the
details to ordinary laws1. These arrangements may be acceptable where there is a
strong tradition of constitutionalism and deeply rooted democratic values, but where
legislatures and judiciaries are weak, or where human rights and democratic values
are more fragile, this approach could be very perilous2. Most modern constitutions
therefore include emergency provisions that may allow a temporary deviation from
normal constitutional safeguards3.
Declaring a state of emergency normally involves suspending or restricting
certain rights and liberties that are otherwise constitutionally protected. In some
countries, the declaration of the state of emergency may have a direct effect on
constitutional rights even without further legislative action. In the other countries,
constitutions give the legislature discretion to enables Parliament to nullify almost
all guarantees of constitutional rights. However, such sweeping provisions are
unusual in modern democratic constitutions. The usual practice is to recognize that
some rights and freedoms are more sacred or fundamental than others, and that a
state of emergency, in seeking to find a balance between the rights of individuals
and the good of the community, may therefore treat different rights and freedoms
in different ways4. For example, the Constitution of Estonia (article 130) stipulates
that certain rights are always protected, even during an emergency, including
citizenship rights, procedural rights and guarantees of the rule of law, the right to
life, and the prohibition of torture, prohibition of imprisonment for debt, the right
to a fair trial and presumption of innocence, no punishment without law and no
retroactive laws, right to compensation for unlawful actions, familial rights, various
socio-economic rights, prohibition of arbitrary extradition, and freedom of thought
and religion5. Another example is the Constitution of Poland, of which the Article
233 provides that ‘the statute specifying the scope of limitation of the freedoms
and rights of persons and citizens in times of martial law and states of emergency
shall not limit’ the dignity of the person, citizenship, protection of life, humane
treatment, ascription of criminal responsibility, access to a court, personal rights,

1

2
3
4
5

one year unless renewed and that Congress may terminate an emergency by joint resolution.
See IDEA, Emergency Powers, ibid, p.10
For example, Article 103 of the Constitution of the Netherlands, allows Parliament, using ordinary
statues, to define a state of emergency, to declare the legal consequences of an emergency in
terms of the restrictions on rights and the concentration of powers, and to determine in which
cases a state of emergency may be declared. It also allows a joint session of Parliament to decide
the duration of a state of emergency. See IDEA, Emergency Powers, ibid, p.10
See IDEA, Emergency Powers, ibid, p.10
See IDEA, Emergency Powers, ibid, p.8.
See IDEA, Emergency Powers, ibid, p.21.
Constitution of Estonia 1992 (rev. 2015), at https://www.constituteproject.org/
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freedom of conscience and religion, the right to petition, or the rights of the family
and children1.
Emergency situations may require concentrated and decisive action, for which
the executive is better suited than the legislature2. Many constitutions therefore
enable the executive, during an emergency, to take actions—including issuing orders
having the force of law—which might otherwise be the legislature’s responsibility3.
Such concentration of lawmaking power in the executive branch disturbs the usual
balance of powers in a democratic constitution, and may tempt the government to
over-use these powers.
The constitutional checks and balances might help to protect human rights
against the misuse of administrative powers in the state of public emergency. This
falls into two main categories4: (a) those that strengthen legislative oversight and (b)
those that enable the judiciary and fourth branch institutions to protect the integrity
of constitutional institutions during a state of emergency.
In relation to legislative oversight, one simple rule is to require the legislature to
assemble automatically if a state of emergency is declared,5 or to remain in session
throughout the emergency.6 Some constitutions provide for the establishment of
special legislative scrutiny and oversight mechanisms that operate in emergency
situations.7 Such an emergency committee may also be a useful substitute for
1
2
3
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Constitution of Poland 1997 (rev. 2009), at https://www.constituteproject.org/
See IDEA, Emergency Powers, ibid, p.24.
For example: The Constitution of Namibia (article 26) provides that during a state of emergency
the president ‘shall have the power by proclamation to make such regulations as in his or her
opinion are necessary for the protection of national security, public safety and the maintenance
of law and order’. The Constitution of Ecuador (article 165) allows the president to issue decrees
for certain purposes, including the advance collection of taxes, the reallocation of public funds,
the imposition of censorship, the mobilization of the armed forces and police, and the closing
of ports, airports and borders. See IDEA, Emergency Powers, ibid, p.24.
See IDEA, Emergency Powers, ibid, p.21.
For example, in Ukraine Constitition, Parliament must assemble within two days after a
declaration of a state of emergency (article 83). Or in Constitution of Vanuatu, it is required the
legislature to remain in session throughout the emergency, or may give legislatures the power
to meet during the emergency without waiting for convocation by the executive or head of
state (Article 70). See the Ukraine Constitution 1996 (rev. 2016) and Vanuatu Constitution 1980
(rev. 2013), at https://www.constituteproject.org/
For example, in Ukraine Constitition, Parliament must assemble within two days after a
declaration of a state of emergency (article 83). See the Ukraine Constitution 1996 (rev. 2016).
For instance, Brazil’s constitution (article 140) states: ‘After hearing from party leaders, the
Executive Committee of the National Congress shall designate a Committee composed
of five of its members to monitor and supervise implementation of measures concerning a
state of defence and state of siege”. See Constitution of Brazil 1988 (rev. 2017), at https://www.
constituteproject.org/
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the plenary session of the legislature if the latter is unable to meet because of the
emergency situation1.
In addition, in parliamentary systems that have a designated leader of the
opposition, the leader of the opposition might be invited to receive confidential
high-level briefings on the management of the emergency response in order to build
informal cross-party support for intended courses of action. Although such briefings
to the leader of the opposition are usually only a matter of courtesy and convention,
it is possible to imagine an obligation to keep the leader of the opposition informed
being written into the constitutional text2.
For the rule of law, the legality of emergency power may be tested in the courts.
Accordingly, some constitutions specify the right of the judiciary to exercise judicial
review in relation to: (a) a declaration or extension of a state of emergency and/or (b)
the exercise of emergency powers. For example, the Constitution of Kenya (article 58)
expressly permits the Supreme Court to decide on the validity of: (a) a declaration
of a state of emergency; (b) any extension of a declaration of a state of emergency;
and (c) any legislation enacted, or other action taken, in consequence of a declaration
of a state of emergency3. Or, the Constitution of Slovakia (article 129) states: ‘The
Constitutional Court shall decide on whether a decision on declaring an exceptional
state or an emergency state and other decisions connected to this decision were
issued in conformity with the Constitution and constitutional law.’ 4
However, judicial review is not always sufficient to protect against the abuse of
emergency powers5. It is often a slow and complex process, which may take some time
to catch up with alleged violations of rights. Judges, moreover, are state functionaries
and usually belong to the same elite as members of the executive and legislature6.

Concluding remarks
When designing a constitution, a delicate balance must be struck between the
need for protection of human rights and the obligation to protect the public and vital
national interests, which may sometimes involve limiting those rights7. The optimal
1
2
3
4
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See IDEA, Emergency Powers, ibid, p.29.
See IDEA, Emergency Powers, ibid, p.29.
See Constitution of Kenya 2010, at https://www.constituteproject.org/
See Constitution of Slovakia 1992 (rev. 2017), at https://www.constituteproject.org/. See also
Constitution of South Africa 1996 (rev. 2012), and Constitution of France 1958 (rev. 2008), at
https://www.constituteproject.org/
See IDEA, Emergency Powers, ibid, p.30.
Sagar, R., ‘Emergency powers’, in S. Choudhry, M. Khosla and P. Mehta (eds), The Oxford
Handbook of the Indian Constitution (Oxford: Oxford University Press, 2016).ứ
See IDEA, Emergency Powers, ibid, p.8.
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balance between these objectives is not fixed. It can shift, with different priorities
prevailing at different times and in different circumstances. In normal times, a
democratic constitution might emphasize inclusion and deliberation in decisionmaking, but in times of emergency swift and decisive executive action might have
greater priority1.
Emergency constitutional provisions are therefore necessary because they enable
the state to respond effectively to crises while keeping the exercise of emergency
powers within the rule of law and human rights framework. If they are well designed
and properly applied, emergency constitutional provisions are a self-defence
mechanism for democracy and human rights. If a constitution did not contain such
emergency provisions, then the state would have to either: (a) stand with its hands
tied, unable to undertake urgent actions necessary to deal with the emergency or
(b) exercise such powers outside the law. Either of these outcomes could be very
dangerous for democracy and human rights2.
In short, when considering emergency provisions, constitution designers should
therefore pay special attention on the issue of protection of constitutional rights. In
adition, check and balance system are also improved in order to prevent the missuse
of emergency powers.
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THE STATE OF HEALTH EMERGENCY AND FUNDAMENTAL RIGHTS
AND FREEDOMS IN CANADA
Sébastien Lafrance
The following quote, which reflects cynicism and that has sadly some application
nowadays, is attributed to Joseph Staline1, a former leader of the Soviet Union who
was “a cold, calculating, patient and inexorable man”2: “The death of a man is a
tragedy. The death of millions is a statistic.”3 Many websites show in real-time the
rampant evolution of the COVID19 virus on the planet as well as the number of
victims who succumbed to this killer virus. These websites reduce somehow the lives
of thousands human beings to a bare statistic. Even though at the time of writing
these lines the virus has not caused “the death of millions”, it remains still true that
we are all witnessing a massive human tragedy. On March 11, 2020 the World Health
Organization (“WHO”) declared the COVID-19 epidemic to be a pandemic.4 It is not,
indeed, the first pandemic of the 21st century: on June 11, 2009 WHO declared the
A(H1N1) virus to be a pandemic. However, the biggest difference between these two
viruses lies in its mortality rate5: 0,02% for the A(H1N1) virus and from 3 to 4% for the
COVID-19 virus6, and nothing tells us at this time that this percentage will remain
stable, hoping obviously that it will decrease as soon as possible.
1
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Born on December 21, 1879 in Gori, Georgia. General Secretary of the Community Part of the
Soviet Union (April 3, 1922 - March 5, 1953). Leader of the Soviet Union (January 21, 1924 –
March 5,1953). Leader of the government (May 6, 1941 – March 5, 1953). Died on March 5, 1953
in Moscow, Soviet Union.
Gérard Filion, « Le dieu est mort » (God is Dead), Le Devoir (Québec, Canada), March 6, 1953, at
page 3 [translated from French by Sébastien Lafrance].
Reported, for example, in Daniel Dayan (ed.), La terreur spectacle - Terrorisme et télévision,
Brussels, De Boeck Publisher, 2015, at page 256.
The Online Merriam-Webster dictionary defines “Pandemic” as follows: “an outbreak of a
disease that occurs over a wide geographic area and affects an exceptionally high proportion of
the population”, see online: https://www.merriam-webster.com/dictionary/pandemic.
Charles Ornstein, « No, President Trump, the Coronavirus Is Nothing Like H1N1 Swine
Flu Either », ProPublica, March 19, 2020, see online: https://www.propublica.org/article/nopresident-trump-the-coronavirus-is-nothing-like-h1n1-swine-flu-either.
World Health Organization, Coronavirus disease 2019 (COVID-19) - Situation Report – 46,
March 6, 2020, at page 2.
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Shall we be desperate? Did we lose at this stage any hope or should the challenges
connected to the spread of this virus rather be the imperative occasion to take up this
challenge and to prove then our individual and collective value as human beings?
Martin Luther King Jr. wrote, “The ultimate measure of a man is not where he stands
in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge
and controversy.”1 Our ability to deal with such gigantic challenges that face us in
those concerning circumstances may determine our survival; they may decide the
survival of humanity as we know it. Sức khỏe là vàng.2
We currently experience all around the world, including in Canada and in
Vietnam3, desperate times that call for extreme measures.4 At a press conference held
on March 22, 2020, the Prime Minister of Canada, Justin Trudeau, stated: “The federal
Emergencies Act is a significant step that can and should be taken when we’ve exhausted
all other steps … we will continue to look at if it is necessary to move forward with the
Emergencies Act.”5 What does the Emergencies Act (hereinafter “Act”) allow the federal
(national) government to do that he does not usually have the legitimate authority to do
in normal times, i.e. when there is no “emergency” as such, like the health emergency
that we experience right now? What is the impact of the Act on fundamental rights and
freedoms in Canada? We will briefly address these issues.
In Canada, the legislative branch (or the authority that enacts laws) is divided,
as per the Constitution, between two levels of government, i.e. the Parliament of
Canada, in one hand, and the provincial legislative assemblies, in the other hand. We
will not enter the heated debate, that is mostly of social and political nature, regarding
the opportunity for the federal government to use the Act in the management of the
COVID-19 crisis – something that the federal government has not done to this date.6
Peter Rosenthal noted that the Act “purports to give the federal Cabinet the
1
4
3

4

5

6

Martin Luther King, Jr., Strength to love, 1963.
Vietnamese proverb expressing that the greatest wealth is health.
Let’s recall that “Tình hữu nghị giữa hai quốc gia có một lịch sử lâu dài” (The friendship
between the two countries has a long history): Sébastien Lafrance, “Trách nhiệm hình sự của
doanh nghiệp tại Canada” (Corporate Criminal Liability in Canada), at page 372 in Nguyễn
Ngọc Chí (Chủ biên / Editor), Thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Pháp nhận thưởng
mại và những vấn đề đặt ra khi hành bộ luật tố tụng hình sự, Nhà xuất bản chính trị quốc gia
sư thật (National Political Publishing House), Hà nội, 2019 [Original in Vietnamese].
This phrase likely originates with a saying of the ancient Greek physician Hippocrates, which
appears in his Aphorisms: “For extreme diseases, extreme methods of cure, as to restriction, are
most suitable.”
Global News, see online: https://globalnews.ca/news/6715159/coronavirus-canada-federalemergency/.
This paper was submitted on March 23, 2020.
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authority to exercise many powers constitutionally reserved to the provinces.”1
However, “[h]ealth is an area of concurrent jurisdiction; both [federal] Parliament and
the provinces may validly legislate on the topic”2. Generally speaking, the former
Chief Justice of the Federal Court of Appeal also noted that “[t]he courts also ensured
that the jurisdiction given to the federal and provincial jurisdictions could evolve
with time, while still respecting the balance of power between the two levels of
government.”3 In that respect, Keri Gammon recalled that “in extreme cases, such as
where one province fails to act altogether in respect of a public health emergency,
federal jurisdiction may be required if only on a temporary basis. But with respect
to regional differences in public health legislation, such differences in public health
legislation, such differences should not be dogmatically impugned and subjected
to standardization.”4 But aren’t we precisely in an “extreme circumstance” right
now? In order to deal with the COVID19 virus, François Legault, the Premier of the
province of Quebec, one of the two most populous provinces of Canada, declared
on March 14, 2020 a state of emergency on all Quebec soil. The government of the
province of Ontario, the other most populous province of the country5, followed and
also declared a state of emergency on March 17, 2020.
We will not examine either in this paper the potential use by the federal
government of other legal instruments that are different than the ones directly
applicable to the fight against the COVID-19 virus6 while keeping in mind that the
1
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Peter Rosenthal, “The New Emergencies Act: Four Times the War Measures Act”, 1991 20-3
Manitoba Law Journal 563, 1991, at page 565 (italics added).
Carter v. Canada (Attorney General), [2015] 1 SCR 331, at paragraph 53 (italics added); RJRMacDonald Inc. v. Canada (Attorney General), [1995] 3 SCR 199, at paragraph 32; Schneider v.
R., [1982] 2 SCR 112, at page 142.
“Separation of Powers in the Americas and Beyond: The Canadian Experience”, Federal Court
of Appeal’s website, see online: https://www.fca-caf.gc.ca/fca-caf_eng/speeches-discours_eng/
speech-discours-17dec2008_eng.html#*.
Keri Gammon, “Pandemics and Pandemonium: Constitutional Jurisdiction Over Public Health”,
(2006) 15 Dalhousie Journal of Legal Studies 1, at page 38 (italics added).
Population Projections for Canada, Provinces and Territories, September 17, 2019, Statistics
Canada, see online: https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/91-520-x/2019001/hi-fs-eng.htm:
“Ontario and Quebec would continue to be the most populous provinces in Canada over the
next 25 years according to all projection scenarios.”
For example, in Canada, the War Measures Act, 1914, 5 George V, c. 2, enacted on August 18,
1914, was an Act that gave the government special powers allowing them to govern by decree
if they feared the threat of a war, of an invasion or of an insurrection, real or apprehended. This
Act gave the police powers to arrest and to search individuals without justification and to keep
citizens in custody for a period of 90 days without specific reasons. This Act was relied upon
during the two World Wars and to manage an internal crisis, i.e. the October Crisis (we refer to
the Act enacted in 1970 as follows: War Measures Act, RSC. 1970, c W-2).
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role of the federal government in public health emergencies is primarily addressed
by the Act.1
Emergencies Act and Public Health State of Emergency
The Act gives the federal government the right to take over the responsibility of
dealing with urgent situations that “exceed the capacity or authority of a province
to deal with it”.2 Isn’t it the case? The question deserves to be asked. Peter Rosenthal
noted3 that the Act « provides for four different kinds of emergencies : a “public
welfare” [sections 5 and 6] for suppressing serious “threats to the security of Canada”
[section 16]; an “international emergency” [sections 28 and 29] to deal with a “crisis
that arises from acts of intimidation” [for example] involving Canada and other
countries; and a “war emergency” [sections 37 and 38] in case of real or imminent
armed conflict.” Let’s note that the Act specifically includes infectious diseases in
“Public Welfare Emergency”4 situations, but it will only apply to national emergencies,
that means it cannot apply when a problem is geographically limited to a province,
without having a national scope. The current situation in Canada unambiguously
indicates that cases of people infected with the COVID-19 virus have been detected
in more than one province; some of these people have died in more than one
province. However, given the important consequences for the federal government
of invoking the Act, including the impact on the protection of fundamental right
and freedoms in Canada, the decision to use it or not is not to be taken lightly. In
practical terms, the government may, under section 8 of the Act, adopt, during the
“Public Welfare Emergency”, decrees concerning, in particular, the regulation or the
prohibition of travel, the evacuation of persons and also request anyone to provide
essential services, etc.
Emergencies Act and Its Impact on Fundamental Rights and Freedoms in Canada
Despite a name change, this law “cannot escape the legacy of its predecessor”,
the War Measures Act, which will be “forever identified with the October crisis”,
a political crisis which shook Canada, and more particularly Quebec in 1970 and
during which the civil rights had been suspended. The Canadian Charter of Rights
and Freedoms (hereinafter “Charter”) was enshrined in the Canadian Constitution of
1982 to protect individual and collective rights and freedoms. The preamble to the
Act suggests that any measure is subject in particular to the Charter. 5 In this regard,
1
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Amir Attaran and Kumanan Wilson, “A Legal and Epidemiological Justification for Federal
Authority in Public Health Emergencies”, 2007 52-2 McGill Law Journal 381, at page 384.
“National emergency” pursuant to section 3 of the Emergencies Act, RSC 195, c 22 (4th Supp).
Peter Rosenthal, supra note 13, at page 564 (italics added).
Section 5b).
Part I of the Constitution Act, 1982. Canadian Charter of Rights and Freedoms, Part 1 of the
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the executive power of the state, the government, should determine, if it decides to
use the powers granted under the Act, whether a suspension of civil rights would be
reasonable and justified in accordance with section 1 of the Charter. More specifically,
JacquesYvan Morin wrote about the limitation of rights and freedoms in Canada:1
In Canada, all of the fundamental freedoms enshrined in section 2 of the federal
Charter and all of the “legal guarantees” listed in sections 7 to 15, which constitute
the state of the law, may, under section 33, be subject to derogations from Parliament
or the provincial assemblies. This power (override power) does not fail to surprise;
it supports the principle of parliamentary sovereignty and allows the legislative
bodies to have the last word in matters of freedoms and the state of the law; this
was one of the conditions laid down by certain provinces for the adoption of the
Charter. However, the latter subjects the exercise of the power of derogation to
certain conditions: the law must expressly declare that it derogates from the Charter
and the declaration ceases to have effect at the latest five years after its entry into
force; it can nevertheless be renewed, which normally leads to a new debate within
the parliamentary body. The limitation of rights and freedoms in Canada may be
imposed in another way, but subject to the courts’ scrutiny: all rights guaranteed
by the Charter may be restricted by law, provided that it is “within limits that are
reasonable and the justification of which can be demonstrated in the context of a
democratic society” (Section 1). The new Emergency Measures Act which replaced
the War Measures Act in 1988, the application of which had been marked by serious
abuse during the Second World War and during the “October crisis” in Quebec
(1970), uses this provision to limit rights and freedoms; at least it obliges the State to
establish before the courts that it meets the requirements of Section 1. If it fails to do
so, however, it has the power to override section 33.
Besides, one cannot help but notice the irony of history. In 1970, the Prime Minister
of Canada, Pierre Elliott Trudeau had promulgated the War Measures Act mentioned
above while fifty years later, in 2020, his son, Justin Trudeau, current Prime Minister
of Canada, was struggling with the very same dilemma that is whether to rely on the
Emergency Measures Act - which replaced the War Measures Act - in the context of the
health crisis caused by the COVID-19 virus.
What government measures could potentially be challenged in court? The
government of the province of Quebec forbade as of March 21, 2020, by way of a
1

Constitution Act, 1982, being Schedule B to the Canada Act 1982 (UK), 1982, c 11.
Jacques-Yvan Morin, « L’état de droit: émergence d’un principe du droit international » (The
Rule of Law: Emergence of a Principle of International Law), Collected Courses of The Hague
Academy of International Law, Volume 254 (1995), at pages 150-151 (bold characters and
emphasis added) [translated from French by Sébastien Lafrance].
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decree1, in order to ensure the protection of the population because of the spread of
the COVID-19 virus, gatherings inside or outside the home no matter the number
of people involved, with a few exceptions.2 In those circumstances, let’s take the
following fictitious example only for purposes of illustration, i.e. without arguing
on the legitimacy of it: if a person were to be arrested by the police3 and was
subsequently prosecuted for having contravened this decree, it is possible to imagine
that this person could potentially rely, in defense, on the freedom of association4
by making an argument that would be based on the assertion that the State has
infringed this constitutional freedom by restricting it excessively with its decree. An
important argument of the opposing party, the government, could have its source, as
one can guess from the above, in the fact that if the freedom of association has been
infringed, its restriction constitutes a reasonable limit in the present case considering
the extreme danger represented by the scourge of the COVID-19 virus. Still in the
same spirit, this restriction would then be justified, in such circumstances, in the
framework of a democratic society since it aims to protect the health of the entire
population. That being said, as stated by Marjun Parcasio, “[u]se of the Emergencies
Act is still to be tested and it remains to be seen how any future government will
operate within its provisions.”5
In addition to the consequences caused by the reliance on the Act, a pandemic
could also impact on the consideration to be given to other legislations which may
also have, in turn, an impact on fundamental rights and freedoms. Indeed, in the
context of a bail hearing, a judge could deem appropriate to consider COVID-19 in
1
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“The decree is a written regulatory decision that emanates from the executive power”, namely
the government: Decrees, regulations and decisions of the Council of Ministers, Ministry of the
Executive Council, Government of Quebec’s website, see online:
h t t p : / / w w w 4 . g o u v. q c . c a / f r / Po r t a i l / c i t o y e n s / p r o g r a m m e - s e r v i c e / Pa g e s / I n f o .
aspx?sqctype=sujet&sqcid=854 [translated from French by Sébastien Lafrance].
Government of Quebec’s website see online: http://www4.gouv.qc.ca/fr/Portail/citoyens/
programme-service/Pages/Info.aspx?sqctype=sujet&sqcid=854.
https://www.quebec.ca/premier-ministre/actualites/detail/le-gouvernement-du-quebec-interdittout-rassemblement-interieur-ou-exterieur/
However, police forces had not « received any specific directions as to how apply this decree »:
Tommy Chouinard, “Québec interdit “tout rassemblement intérieur ou extérieur” (“Quebec
Forbids Any “Gathering Inside or Outside”), La Presse, March 21, 2020, see online:
https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/21/01-5265834-quebec-interdit-tout-rassemblementinterieur-ou-exterieur.php [translated from French by Sébastien Lafrance].
The Freedom of Association is guaranteed in Canada by section 2d) of the Charter; in the
province of Quebec, it is guaranteed by section 3 of the Charter of Human Rights and Freedoms,
CQLR c C-12; in Vietnam, it is guaranteed by section 25 of the Vietnam Constitution (2013).
Marjun Parcasio, “The Evolution of the War Measures Act”, at page 35 in Robert Normey et al,
LawNow Magazine, 2019 43-3.
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his or her decision to release or not an accused:1 “the greatly elevated risk posed to
detained inmates from the coronavirus, as compared to being at home on house arrest
is a factor that must be considered … the risks to health from this virus in a confined
space with many people, like a jail, are significantly greater than if a defendant is able
to self-isolate at home.”
Further, in addition to the physical suffering caused by the COVID-19 virus, the
voluntary or mandatory isolation called for by the fight against this virus is also a
silent psychological evil experienced by many people on a daily basis. In one of the
classics of French literature, The Plague, Albert Camus described the daily life of the
inhabitants of a city during an epidemic of plague, which struck that city and cut it
off for some time from the rest of the world2:
Also, after some days, when it was clear that no one had the least hope of being
able to leave our town, inquiries began to be made whether the return of people
who had gone away before the outbreak would be permitted. After some days’
consideration of the matter the authorities replied affirmatively. They pointed out,
however, that in no case would persons who returned be allowed to leave the town
again; once here, they would have to stay, whatever happened.
This isolation should not encourage anyone to take actions that jeopardize the
instructions given by and the work of medical professionals, these health soldiers,
these modern heroes, who fight tooth and nail for the survival of the human race
as we know it. The COVID-19 pandemic affects all of humanity. Let’s keep in mind
the ever-increasing number of victims who have lost their lives because of it. This
number should never become a banal statistic.

1
2

R. v. J.S., 2020 ONSC 1710, at paragraphs 18-19.
Albert Camus, The Plague, 1947.

STATE OF EMERGENCY AND THE ENJOYMENT OF HUMAN RIGHTS
IN THE TIME OF PANDEMIC IN ASEAN
Yuyun Wahyuningrum1
I. INTRODUCTION
On 11 March 2020, the World Health Organization (WHO) declared Corona
Virus Disease 2019 or COVID-19 outbreak as a global pandemic. Although different
countries have different responses to the pandemic, human contact restriction
has been their common approach. It is also the case in Southeast Asian countries.
Measures, such as movement control, partial or total lockdowns, curfews, quarantine
and state of emergency were imposed, which have potential in challenging the
implementation of international human rights law.
In ASEAN, there are three member states applying state of emergency: Cambodia,
The Philippines and Thailand as their approach to addressing COVID-19 pandemic.
Cambodia adopted a law on the state of emergency on 10 April 2020, while the
Philippines Congress issued a Republic Act (RA) 11469 on 23 March 2020 declaring the
national emergency due to COVID-19 and Thailand proclaimed a state of emergency
by Emergency Decree on 26 March 2020.
This paper aims to assess the practice of imposing the state of emergency in
these three countries and analyse its implication to the enjoyment of human rights.
It goes by recognising that while many human rights can be restricted in the pursuit
of a legitimate aim, such as public health, the principles of legality, necessity and
proportionality should be first established.
Through analysing the collected data obtained from the literatures, press releases
of non-government organisations and news coverage from February to May 2020, I
argue that the imposition of the state of emergency in Cambodia, the Philippines
and Thailand has impacted the implementation and enjoyment of human rights
to include freedom of movement, opinion and expression, association, peaceful
assembly, access to information, press freedom, right to work, right to education and
right to freedom of religion.
1

Representative of Indonesia to the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights,
Indonesia
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I also argue that the decision to impose the state of emergency to address
COVID-19 has been taken deliberately, unnecessary and disproportionate. Accordingly,
the practices of the state of emergency in Cambodia, the Philippines and Thailand
have raised three questions. The first deals with a substantive inquiry concerning the
necessity requirement and the extent of the threshold to qualify a public emergency.
The second concerns on its proportionality requirements. The third is on the procedural
question related to the state practices in engaging international human rights law.
In paragraphs to follow, this paper will discuss the concept of the state of
emergency and analyse the implication of state emergency in addressing COVID-19
in the three ASEAN countries. The conclusion is the last section.

The State, State of Emergency and Human Rights
More and more States practice state of emergency in dealing with catastrophe
situation as it was evidenced in the case of Arab Spring and now with the COVID-19.
Although imposing a state of emergency is justifiable, but this policy option is perceived
as the most serious challenge to the respect, protect and fulfil human rights.
The term ‘State of emergency’ has immediately shaped a dichotomy of normality
and exception, which requires different treatment on the enjoyment of human
rights. Taking ‘state of emergency’ generates a category that gives legitimacy to the
government to limit human rights as a permissible exception. The practice of state of
emergency often comes with different names such as ‘states of exception’, ‘states of
siege’, or ‘martial law’.
Sheeran (2013: 492) has also argued that the state of emergency generates a
divided approach to balance the interests of societal goals and individual rights. The
term conveys the message that in the case of emergency situation, public interest is
superior than individual rights. By qualifying a situation to be in emergency state
based on urgency and scale, Lazar (2009: 5) argued that the term ‘state of emergency’
shifts the way we perceive the relationship between principles of justice and principles
of order and between formal and informal constraints on power.
Lazar (2009: 7) explained that a situation can be considered as urgent if it poses an
instant threat which needs immediate intervention for the purpose of its elimination
and mitigation. But she also mindful that the idea of urgency does not always entail
temporary containment because something urgent can also remain for some times.
Whereas the scale category of emergency refers to a range of people likely to be
affected by the event.
Very often, situation of disturbance or disruption of normalcy such as armed conflict,
terrorist emergency, natural disaster emergency, humanitarian emergency or public
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health crisis are considered as a not-normal situation that requires exceptional treatment
to mitigate its negative effect. According to the Human Rights Committee, state of
emergency can only be declared by the State if it meets two fundamental conditions, as
explained in its General Comment No. 29 of 2011 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.11).
First, whether the situation amounts to a public emergency that threatens the
life of the nation and its existence and second, whether the measures are severely
necessary to address the situation. It is in this kind of situation that derogation of
international human rights obligations can be justified. Article 4.1 of ICCPR provides
a window for the State party to derogates some rights in an exceptional manner,
temporary in nature and strictly required by the situation as clarified by the Human
Rights Committee in the General Comment No. 29 of 2011. Furthermore, Article 12.3
of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) states protecting
public health, public order and national security are legitimate reasons to restrict
human rights but it should be done lawfully.
Nevertheless, some rights cannot be derogated in all circumstances, such as
the right to life (Article 6), the right to be free from torture or cruel, inhuman or
degrading punishment, or of medical or scientific experimentation without consent
(Article 7), the right to be free slavery, slave-trade and servitude (Article 8, para 1 and
2), the right to be free from imprisonment because of inability to fulfil a contractual
obligation (Article 11), the right under the principle of legality in the field of criminal
law (Article 15), the right to recognition everywhere as a person before the law (Article
16), and the right to freedom of religion (Article 18). Furthermore, the principles of
non-discrimination on the basis of race, colour, sex, language, religion or social origin
must remain upheld at all times.
Although emergency power might be justifiable, its requirement is very tight.
At least, State must meet the principles of legality, necessity and proportionality and
rule of law must be respected all the times regardless of the states of emergency.
Procedurally, the State must officially proclaim a state of emergency to the public
and provide a clear explanation of the reasons. The state must make notification
it takes further measures, such as extending the duration of a state of emergency.
Furthermore, State also must notify the treaty depositary and therefore in practice
the other state parties of its public emergency and measures of derogating human
rights.

States of Emergency in the time of Pandemic COVID-19 in ASEAN
Among ten ASEAN member states, only Cambodia, the Philippines and Thailand
decided to take tough policy in dealing with COVID-19. Cambodia is the State Party
to ICCPR in 1992, the Philippines in 1986 and Thailand in 1996.
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Cambodia
The Senate of Cambodia passed Law on National Administration in the State of
Emergency (also known as the ‘state of emergency’ law) on 30 April 2020 to contain
the spread of COVID-19. The law - that is consisted of series of measures, mandates
and procedures to curb the virus rapidly - was drafted after the country has seen
a growing cases of COVID-19. Cambodian Prime Minister Samdech Techo Hun
Sen argued that declaring a state of emergency is consistent with Article 2 of the
Cambodian Constitution on the situation when the country faces dangers such as
war, foreign invasion, and public health concerns caused by pandemics.1
The Law provides the government with ‘extraordinary powers’ in the time of
emergency for the period of three months. Article 5 of the Law provides provisions
that enable government to (a) restrict freedom of movement, freedom of association
or gathering, right work, (b) impose necessary measures to quarantine people in the
event of imminent danger to public health caused by a pandemic, relocate people,
mobilise and revoke all possessions or services, fix prices of necessary goods and
services, close any public or private spaces, monitor, observe and gather information
from all telecommunication mediums, using any means necessary that deemed
necessary in accordance to the state of emergency, (c) ban the distribution of
information that could generate panic, unrest, or that can negatively impact national
security, or that can cause confusion.
The implementation of these measures are nation-wide in coverage and if needed,
the government can set up a mechanism, mobilise certain government authority or
armed forces to ensure the compliance of the mentioned measures. According to
this law, those failing to observe its proscribed measures can be fined from C$700 to
$3,500, and/or given a jail term from one-to-ten years.2
Rights groups in Cambodia criticised the government of using the pandemic to
compromise human rights and silence free speech, peaceful assembly, association
and impinge on access to information. Rhona Smith, the Special Rapporteur on the
situation of human rights in Cambodia said that the “broadly worded language on
the protection of national security and public order, ostensibly aimed at addressing
COVID-19, can potentially be used to infringe on the right to privacy and unnecessarily
restrict freedoms of expression, association and peaceful assembly.”3
1
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Please see https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/04/19/cambodia039s-senate-passes-draftbill-on-state-of-emergency-amid-covid-19-pandemic
Please
see
https://www.asiapacific.ca/publication/cambodias-state-emergency-law-and-fightagainst-covid-19
Please see https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx? NewsID=25801&
LangID=E
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The spoke person of the government, Phay Siphan, defended the Law on state of
emergency and said “No NGOs, be it local or international, can interfere in Cambodia’s
internal affairs and its enforcement of the Constitution”1 Cambodian Human Rights
Committee (CHRC) spokesperson Chin Malin further argued “The ICCPR [International
Covenant on Civil and Political Rights] and the Universal Declaration of Human Rights
provide for restrictions on citizens’ rights and freedom in a state of emergency. But the
restrictions must be determined by law for the sake of public and common interests.”2
He also said that the implementation of the Law will be reviewed and monitored by the
National Assembly and Senate.
Between January and April 2020, Human Rights Watch and Lichado documented
that there were 30 people arrested, including 12 linked to the dissolved Cambodian
National Rescue Party (CNRP), on charges of spreading “fake news” and other
offenses since the global outbreak of the pandemic.3 Fourteen people remain in
pretrial detention, apparently on baseless charges, including incitement, conspiracy,
incitement of military personnel to disobedience, and spreading false information
or “fake news.”4 Among those arrested in addition to the opposition activists was a
journalist quoting a speech by Prime Minister Hun Sen, and ordinary Cambodians
who criticised the government’s response to the Covid-19 pandemic.
The law on state of emergency has compromise press freedom in Cambodia.
Sovann Rithy, TVFB founder and online reporter was arrested in April for posting
the speech of Prime Minister Hun Sen that admitted the government was unable to
help informal workers and suggested that motorcycle taxi drivers sell their vehicles
to buy rice in Facebook.5 He was charged with incitement.
National Police spokesperson Chhay Kim Khoeun said that since Covid-19, 50
people had been arrested, which 26 of them were held according to arrest warrants
and are in custody, while 24 were allowed to return home after having been educated.
1
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Please see https://www.phnompenhpost.com/national politics/ un-concerns-unfounded?__
cf_chl_jschl_tk__=d3b0a9f79e3e34ecb5897ce245a
04b5823ac874b
-1591447592-0-AaNHV
L1tScMz6cU56lEXNkVzzZBB3c4IP_-NDFMOSy5kRPoct9U2LL1Ma2C2HSZ2wHO7IV_
KWULxnRz2y3l6oI8bsJvEZ9IMASp XGtjAnx5GgjxFQiF02hBkwDEGARy8YjGYxSKm_cKWdgS3Nvll4SKB8R-FmPJw_lBNfQGY-ez0Pk86LjxQ6_iY7YJzIWJYxQSwBts5Jog44a1xcXkrUV3Jev
9hKl4f-dX9grVjMUDTd7AbUrO7ht6ervOfAjYDmkX1038pgUsC6BVbs1LhuZsQOKMFMX43
wD39qjVs3FpKmkSXa69wGgU_l7J2h2U1ESStGHCg3Jlg92xn1Z6WQ
idem
Please see https://www.hrw.org/news/2020/04/29/cambodia-covid-19-spurs-bogus-fake-newsarrests
idem
Please see https://www.voacambodia.com/a/with-increase-in- arrests-and-intimidation-pressfreedom-remains-precarious/5402884.html
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One was the 14-year-old girl who was released after education.1 They, who are also
members of the former opposition party, were charged with inciting a felony with
the intention to implement a plot against the government, that can create social
chaos, fear and insecurity.2 Cambodia has not yet submitted a declaration to treaty
depository informing the state of emergency.

Philippines
One of the ordinance powers of the President of the Philippines is to declare
certain situation of the state such as state of calamity or martial law through a
Proclamation. According to 1987 Administrative Code, proclamation means the “acts
of the President fixing a date or declaring a status or condition of public moment or
interest, upon the existence of which the operation of a specific law or regulation is
made to depend” (1987: Book III, Title I, Chapter II, Section 4).
Quoting Article II of the Philippines Constitution regarding the State duty to
protect and promote the right to health of the people, President Rodrigo Duterte
declared the country was in a state of calamity by Proclamation number 922 on 16
March 2020. The state of calamity is an alternative term to reflect a state of emergency
to convey a situation where the state is facing a disastrous event marked by great loss
and deep distress. The term ‘calamity’ refers to catastrophic condition that caused
natural disaster or economic-related loss.
Proclamation 929 justified the reason behind declaring the Philippines is in a state
of calamity due to the rise of infected cases of COVID-19 despite the interventions
from the Government. State of emergency, as stated in the Proclamation 929, will
take place for six months with two objectives: (a) to utilise the Quick Response Funds
for Disaster Preparedness and Responses efforts to contain the spread of COVID-19
and (b) to continue the basic services for the affected population.
This Proclamation 929 facilitates all government agencies and local government
units (LGU) to provide comprehensive assistance and cooperation in mobilising the
necessary resources to address the threats of COVID-19 and enables all enforcement
agencies, with the support of the Armed Forces of the Philippines (AFP), to take any
measures to ensure peace and order in affected areas. The Proclamation also demands
that Health secretary to issue guidelines governing the implementation of the Enhanced
Community Quarantine.
Furthermore, on 23 March 2020, the Philippines Congress approved Republic
Act (RA) 11469 declaring the national emergency due to COVID-19 and authorise the
1
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President to launch a massive aid programme related to end the pandemic, including
mass testing, support for the front-liners and cash transfers for the vulnerable.1
The law enables the government to punish people disobeying quarantine orders
and spreading “false information” about the outbreak. Nevertheless, the law also
incorporates a safeguard against possible abuse of power of the President from taking
over the private companies if the pandemic worsened.2
The imposition of Proclamation 929 has impacted to the enjoyment of freedom
of movement of the population. There have been media reports that the Philippines
National Police (PNP) arrested people without warrant, especially those who were
on the street during the curfew.3 This situation was deteriorated with the adoption of
RA 11469. As per 30 March 2020, PNP data showed that over 17,000 people have been
arrested across the Philippines for coronavirus lockdown-related violations.4 On 1
April 2020, President Rodrigo Duterte ordered the police and the military to shoot
violators of the enhanced community quarantine if they are unruly and prove to be
a threat to law enforcers’ lives.5
Activists were also harassed for doing their voluntary works. Human Rights
Watch documented that seven activists were arrested because they distributed food
aid in Bulacan province, North Manila on 19 April 2020.6 They were further charged
by inciting to commit sedition after newspapers and magazines with anti-government
content in their vehicle.
RA 11469 also impacted on the enjoyment of freedom of opinion and expression.
Maria Victoria Beltran, an actress and screenwriter was arrested without warrant
on 19 April 2020 for describing Cebu City as being the epicentre of COVID-19 on
Facebook.7 Furthermore, on early May 2020, ABS-CBN, a country’s largest television
broadcaster, was forced to shut down in the time when people need unbiased
reporting on COVID-19 outbreak.8
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People’s freedom to peaceful assembly was also obstructed by the RA 11569. The
PNP arrested twenty-one protesters demanding food and other assistance to help
them survived from COVID-19 outbreak in Quezon city.1
There has been no report regarding the shutdown of internet by the time this
paper is written, nor that the Philippines introduces tracing app to track down the
infected people and no report of the closure of access for asylum seekers to seek
refuge. The Philippines has not yet submitted a declaration to treaty depository
informing the state of emergency.

Thailand
On 25 March 2020, the Cabinet approved the Emergency Decree on Public
Administration in Emergency Situation to declare Thailand in a state of emergency in
order to control the spread of the COVID-19 pandemic until 30 April 2020. It banned
travelling to and from Thailand via land, sea and air, though certain exceptions have
been made for goods transportation, diplomatic missions and foreigners with work
permits. Under the emergency decree, hoarding of food, drinking water and medical
supplies will be punished.2
The Decree also bars reporting or spreading of information regarding COVID-19
which is untrue and may cause public fear, as well as deliberate distortion of
information which causes misunderstanding and hence affects peace and order or
public morals.”3 Furthermore, the Decree enables the authorities to order journalists
and media groups to “correct” reports deemed incorrect, and allows for authorities
to pursue charges against journalists under the Computer Crimes Act, which allows
for five-year prison penalties for violations.
It was extended until 31 May 2020 based on the proposal from the National
Security Council with curfew, no interprovincial travel, no big gathering and the
guidelines for easing the lockdown.4 The Cross-Cultural Foundation (CrCF) in
Thailand argued that the impact of the state of emergency to the enjoyment of human
rights has been huge. In its press release date on 19 April 2020, CrCF reported that
the restriction on movement has impacted to the right to work, right to education,
right to livelihood and peaceful assembly.5 Restriction of movement prevents people
to leave their houses for work which in turn lead to the closure of many businesses.
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Moreover, Thai returnees and migrant workers could not enter or leave the
country as its borders were closed. Many people who violated the quarantine order
were prosecuted. In only ten days, the court received more than 9,000 cases of those
who breached the curfew nation-wide.
The imposition of a state of emergency has also challenged the concept of rule
of law and the operationalisation of check and balance because it gave more power
to the executive branch and weaken the role of the legislative branch. According
to CrCF, the Emergency Decree does not require the government to report or seek
approval from the House of Representatives. The erasure of this role has deprived
the public right to participate in the decision-making process and locate a unilateral
decision at the hand of the executive branch only.
In addition, Emergency Decree has excluded the power of the Administrative
Court to judicial review, making it difficult for people to lodge their complaint to the
Civil Court. CrCF articulated that the lack of check and balance in the government
system has enabled the administration and public officials to exercise their power
disproportionately in the emergency situation.
As COVID-19 continues to spread, the state of emergency has granted the
government the power to ‘censor or shut down media if deemed necessary’.
A 42-year-old artist, Danai Usama was arrested and charged with violating the
Computers Crime Act (CCA) because criticised the lack of screening procedures for
Covid-19 infections at Suvarnabhumi airport on Facebook.1 This happened before the
adoption of the Emergency Decree but since then, more people have faced the same
charge. Thailand has not yet submitted a declaration to treaty depository informing
the state of emergency.

Observation and Conclusion
As a public health crisis, COVID-19 has been perceived as a marker of two
different situations: normal and exceptional. Each situation generates different
treatment to the respect of human rights. In the exceptional situation, Cambodia,
the Philippines and Thailand imposed the state of emergency, and as shown in the
previous paragraphs, the state of emergency has impacted freedom of movement,
opinion and expression, association, peaceful assembly, access to information,
press freedom and right to freedom of religion. The restriction of movement has
compromised the enjoyment of the right to work and right to education.
COVID-19 is indeed a global pandemic but the impact of the virus on countries
is different from one to another. The way some States decided to take the state of
1
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emergency as an approach to tackle COVID-19 raised three questions. The first is
on the substantive inquiry concerning the necessity requirement and the extent of
the threshold to qualify a public emergency. A deeper investigation is required on
whether COVID-19 demonstrates a threat to the life of the nation and its existence
and whether the state of emergency is necessary to address COVID-19.
The second question needs to be asked is on the proportionality requirements.
The assessment on the threshold to qualify a public emergency will form an inherent
and integral part of the proportionality assessment of the measures related to the
derogation of rights. The third concerns the procedural question of notification. The
fact that Cambodia, the Philippines and Thailand are the state party to the ICCPR,
they have not deposited their declaration on the state of emergency to the treaty
body, which deals with the inquiry concerning the state practice to comply with
international human rights law.
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THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN EMERGENCY SITUATIONS:
THE PREVENTION OF COVID-19
Nguyen Dinh Toan1
Abstract: COVID-19/SARS-CoV-2 appeared in Wuhan on December 31, 2019 with 27 cases. The disease has since
spread worldwide. Many countries have invested a lot of money to prevent and combat COVID-19. In this emergency, a
“stigma virus” appeared together with the disease, but it is more dangerous than COVID-19. This paper illustrates stigma
cases in several countries and then focuses specifically on the stigma in Vietnam during the emergency of COVID-19.
After introducing the applicable international and national legal frameworks, the paper then suggests necessary
elaborations of policies and laws to protect human rights in emergency circumstances in Vietnam.
Keywords: COVID-19, WHO, stigma/discrimination, prevent, protection, human rights, regulate, law.
1. INTRODUCTION
On December 31, 2019, 27 cases diagnosed as pneumonia of unknown cause were
detected in Wuhan2, Hubei province in China. Some symptoms, including dry cough,
dyspnea, fever, and bilateral lung infiltrates on imaging were present in these patients
(Sohrabi et al., 2020). The causative agent was identified from throat swab samples
conducted by the Chinese Centre for Disease Control and Prevention (CCDC) on January
7, 2020 and was subsequently named Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
(SARS-CoV-2). The World Health Organization (WHO) (WHO, 2020) named the disease.
On January 30, 2020, the WHO declared that the Chinese outbreak of COVID-19
was “a Public Health Emergency of International Concern posing a high risk to countries
with vulnerable health systems” (WHO, 2020). The incidence of COVID-19 continues
to increase in spite of rigorous global containment and quarantine efforts. According to
the WHO, on April 16, 2020, there were 22,812,491 confirmed cases, 795,132 confirmed
deaths and 216 countries, areas or territories with cases3 (WHO, 2020).
Many countries have invested a lot of money to prevent and combat the disease.
For example, the government of the United Kingdom has invested £20,000,000
(BBC, 2020) to help develop a COVID-19 vaccine. Moreover, the United States has
1
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suspended all entry for immigrants and non-immigrants who have traveled to highrisk zones, as a strategy to halt further viral spread (The White House, 2020). Several
public transport services have been suspended in Hong Kong. Additionally, growing
fears regarding China›s economy have led the Chinese Central Bank to invest ¥150
billion to support the stability of the currency market (BBC, 2020).
During this emergency, another “virus” appeared together COVID-19 but
may be more dangerous than COVID-19. This virus exists in various forms across
communities worldwide, including regions where COVID-19 is active and areas
where there is no COVID-19. This is the “stigma virus”. This virus is widespread,
occurring in all ages and it manifests beliefs, attitudes and actions.
The COVID-19 outbreak has provoked social stigma and discriminatory behaviors
against anyone perceived to have been in contact with the virus. Three main aspects
are related to the level of stigma associated with COVID-19: 1) it is a new disease that
still has many unknowns; 2) unknowns make people afraid; and 3) that fear is easily
associated with ‘others’ (WHO, 2020). Understandably, confusion, anxiety and fear that
exist among the public are understandable; however, these factors also lead to fueling
harmful stereotypes.
Stigma/discrimination undermines social cohesion. Moreover, it contributes to the
social isolation of groups. Following this, it potentially leads to situations in which the
virus is more, not less, likely to spread. As a result, severe health problems increase and
it becomes more difficult to control a disease outbreak. The examples below do not
cover every possibility, but they demonstrate the danger of the “stigma virus”.

Discrimination in some countries
In the emergency of the COVID-19 epidemic, US President, Donald Trump,
stated that the US was in “the fight against the Chinese Virus” (BBC, 2020). President
Trump’s use of language has been against WHO guidelines for naming a disease.
Following WHO guidelines, avoiding the use of geographic features for naming a
disease is recommended. Discussing this issue, the head of the WHO’s emergency
health program, Mike Ryan, has responded to using the word “touch” in some
ethnic groups, because it links the virus to any particular area or group due to the
risk of stigmatization (BBC, 2020). Consequently, immediately after his speech, US
President Donald Trump faced criticism that highlighted the discrimination of the
phrase “Chinese Virus”.
In another instance, a photo of 19 students from Sint-Paulus College Waregem
secondary school (Dutch school in Belgium) appeared and was circulated online. In
the photo, the students are wearing traditional Chinese clothes and leaf hats, and
two people are dressed up as pandas. It is worth noting that the students are smiling
and holding a signboard that says “Corona’s time”. A female student in the middle
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row is even using her hands to pull out the corners of her eyes — a gesture that is
used to mock people of Asian descent. The signboard referring to the corona virus
also includes a picture of a person wearing a facemask (An Nhien, 2020). Obviously,
this is racism and discrimination.
At another school, this time during an event held at Bolsa Grande High School (in
California, USA), two foreign girls used their phone to record a performance given by
two ethnic Vietnamese students while mocking them with the words “Corona Virus”.
Afterward, one of the two female students who had filmed and mocked the performance
took a costume hat from one of the Vietnamese students and wore it while jumping
around and laughing, before throwing it to the ground (An Nhien, 2020).

From racism and discrimination to physical aggression and violence.
In Germany, some Germans interpreted a group of Vietnamese students
wearing facemasks as having a bad attitude because they thought that Vietnamese
students only wore facemasks when they got the disease. One of the Germans who
saw them ran in front of them, shouted “Here is the Corona Virus”, and threw a
lighter at them because they were wearing facemasks (An Nhien, 2020). In New York,
a 23-year-old female student from South Korea was attacked when she walked into
a building on West 34th Street (Manhattan, New York). She was approached by a
20-year-old woman, who pulled her hair and shouted, “Where is your facemask?” in
her face. Then, the same woman punched the student in the face and said, “You are
infected with the Corona Virus. You are Asian”. Shortly thereafter, the female student
was taken to Bellevue and treated for a dislocated jaw (Loc Lien, 2020). A similar
incident occurred in New York’s East Harlem district when a teenage boy attacked
a 59-year-old Asian man, kicking him from behind and shouting, “Go away, China
Coronavirus!” (Loc Lien, 2020).
In the context of the emergency of the COVID-19 epidemic, discrimination
and violence against Asians in some countries increase due to the prejudice that
Asians contribute to the spread COVID-19. These attacks are motivated by the
stereotype that COVID-19 is more likely to be carried and transmitted by Asians;
however, there is no evidence that proves Asians are more responsible for spreading
COVID-19. Moreover, discrimination also occurs in the provision of public health.
For example, in certain big cities in America, African Americans were dying from
COVID-19 in disproportionate numbers. Some scholars assert that difficulties are
extremly worsened because of racial inequalities in healthcare (Evelyn, 2020). The
fact is that “healthcare providers located within majority African American or Latinx
neighborhoods provide lower-quality care” (Evelyn, 2020). This is a racial justice issue
because it is an example of racial discrimination.
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Such condemnable acts of discrimination affect interpersonal relationships
and lead to people disrespecting and shunning each other, as the examples above
illustrated. In addition, discrimination also affects relations between countries, for
example between China and the US, exacerbating other problems in the context of
globalization. More importantly, discrimination (in the case of the Corona disease)
also leads to conflicts among ethnic groups (Asians and other peoples) and impacts
the global socio-economic-political situation. Finally, such discrimination violates the
1948 Universal Declaration of Human Rights and the 1966 International Convention
on Human Rights that all member states obey.

Discrimination in Vietnam
Vietnam has been affected by the COVID-19 epidemic. On August 23, 2020,
there were 672 locally confirmed cases, including 532 confirmed cases in Da Nang,
27 confirmed deaths1 (VOV, 2020). However, due to irresponsibility and the lack of
privacy regarding personal information, a series of F22 lists were shared on social
networks with information that included names, places of work, places of residence
and other information that made life terrible for the F2s who were outed by the lists.
Some people look at people infected with COVID-19 and those at risk of
contracting COVID-19 like lepers and criminals. There are cases of F2 isolation
because of COVID-19. In some cases, their neighbors locked their gates (Phuong, 2020)
or placed a sealed cloth into the hole in the door of an F2 house to keep them from
infecting others (Nguyen, 2020). More heartbreaking, when a son (F3) of a mother (F2)
heard neighbors whispering and looking at him as a patient, he became scared and
asked his mother, “Will they burn our house, Mom?” (Hai, 2020). In addition to patients
being discriminated against, the very things that belonged to them were discriminated
against. In particular, when people contracted COVID-19, they became estranged or
rejected in various ways, including losing their jobs or titles and being refused entry to
drive their cars through tunnels. For example, motorbikes of patients are required to be
stored elsewhere for fear of spreading the virus (Phuong, 2020).
Discrimination occurs both directly and indirectly. For instance, Thu Cuc
Hospital refused to accept a pregnant woman when they discovered that she was
from the Binh Xuyen district, Vinh Phuc province, although they had already
consulted on her pregnancy and recommended that she have a caesarean section
(Chi, 2020). Many are afraid to report the truth when they have been in face-to-face
communication with infected people and those suspected being infected, because
1
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F3 is a person exposed to F2.
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people are stigmatized by their local community, who tend to boycott them and
post their personal information on social media. For instance, Patient No. 34 in Binh
Thuan is called a “super-infectious” patient because she did not truthfully report her
travel. Patient No. 34 directly communicated face- to- face (F1) with 31 people, and
her F2 contact was 100 (Duc, 2020).
Due to discrimination, people infected with COVID-19 do not want to declare
exactly what happened, which makes it difficult to manage and monitor the spread
of the disease. This difficulty makes the “stigma virus” more dangerous than the
disease people are stigmatized for having. While the disease can be controlled, the
stigma virus is very difficult to control, because it takes many different forms, and in
some situations, it is tough to recognize.

World Health Organization’s (WHO) statement on SAR-COVID-19 discrimination.
In a report updated on February 24, 2020 regarding the situation of the COVID-19
epidemic, the World Health Organization stressed the problem of discrimination
against specific communities and the rise of harmful stereotypes. According to the
WHO, stigma often occurs when someone negatively identifies an infectious disease,
namely, in this case, COVID-19, with a specific community (WHO, 2020). Media
reports recording the stigma of the community against people from affected areas
are increasing. According to the WHO (2020), stigmatizing others can drive people
to hide their illness to avoid discrimination. Following this, it can prevent people
from seeking health care immediately and discourage them from adopting healthy
behaviors. All of these barriers can risk serious medical problems.
2. LAWS TO PROTECT HUMAN RIGHTS
Discrimination is a sociological term that refers to the treatment based on class or class
categorization of a certain individual or group. Actually, discrimination is an act of prejudice
against individuals or another group. It includes removing or restricting individuals or
group members from the opportunities to which individuals or other groups have access
(Persell, 2009). According to the United Nations, “Discriminatory acts take many forms, but
all of them involve some form of exclusion and rejection” (UN, 2013).
Discrimination on any basis, for example, racial, ethnic, gender, religious or social
conditions, impedes equal exercise of human rights and choices. Consequently, it not
only leads to social and economic insecurity, but also affects the self-determination
and dignity of those who are discriminated against. Overcoming real inequalities
based on discrimination is considered a top priority for the security of humans.
Article 2 of the 1948 Universal Declaration of Human Rights states that “Everyone
is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction
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of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion,
national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction
shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the
country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust,
non-self-governing or under any other limitation of sovereignty” (UN, 1948).
Articles 26 and 27 of the 1966 International Convention on Human Rights
stipulate that all people are equal before the law. Moreover, they are protected
without discrimination by the law. In this respect, the law prohibits discrimination
and ensures all people the right to equal and effective protection. In other words, law
prohibits discrimination based on racial, ethnic, gender, language, religious, political,
national or social origin, property, lineage or any other status (UN, 1966).
The prohibition of discrimination has been stipulated in many international
treaties and constitutes an important element in the laws of many countries. Clause
2, Article 16 of the 2013 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam stipulates
that “No one is subject to discriminatory treatment in political, civil, economic,
cultural or social life “ (National Assembly of Vietnam, 2013). With this provision, the
2013 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam is coherently consistent with
international human rights law.
Thus, we can see that the principle of all people having equal rights and equal
treatment is a fundamental principle of the concept of human rights. This principle
is built on the basis of inherent and equal dignity of every individual. From a civil
and political point of view, this principle is understood as follows: Because everyone
is equal before the law, all people enjoy freedom and justice; thus, governments
must give every citizen equal rights and privileges. However, in practice, this natural
equality has never been fully prescribed for everyone. Discrimination has always
existed, in various forms and in more or less diverse and sophisticated ways.

Case law on protection from discrimination in Sweden
Stigma or discrimination has a long history and exists in every society. Many
countries have their own laws that aim to combat discrimination and Sweden is
an example. Sweden has an Anti-Discrimination Law that promotes equality and
prohibits discrimination based on gender, gender identity or expression of gender
or identity, race, religion or belief, disability, sexual orientation and age (Ministry of
Culture, 2008). Sweden’s Anti-Discrimination Law is organized as follows:
Part 1: Definitions of stigma and discrimination and explanation of special
features of discrimination.
Part 2: Provisions that prevent discrimination and retaliation.
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Part 3: Provisions related to promoting equality and non-discrimination.
Part 4: Terms relating to monitoring. In order to be enforceable, supervisory
authority is established independently and has the right to request the subject
to conduct an investigation and to provide evidence and information related to
discrimination cases. The supervisory authority itself has the right to conduct
investigations in facilities with reported stigma and discrimination.
Part 5: Provisions regarding financial penalties and claims invalidation.
Part 6: Provisions on legal process. Individuals or representatives have the right
to bring the case to an independent investigation agency for anti-discrimination.
Following this, evidences should be shown to demonstrate.
Thus, this Anti-Discrimination Law provides a clear legal corridor to protect the
equal rights of citizens. It is also a vehicle for raising social awareness and eliminating
stigma and discrimination.
In Vietnam, stigma/discrimination is quite common and public (UNAIDS, 2020),
as exemplified by the behaviors analyzed and demonstrated above regarding the
emergency context of the COVID-19 epidemic. However, there has never been a
successful case against discriminatory people or agencies, not even during the time
of the COVID-19 epidemic. In fact, public authorities do not seem to be fully aware of
the seriousness of the problem, and people do not know that they have the right to
speak up. Vietnam also has no clear legal framework and specific appeal procedures
for people to follow when they are discriminated against. The 2013 Constitution and
some specialized laws1 deal with stigma and discrimination. However, due to the lack
of specific sanctions, the policies against stigma and discrimination are not specific
enough and have no effect in preventing consequences. Therefore, the development of
an Anti-Discrimination Law will protect equal rights for many disadvantaged groups
and minorities, especially in emergency situations like the COVID-19 epidemic.
3. 		PROPOSING THE ELABORATION OF POLICIES AND LAWS TO PROTECT HUMAN RIGHTS DURING
EMERGENCY SITUATIONS IN VIETNAM
In order to protect people from discrimination during emergency situations, it
is necessary to develop an Anti-Discrimination Law. Some issues are recomended to
provide in Law on Anti-Discrimination as following:
First, the law must provide a set of criteria (called reasonable criteria) to recognize
and identify discrimination in emergency situations. Based on these, we can
determine which behaviors or gestures are discriminatory. Additionally, it is worth
1

For example: Law on gender equality; Law on marriage and family; Civil Law; Law on domestic
violence prevention and control.
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noting that reasonable criteria are not the same among different countries because
of differences in societies. Therefore, these reasonable criteria must be based on
Vietnam’s socio-economic-cultural-political conditions. Without reasoneable criteria,
it is difficult to recognize whether behaviors or gestures are discrimination or not.
From the established reasonable criteria, it is necessary to identify specific behaviors
or gestures that are considered discriminatory against people during emergency
situations.
Second, the rights of discriminated persons and the obligations of state agencies,
organizations and individuals must be defined. Following this, people who are
discriminated against understand their rights and make successful claims when their
rights are violated.
Third, the information security of infected people needs to be regulated, and
cases of personal information leaks and exposure to infected people should be
handled strictly.
Fourth, a mechanism needs to be developed for people to file discrimination
complaints; at the same time, it is necessary to build a system of sanctions that is
appropriate for each violation (civil liability, administrative liability and criminal
liability).
Along with legal liability, the requirement for filing a lawsuit in this case should
follow an emergency procedure (rather than the regular procedure as regulated),
because discrimination in the emergency context (such as the COVID-19 context)
may only occur for a short period of time, so it may be more difficult to prove
discriminatory behavior over time.
Fifth, there must be clear provisions regarding legal aid for people who have
suffered from discrimination.
Sixth, a supervisory body or committee should be established to protect rights
in general and in emergency situations, as many countries have done (e.g., Morocco
and Sweden).
Seventh, regulations regarding propaganda, dissemination and legal education
must be developed. The mass media are means to facilitate the dissemination of
information and views. The real challenge is to prevent discrimination before it
happens. This is a difficult task. The task can only be achieved through institutional
human rights education using local information. Following this, A bottom-up
approach is applied with engaging the full participation of national institutions
competent in cooperation with all relevant non-state entities to solve effectively
difficulties.
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ASSURANCE OF HUMAN RIGHTS IN AN EMERGENCY
UNDER THE LEGAL REGULATION OF VIETNAM
Prof.Dr. Vu Hong Anh1, Dr. Nguyen Thi Thuy
Abstract: The article provides an overview of Vietnam’s legal regulations on assurance of human rights and
citizens’rights in an emergency. It also assesses the shortcomings of the legal regulations and proposes recommendations
for legal change.
Keywords: Law, human rights, citizens’ rights, emergency, state of emergency, Vietnam
1. 		 LEGAL REGULATIONS OF VIETNAM ON ASSURANCE OF THE HUMAN RIGHTS AND CITIZENS’ RIGHTS IN AN
EMERGENCY
An emergency is a situation caused by major disasters by nature or human, by an
epidemic spreading out beyond a state’s coping capacity, seriously threatening human
health, life and property of individuals, property of the state and of other entities.
Emergency situations may occur in one or more localities or nationwide. Declaration
of an emergency will inevitably lead to the restriction of right of democratic freedom
and personal freedom, in several cases declaration of an emergency also leads to the
restriction of rights in politics and in socio-economics.
The Article 14 of Vietnam’s Constitutions of 2014 records “In the Socialist Republic
of Vietnam, political, civic, economic, cultural and social human rights and citizen’s rights are
recognized, respected, protected, and guaranteed in concordance with the Constitution and the law.
Human rights and citizen’s rights shall only be restricted in imperative circumstances for
the reasons of national defence, national security, social order and security, social morality, and
the health of the community.”.
Therefore, along with the affirmation of recognition, respection, protection and
assurance of human rights and citizen’s rights, it is also envisaged in the Constituion
the restriction situation of human right and civil rights in certain cases related to
national defense, national security, social order and safety, social morality and
community health.
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The principles of restriction of rights are recorded in the provisions of the legal
regulations on emergency, the Law on National Security of 2004, the Law on National
Defense of 2018, the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases of 2007,
the Law on Veterinary of 2015, Law on Compulsory Purchase and Requisition of
Property of 2008 and the legal documents providing guidelines on enforcement.
The provisions related to human rights and citizen’s rights in an emergency may
be divided into three categories as follows: Category of provisions on conditions for
emergency declaration; category of provisions on stipulation of restriction of human
right and citizen’s right in an emergency; category of provisions on assurance
measures to human right and citizen’s right in an emergency.
- Category of provisions on conditions for emergency declaration
Under the provisions of Article 1 of the Ordinance on Emergency of 2000, an
emergency is declared when a major disaster caused by nature or by human in a
whole country or in one of a number of localities, when dangerous epidemic spreads
on a large scale, seriously threatens the properties of the state and organizations, life,
health and property of the people or when a situation seriously threatens national
security and social stability and safety. The Standing Committee of the National
Assembly or the President of the State is to declare a state of emergency to apply
the special measures to promptly prevent, limit the impacts and overcome the
consequences, and quickly make the situation stabilized.
The special laws specifying the conditions for declaring an emergency all refer
to the the legal regulations on emergency, for instance: The Law on National Defense
defines the conditions for emegency declaration when there is a risk of aggression
or an act of aggression or armed riots occurring but not to the extent of declaring a
state of war (clause 10, Article 2); The Law on Prevention and Control of Infectious
Diseases determines that when an epidemic spreads rapidly on a large scale and
seriously threatens the life, human health and socio-economic situation of the
country, a state of emergency must be declared. (clause 1, Article 42); The Law on
Veterinary identifies the conditions for an animal disease to spread rapidly on a large
scale, seriously threaten the human life and health or to cause serious socio-economic
damages (clause 6, Article 28).
- Category of provisions on stipulation of restriction of human right and citizen’s right
in an emergency
Articles of 6, 7, and 8 of the Ordinance on Emergency of 2000 provide provisions
on the measures of restriction of human right and citizen’s right as follows:
+ Prohibition to people and vehicles to enter and exit in certain areas and region;
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+ Prohibition to people and vehicles to operate for a given period of time;
+ Requisition of vehicles and properties of the organizations and individuals;
+ Closures of theaters, cinemas and other public facilities activities;
+ Prohibition to strikes, school leaves, market closures;
+ Prohibition to and dissolution of demonstrations, mass people gatherings and
performance of individuals and organizations;
+ Suspension of operation of roads, airways, railways and waterways;
+ Restriction of entry, exit and transits; suspension of entry, exit and transits for
a number of special cases where visas have been granted;
+ Control of mass media; control of publication; suspension of publication;
+ Application of special controlling measures to the use of communication means.
In addition, the special laws also record additional provisions on a number
of measures for restriction of human right and cititzen’s right in an emergency, in
particular, the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases stipulates the
following measures.
+ Medical isolation (Article 43);
+ Temporary suspension of operation of the public foods and drinks catering
facilities, which potentially threaten to spread epidemics in epidemic (point a clause
1 Article 52);
+ Prohibition of the trade and usage of foods confirmed as intermediaries for
epidemic transmission by competent agencies (point b clause 1 Article 52);
+ Prohibition of movements of articles, animals, plants, foods and other goods
capable of spreading epidemics from the epidemic area; (point b clause 1 Article 53);
- Disposal of animals, foods and other species that could spread the disease to
human (point g clause 2 Article 54).
The Law on Veterinary prescribes compulsory disposing of slaughtering
measures for infected animals (clause 1 Article 30).
In addition, Decree No. 71/2002 / ND-CP providing detailed guidelines on the
enforcement of a number of articles of the Ordinance on Emergency in case of great
disaster or dangerous epidemics dated July 23, 2002 also provides supplemental
provisions on restrictions on human right and citizen’s right compared to the
Ordinance, for instance:
+ Temporary suspension of production and business activities of enterprises,
production, business and service catering facilities when needed (point đ clause 1
Article 14)
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- Category of provisions on assurance measures to human right and citizen’s right in an
emergency
The Ordinance on Emergency of 2000 records provisions on measures to ensure
the human rights and citizen’s rights in the state of emergency as follows:
+ Persons arrested or temporarily detained as prescribed by law must be handled
according to the criminal procedures or the administrative handling procedures
(clause 1 Article 14);
+ Persons arrested and administratively sanctioned due to violation of the
regulations on travel ban, if possessing the valid personal identifications, they shall be
released immediately after the time of travel ban expired; in cases where the arrestees
have no valid personal identifications, they shall be detained until their relatives are
verified but not more than seventy-two hours (point c clause 2 Article 14);
+ Persons illegally arrested, illegally detained or held in custody or damaged by
other illegal acts of competent persons shall have their honor and interests restored
and compensated for damages according to law provisions (clause 1 Article 19)
+ The competence agencies that requisitioned vehicles and property of agencies,
organizations or individuals shall immediately return such vehicles and property to
their lawful owners or managers. In case the vehicles or property is lost or damaged, the
requisitioning agency shall compensate in accordance with law (clause 2, Article 19).
The Law on Veterinary also records provisions on supports from State to the
compulsory disposals and slaughtering of infected animals, animals with signal of
disease and animal products with pathogens on the List of animal diseases subject to
epidemic declaration (clause 1, Article 30).
2. 		 COMMENTS TO VIETNAM’S LEGAL REGULATIONS ON ASSURANCE OF HUMAN RIGHT, CITIZEN’S RIGHT IN
EMERGENCY
It can be concluded the following comments by reviews of Vietnam’s legal
regulations on assurance of human rights, citizen’s rights:
Firstly, it can be seen that the entire system of the legal regulation of emergencies
is aimed at providing measures to protect and assure the human rights and citizens’
rights when they are in one or more localities or the whole country face with a natural
disaster or human one or a widespread epidemic threatening the lives, health and
property of individuals.
Secondly, the current legal regulations on emergency provides a number of restrictions
to human rights and citizens’ rights to assure the human rights, citizen’s rights. The
lawful restrictions on the human and citizen’s rights are related to various fields:
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- Democratic freedom and personal freedom: inviolability of the body; the right
to freedom of movement, the right to go abroad and to return from abroad; right
to freedom of residence; right to freedom of speech and press; right to freedom of
assembly, association and protests.
- Culture and society: the right to enjoyment and accession of cultural values,
right to participation in cultural life and right to use of cultural establishments.
- Economics: right to work, freedom to conduct a business, right of ownership
Thirdly, along with provisions on restriction of human rights, citizen’s rights, the
legal regulations on emergency also sets up measures to assure the human rights and
citizens’ rights. The measures are expressed in the following aspects:
One, the legal regulations on emergency specifies the conditions for declaring
an emergency. The conditions are in compliance with the provisions on the principle
of restriction of the human rights and citizen’s rights under the Constitution of 2013.
Two, the legal regulations on emergency provides for a number of measures to
assure and restore the human and citizen’s rights during and after the emergency.
They are the provisions on the rights of arrested persons or detained persons according
to the legal regulations during the time of emergency must be handled according
to criminal procedures or administrative handling procedures; the rights of persons
who are illegally arrested, detained or who suffer damages caused by other illegal
acts of the competent persons, shall have their honor and interests restored and
compensated for the damages; persons whose requisitioned vehicles and property
to be returned to the vehicles and property, in case the vehicles and property is lost or
damaged, the requisitioning agency shall have to compensate according to the legal
regulations; rights of owners of the infected animals or of the disease signal infection
and of animal products with pathogens which are subject to compulsory disposal or
slaughter with financial supports from the government.
Three, the legal regulations on emergency provides for the responsibilities
of state agencies, organizations and units in the implementation of resolutions of
the National Assembly Standing Committee or the order of the State President on
the declaration of state of emergency; defines the responsibilities of the National
Assembly Standing Committee, the Ethnic Council, and Committees of the National
Assembly in their supervision of compliance of the implementation of the resolutions
or orders on declaration of state of emergency.
The above-mentioned measures are crucial grounds for human right and citizen’s
rights during an emergency. However, the current legal regulations of emergency of
Vietnam also reveals a number of the following shortcomings:
Firstly, the legal regulations on restriction of the human rights and citizens’ rights
in an emergency are presented in a form inconsistent with the provisions of the
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Constitution of 2013. The human rights and citizen’s rights, as mentioned above, can
only be restricted by the laws where needed for reasons of the national defense, national
security, social stability and safety, social ethics, the health of the community. However,
the applicable Ordinance on Emergencies of 2000 was promulgated on the ground of
the Constitution of 1992 (amended and supplemented in 2001) where this Constitution
did not define the principles to restrict the human rights and citizens’ rights. That
the Constitution of 2013 records the principle of restriction of the human rights and
citizen’s rights by only the laws requires to enact a law on emergency to replace the
applicable Ordinance on Emergencies so that it is to ensure the constitutionality of the
provisions on right restriction in an emergency.
Secondly, the scope and contents of the restriction of the human rights and
citizen’s rights are not comprehensive. In facts, during a state of emergency, certain
human rights and citizen’s rights may be restricted but they are not recorded in the
regulations on emergency. For instance, the right to freedom of belief and religion;
the right to vote and to stand as a candidate at elections; the right to vote when the
state holds a referendum; the right for social security; right to study.
Most of the countries in the world, including Vietnam, applied measures of
social distancing at different levels, while activities of business, economics, society
and culture are almost frozen during the outbreak of the Covid-19 epidemic. The
applied measures for social distancing are: closures of factories, workshops, schools,
churches, pagodas, tourist resorts, places of interest, recreation areas; suspension of
culture, sports and tourism activities; postponement of mass gatherings of people,
meetings, seminars; minimization of public transports, restriction of entry and exit...
These measures affect the entire socio-economic life of the country, making a large
part of workers job losses and of course restricting the human rights and citizen’s
rights in all fields from right of democratic freedom, right of personal freedom, right
of economic freedom, right of political freedom to the right of culture, right of society.
Thirdly, because the legal regulations on emergency does not fully cover the
scope of the human rights, citizen’s rights which may be or need to be restricted
during emergency, the measures to protect and assure the human rights and
citizens’ rights in emergencies have not been fully determined under these legal
regulations, especially the measures for economic and social security. A long with
the measures to assure the right of inviolability of the body, to assure the property
rights as stated above, clause 1, Article 10 of the Ordinance on Emergency records:
“The People’s Committees at all levels in localities in state of emergency and other relevant
state agencies shall apply necessary measures to help people quickly in stabilizing their
lives and restoring their production.”. However, which measures to be applied are
not mentioned in the Ordinance. Moreover, the Ordinance does not anticipate any
measures at national level.
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The outbreak of the Covid-19 has revealed the embarrassment of the
governmental authorities in determining the ground for economic measures to
support the laborers. This is reflected in promulgation of the Resolution No. 42/CPNQ dated April 9, 2020 of the Government on measures to support the people in
difficulties due to the Covid-19 pandemic. Of 4 legal grounds for the promulgation of
the Decree, the third legal ground saying: “Based on the Conclusion at the meeting of the
National Assembly Standing Committee dated April 8, 2020 presented in Notice No.3546/TBTTKQH of April 9, 2020 signed by the General Secretary of the National Assembly”, which is
not a legal ground and therefore it cannot be used as a legal ground for promulgation
of the said Resolution. However, this is an important ground for promulgation of the
Resolution because the amount of state budget to be disbursed by the Government
exceeding the threshold decided by the Government. In proper manner, the Standing
Committee of the National Assembly should have issued its resolutions on a number
of policies and measures for social security to support the people in difficulties due
to the Covid-19 pandemic, which is a legal ground for the Government to issue the
mention-above Resolution. The Standing Committee of National Assembly, in facts,
only provided its comments to the Government’s report on the necessity to enact
policies to support the people affected by the Covid-19 pandemic, and then assigned
to the Secretary-General of the National Assembly to notify the Conclusion of the
meeting of the Standing Committee of the National Assembly as one of ground for
the Government to issue the Resolution. The said practical manner is often used by
the administrative agencies but cannot be used in legislative activities of the National
Assembly and Standing Committee of the National Assembly.
3. RECOMMENDATIONS
Based on the above analysis, it is believed that in order to protect and better
assure the human rights and citizens’ rights in an emergency, it is necessary to seek
some solutions to improve Vietnam’s legal regulations on emergency as follows:
Firstly, it is necessary to enact the Law on Emergency to replace the Ordinance
on Emergency so that it is ensured the constitutionality of restrictions on the human
rights and citizen’s rights in the state of emergency;
Second, It is required to set force the conditions for declaration of an emergency
in the Law on Emergency Law, which must be consistent with to the provisions of
the Constitution of 2013, to fully record the human rights, citizen’s rights may be or
compulsorily restricted during a state of emergency. It is to avoid the situation that
government needs to issue a decree supplementing provisions on the human rights,
citizen’s right subject to restriction in an emergency1.
1

The Decree No.71/2002/ND-CP providing additional measures in details to restrict the human
rights and citizens’ rights “Temporary suspension of production and business activities of
enterprises, production and business establishments and services when needed”.
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Thirdly, it is necessary to supplement the provisions on emergency measures
in the Law on State Budget Law of 2015, in the Law on National Reserve of 2012, to
supplement provisions on the Government’s authority in mobilizing resources from
the state budget, from the national reserve fund to carry out the measures to assure
the human and citizen’s rights in an emergency.
Fourthly, it is to amend the Law on Organization of the Government, the Law on
Organization of Local Authority, to supplement the provisions on the competence
of the Government and local governments in an emergency as a common legal
ground for the competence of the Government and local governments in special
legal documents.

STATE OF EMERGENCY AND THE LIMITS OF EMERGENCY POWERS
IN ORDER TO PROTECT HUMAN RIGHTS
Le Quynh Mai1 , Tran Thuy Hang2, Bui Trung Hieu3
Abstract: During emergencies such as civil wars, natural disasters, economic crises, and disease, international law
permits states to suspend many human rights protections to safeguard national security, order, and social security
or public health. States frequently overstep the limits of this authority, violating even peremptory human rights,
in some countries where absolute rights will be restricted when the government issued a state of emergency. This
paper analyzes the conditions set by international law when the countries declare the state of emergency as well
as the challenges of international law protecting its rights to limit a country’s right in the state of emergency. The
challenges are posing to international law when seeking ways how to protect human rights in a state of emergency.
Additionally, the paper evaluates the successes and failures in countries that have enhanced respect for human
rights by limit the powers of nations in the state of emergency to protect the rights.
Keywords: State of emergency, derogation, limitation of state power.
INTRODUCTION
Several human rights instruments contain provisions that allow States to adopt
measures suspending the enjoyment in situations of emergency, such as armed
conflict, internal or international, or natural disasters. The relevant provisions of the
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)4 (Art. 4), the American
Convention on Human Rights (ACHR)5 (Art. 27), and the European Convention
1
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for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms1 (ECHR) (Art. 15),
present apparent similarities. The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms
in the State of Emergency, 19842 and the Siracusa Principles on the Limitation and
Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights,
1985, the results of the work of independent experts, may also guide the interpretation
of these clauses.
Interestingly, there is no derogation article in the International Covenant on
Economic, Social, and Cultural Rights 1966 (ICESCR). However, according to Article
2 ICESCR, in case of armed conflicts, natural disasters, and other emergencies, as
well as economic difficulties can influence or undermine a state’s ability to maintain
an achievement level of implementation of ESC rights under the obligation. In these
situations, states need to be given all appropriate means, including limitation and
derogation of rights.

The African Charter on Human and Peoples’ Rights3 does not contain a
clause permitting suspension of human rights during a public emergency. The
silence of the African Charter and the position of the African Commission have
not been welcomed by some scholars4. However, some scholars argued that the
lack of a provision on the derogation of rights is a way to protect the rights and
the implication of derogating under the African Charter and other human rights
instruments respectively including the International Covenant on Civil and
Political Rights (ICCPR)5.
International law has set the limits or conditions for a country to declare a state
of emergency and the requirements to protect citizens, human rights, and civil rights
throughout the time of emergency, including:
(i) The emergency must have amounted to the public, which threatens the life
of the nation;
(ii) Officially proclaimed a state of emergency and Accountability;
1

2

3

4

5

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms adopted
on 04 November 1950 at Rome, Italia and entered into force on 03 December 1953. https://www.
echr.coe.int /Documents/ Convention_ENG.pdf
See more R. B. Lillich, ‘The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in the
State of Emergency’, American Journal of International Law, 79 (1985), 1072–81. < https://
www.uio.no/studier/emner
/jus/humanrights/HUMR5503/h09/undervisningsmateriale/
ParisMinimumStandards.pdf > accessed 20 March 2020
African Charter on Human and Peoples’ Rights, adopted on 27 June 1981 at Nairobi, Kenya,
and entered into force on 21 October 1986.
ADBJ Jibril Ali, “Derogation from constitutional rights and its implication under the African
Charter on Human and Peoples’ Rights” [2003] LDD 17
ADBJ Jibril Ali [2003]
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(iii) The requirement of measures taken during the state of emergency includes:
being temporary; commensurate with the emergency situation; not contrary to other
national obligations in treaties; do not involve discrimination and shall not apply to
non- derogable rights.
To enact the state of emergency, the country shall prove two conditions (i) and (ii).
Condition (iii) is to ensure that the protection of the nation’s survival in the situation.
The state of emergency shall not result in a breach of the recorded right, not contrary
to the nature of the rights, and to prevent the consequences of a state of emergency.
1.		 EMERGENCIES AND THE LIMITS OF MEASURES APPLIED IN A PUBLIC EMERGENCY TO PROTECT THE RIGHTS

1.1. The Public Emergency Requirement
In determining the national limits for declaring a state of emergency (or public
emergency1), the first question must be to inquiries what situations can declare a state of
emergency?
In addition to obligations during peacetime, States have duties to respect
and ensure human rights during wartime and national emergencies. However, in
situations that represent a severe threat to a nation, Art.4 (1) ICCPR and in regional
human rights treaties2 allow States, in exceptional conditions, limited and supervised
manner, from their obligation to secure certain rights and freedoms under the
Convention. To invoke Art.4 ICCPR, two fundamental conditions must be met3: (i)
the emergency must have amounted to the public, which threatens the life of the
nation ; (ii) and the State party must have officially announced a state of emergency.
Therefore, to enact a public emergency, the following conditions are required:
Firstly, the situation must amount to a state of emergency which threatens the life of
the nation

Under the ICCPR, war or international armed conflict may fall under public
emergency if it “constitutes a threat to the life of the nation”4. In other treaties5, war
1

2

3

1
5

“public emergency” means an exceptional situation of crisis or public danger, actual or imminent,
which affects the whole population or the whole population of the area
ECHR art 15(1) “In time of war or other public emergency threatening the life of the nation
any High Contracting Party may take measures derogating from its obligations under this
Convention to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that
such measures are not inconsistent with its other obligations under international law.” and
ACHR art 27
UNCHR “General Comment 29 Article 4: Derogations during a State of Emergency” (31 August
2001) CCPR/C/21/Rev.1/Add.11; para 4
General Comment 29, para 3
ECHR art15(1), ACHR art 27(1),

150

LAW ON THE STATE OF EMERGENCY - PHÁP LUẬT VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

is an independent ground for declaration of a state of emergency, whether or not the
life of the nation is threatened1. Siracusa Principles defines a public emergency as a
threat to the life of the nation is one that2:
(a) Affects the whole of the population and either the whole or part of the
territory of the State; and

(b) Endangers the physical uprightness of the population, the political confidence,
or the territorial integrity of the State or the presence or primary functioning of
organizations indispensable to ensure and protect the rights identified in the
Covenant ((not included Internal conflict and unrest).

The test of a “public emergency threatening the life of the nation” was set out by
the former European Commission of Human Rights as the following:
i) The crisis or danger must be actual or imminent3
ii) Its effects must involve the whole nation4;

iii) The continuance of the organized life of the community must be threatened5; and
iv) The crisis or danger must be exceptional, in that the normal measures or
restrictions are plainly inadequate6.
In its case law, the ECtHR sets out the principles that “it falls to each Contracting
State, with its responsibility for “the life of [its] nation”, to determine whether that
life is threatened by a “public emergency” and, if so, how far it is necessary to go in
attempting to overcome the emergency7. Accordingly, in this matter, a wide margin
of appreciation should be left to the national authorities8.
Considering the devastating results, we have been witnessing in China, Italy and
Spain – including the death-toll, contagion rate and overwhelmed health systems – it
can be said that the danger stemming from COVID-19 is actual and exceptional, its
effects involve the whole nation, and it threatens the continuance of the organized
life of the community. In March and April 2020, in the context of the COVID-19
1

2

3
4
5
6
7

8

European Convention on Human Rights, art 15; American Convention on Human Rights, art
27. See Mokhtar A “Human rights obligations v. derogations: art 15 of the European convention
on human rights” (2004) 8 The International Journal of Human Rights 65, at 66.
Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant
on Civil and Political Rights, U.N. Doc. E/CN.4/1985/4, Annex (1985), para 39, 40
A. and Others v. United Kingdom App no 3455/05 (ECHR, 19 February 2009), para 177
Aksoy v. Turkey App no 21987/93 (ECHR, 18 December 1996), para 70
Greek case (1969) 12 YB 1 at 71-72, paras. 152-154
Greek case (1969) 12 YB 1 at 71-72, paras. 152-154
Ireland v. the United Kingdom (1978) para 207; Brannigan and McBride v. Kingdom United
(1993) para 43; Aksoy v. Turkey (1996) para 68
Aksoy v. Turkey, para 68

PHẦN TIẾNG ANH (PAPERS IN ENGLISH)

151

health crisis, Latvia, Romania, Armenia, the Republic of Moldova, Estonia, Georgia,
Albania, North Macedonia, Serbia, and San Marino notified the Secretary-General of
the Council of Europe of their decision to use Article 15 of the Convention. Therefore,
declaring a state of emergency due to COVID-19 may be regarded as lawful under
the ECHR.
Secondly, the State party must have officially proclaimed a state of emergency and
accountability
This demand is necessary for the keeping of the origins of legality and the rule
of law at times when they are most required.
The compulsion of legality
States of emergency are said to show that that there are limits to the law in the
sense that in an emergency the sovereign has the authority to suspend or to violate
the law in order to preserve the state in an emergency. Relating to the question, is the
prerogative in or outside the constitution?
Locke defined prerogative as “nothing but the Power of doing public good
without a Rule”1. His position is that when situations arise which are not covered by a
rule. However, from a politically urgent in that they demand an instant response, the
executive has the moral authority to respond as it sees fit, even though it lacks legal
authority and even when it has to act illegally2. Locke’s conception of prerogative
authority is highly ambiguous, and he believes that the government will be an act for
the public good and that people can believe in the morality of the government.
If an official or broader is the government decides to resort to action that is not only
illegal but illegal-usable, he or they will, by definition, have to act in extra-legal space3.
Thus, they are choosing to deal with an emergency situation with an extreme kind of
illegality. A rule-of-law model will not seek this measure. When scholars are studying to
find how to go about legalizing prospectively those government acts that are normatively
appropriate responses to an emergency, an interesting question arises that how the law
should react when there is no time to engage in this process? Therefore, in order to
ensure the rule of law state, it is necessary to take measures to public actors. They ensure
that their decisions comply with the principle of legality - that the state must act within
the limits of the law.
The legality of a public emergency declaration is specified by the following: (i)
The declaration procedure under national law shall be prescribed in advance of the
1
2

3

J. Locke, Two Treatises on Government, P. Laslett (ed.) (CUP 1988);
Dyzenhaus, D. The compulsion of legality. In V. Ramraj (Ed.), Emergencies and the Limits of
Legality (CUP 2008) 33-59;
Dyzenhaus, D. (2008)
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emergency1; (ii) a state shall delegate an official announcement of the reality of a
public emergency frightening the life of the community.
Accountability
The State, which has made an official proclamation of the state of emergency, shall
immediately inform the other States, through the mediator of the Secretary-General
of the United Nations, of the derogated terms and of the causes by which it was
actuated under Article 4(3) ICCPR. The primary purpose of informing the SecretaryGeneral is that the derogation becomes public. A further purpose is that the ECHR is
a system of collective enforcement, and it is through the Secretary-General that the
other Contracting States are informed of the derogation. The European Commission
of Human Rights previously concluded that in the absence of an official public
notification of derogation made without any unavoidable delay and with sufficient
information (including the measures in question and their texts) to enable the other
High Contracting Parties to appreciate the nature and extent of the derogation,
Article 15 did not apply to the measures taken by the concerned State.2
When the authority declares a state of emergency, which shall be added with the
following information:3
(a) The provisions of the Covenant from which it has derogated;
(b) A copy of the proclamation of emergency, together with the constitutional
provisions, legislation, or decrees governing the state of emergency;
(c) The effective date of the state of emergency and the period for which it has
been proclaimed;
(d) An explanation of the reasons which actuated the government’s decision to
derogate;
(e) A brief description of the anticipated effect of the derogation measures on the
rights recognized by the Covenant.
Surprisingly, Article 15(3) of ECHR does not contain time limits for notification
of the rights and freedoms and the territory to which the derogation applies to
the Secretary-General of the Council of Europe. Presumably, this provision will be
interpreted in the cases brought before the Commission and the Human Rights
Court. It was found that the notification was to be regarded as timely when it brought
1
2

3

Siracusa Principles, para 43;
Greece v. the United Kingdom (ECHRR, 26 September 1958); Cyprus v. Turkey, Commission
Report (ECHRR, 4 October 1983) para 66-68.
Siracusa Principles, para 45
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to the Secretary-General’s attention within twelve days to three weeks.1 Not only
that, the ECHR stipulates that States shall keep the Secretary-General fully informed
of the measures which it has taken, and the reasons2, therefore, but there are no
provisions on the state’s obligation to indicate from which articles of the Convention
are derogated. By contrast, both ICCPR and ACHR require precise information
identifying the provisions from which a member purports derogated.
Provisions on conditions for enacting a public emergency are one of the methods
of international law to restrict countries from abusing these provisions to suspend
the rights for a specified period.

1.2. Limitations on the measures taken by the state in a public emergency
Firstly, the measures in the state of emergency do not apply for non - derogable
rights
No state party shall, even in time of emergency threatening the life of the nation,
derogate from the Covenant’s guarantees of the rights. The ordinary courts shall
maintain their jurisdiction, even in a time of public emergency, to adjudicate any
complaint that a non-derogable right has been violated3.
The ICCPR, ECHR, and ACHR protect certain rights and freedoms from
derogation. While the principle itself is not questioned, there is some uncertainty
about its reach because different multilateral human rights treaties contain a different
number of non-derogable rights4. This is a consequence of the differing approaches to
non-derogable rights taken in these treaties: while the ECHR lists only those rights as
non-derogable that are most likely to be violated in emergencies and are of particular
importance to protect the dignity of individuals and to guarantee their survival in
situations of emergency, and that these rights “enshrines one of the fundamental
values of a democratic society”5 (especially regarding the right to non-torture); the
ACHR adds all rights the suspension of which cannot conceivably be necessary
during emergencies such as the right to family, right to name…; the ICCPR adopts
a middle position. Four rights: the right to life, the right to be free from torture
and other inhuman or humiliating execution or discipline, the right to be released
from slavery and servitude, and the right of non-retroactivity of penal laws, are nonderogable in all three treaties based on the former reasoning.
1
2
3
4

5

Lawless v. Ireland App no 332/57 (ECHR, 1 July 1961) para 47; The Greek Case (1969) para 41-43;
ACHR art 15(3)
The Siracusa Principles, para 60
Non-derogable rights under the ICCPR are Articles 6, 7, 8(1), and (2), 11, 15, 16, and 18. In
contrast, the ECHR contains only four non-derogable rights listed in its Article 15(2), whereas
the ACHR contains the longest list of non-derogable rights (11) in its Article 27(2)
Aksoy v.Turkey, para. 62.
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Second, the measures taken shall be consistent with other national obligations under the
Conventions and do not involve discrimination
The other limit on a state’s right to declare a state of emergency is that measures
to derogate a state’s right shall be consistent with a concern for the State’s other
obligations from other international treaties to which the State is a party. These
provisions might constitute an additional set of obligations for the members who
are signatories of those treaties, in order to protect the rights in other international
human rights treaties which will not be invoked by the state to derogate the right not
to fulfill its international obligations.
For countries in Europe, the nation’s other obligation in other international
treaties is to mention the provisions of in international humanitarian law, notably the
four Geneva Conventions of 1949.1 In connection with the right to life in ECHR, this
right is not subject to derogation “except in respect of deaths resulting from lawful
acts of war”.2 The question of whether there was a breaking of the prohibition of the
application of force under Article 2(4) of the UN Charter and the requirements for the
security of civilian persons in time of war under the Geneva Convention.
International law only accepts member states that could invoke the “lawful act
of war” exception would be a war of self-defense in an armed attack under Art.51 of
the UN Charter or from the UN peacekeeping function. Thus, with the provisions
of compliance with other obligations of member states, a member would have to
adhere scrupulously to the rules of warfare, especially the provisions of international
humanitarian law, in order to “the extent strictly required” of Art.15 ECHR. Meanwhile,
both the ICCPR and ACHR do not a “lawful acts of war” exception to the right to life
and refuse the possibility of a “legal” war in the context of protecting human rights.
The measures do not involve discrimination solely “on the ground of race, colour,
sex, language, religion, or social origin”.3 The principle of non-discrimination is a
further fundamental principle that states must follow in any circumstances (included
derogate from civil and political rights).4 Whereas the ECHR is silent on this issue.
This does not allow for the conclusion that arbitrary discrimination against certain
groups is permitted in times of emergency under the ECHR since it is difficult to
argue that it is “strictly required by the exigencies of the situation”.
1

2
3
4

the four Geneva Conventions of 1949 included: Geneva Convention relative to the Protection
of Civilian Persons in Time of War; Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners
of War; Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and
Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea; Geneva Convention for the Amelioration of the
Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field,
ACHR art 15(2)
ICCPR art 4(1), ACHR art 27(1)
General Comment 29, para 8
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Thirdly, the measures must ensure the principle of proportionality.
The condition “to the extent strictly required by the exigencies of the situation”1
requires that the measure must be suitable for the objective that is being pursued, and
it must not go beyond what is essential to obtain the object expected (the principle of
proportionality). It is for the Court to rule on whether among other things the States have
gone beyond the “extent strictly required by the exigencies” of the crisis.2A proclamation
of a public emergency must be made in good faith and be based upon an objective
assessment of the situation in order to determine to what extent, if any, it poses a warning
to the growth of the population, restricted to what is vital to coping with that state.3
2. 		 CHALLENGES TO INTERNATIONAL LAW WHEN THE NATION DECLARES A STATE OF EMERGENCY

2.1. Determine the existence of a Public Emergency
As we have seen, the ICCPR, ECHR, and ACHR offer different accounts of
the conditions that declared states of emergency, these instruments, use of vague
formulations such as “threats to the life of the nation”, provide insufficient guidance
to state decision-makers. Although the ECtHR has asserted that exigent circumstances
must affect an entire national population to constitute a genuine “public emergency”,
state notices of derogation suggest that states believe localized instability within a
particular region could also trigger a limited state of emergency.4
Another approach to defining “public emergency” in the phrase “war or other
public emergencies” in Art.15 ECHR would seem to support the interpretation,
that large scale terrorism or civil war affecting a large segment of the population
might be regarded as justifying derogations. This is evidenced by the case of A. and
other v. the United Kingdom.5 Although, the Al-Qaeda terrorist attack has taken place
outside of the territory of the United Kingdom and the United Kingdom was the
only European state to make a derogation under Art15 ECHR. The ECtHR accepted
that the threat of international terrorism was an emergency threatening the life of
the nation. Indeed, the terrorist attacks in London in 2005 only confirmed that such
an emergency existed.6
1
2
3
4

5

6

ICCPR, art. 4(1); ECHR art. 15(1); ACHR art.27(1)
Brannigan and Mc Bride v.v The United Kingdom, 1993, para 43; Aksoy v. Turkey, para 68
The Principle of Siracusa, para 51, 53
UN Treaties Collection, Status of Treaties Database, Chapter IV, 4, Notifications under Article
4(3) of the Covenant (Derogations), http://treaties.un.org/pages/ParticipationStatus.aspx
The case concerned the indefinite detention of foreign prisoners in the United Kingdom prison
‘Belmarsh’. The prisoners were held and threatened with deportation without trial on the basis
that there was some evidence that the individuals posed a national security threat.
A. and other v. the United Kingdom, para 177
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In the second case concerning the United Kingdom, Ireland v. the United Kingdom,
the applicant government (the Government of Ireland) did not contest the existence
of an emergency (represented by neither party has not questioned before either the
Commission or the Court). ECtHR has confirmed that the crisis experienced at the time
by the six counties in Northern Ireland,1 therefore, comes within the ambit of Article
152. In this case, it could be said that the crisis in Northern Ireland “threatened the life
of the nation” of the UK.
There is, however, one danger that the government or other power wishing to
invoke the derogation clause might create a violent context (or atmosphere of violence)
in an area to support its claim that an emergency threatening the life of the nation
exists.3 In The Greek Case, the applicant governments pointed out that a revolutionary
government (was established after the military coup) could hardly justify derogation
by relying on an emergency which it had created itself.4 Therefore, in this case, the
Commission attempted to give those requirements for a “public emergency”.

2.2. The Extent of Measures
International law limits the nation’s executive and the legislative right to not
exceed its authority in a state of emergency by providing for the time and geographic
scope specified in their notice of derogation. The ECtHR declared the measures
taken by Turkey in Sakik and Others v. Turkey in detention six previous members of
the Turkish National Assembly for being considered terrorist crimes are outside the
geographic scope those identified in the state’s derogation notice.5
By contrast, in the case of Ireland v. the United Kingdom, The Irish Government
considers the “extent strictly required” to have been exceeded, whereas the British
Government and the Commission assert the contrary.6 The Court does not find it
established that the United Kingdom exceeded in this respect the “extent strictly
1

2
3

4
5

6

The Northern Ireland Government unsuccessfully to meet the most pressing problem, to stem
the wave of violence that was sweeping the region
See more Ireland v. the United Kingdom, para. 205
Christoph Schreuer, Derogation of Human Rights in Situations of Public Emergency: The
Experience of the European Convention on Human Rights, pp. 123 <https://digitalcommons.
law.yale.edu/cgi/ viewcontent.cgi?article=1193&context=yjil > accessed 15 April 2020
The Greek Case, 1969 12 YB 1
See more Sakik and Others v. Turkey, 26 Eur. H.R. Rep. 662 (1998), As the notices of derogation,
only applied to the region where a state of emergency had been proclaimed and as that did not
include Ankara, the location in which the applicants were arrested.
Ireland v. UnitedKingdom, para.206

PHẦN TIẾNG ANH (PAPERS IN ENGLISH)

157

required” 1 and failed to find that they also amounted to torture.2 Citing this outcome
of the ECtHR, the United States has legalized the use of similar methods in the
aftermath of 9 November.

2.3. The right affected
The ECtHR concluded that ordinary law had been shown insufficient to cope
with the crisis.3 The complaints to the Commission and the European Court of
Human Rights showed that when declaring a state of emergency, measures limiting
individual freedoms and safety that the country uses, such as administrative
detention or techniques in the process of interrogating suspected criminal offenders,
in particular in connection with terrorist crimes, which violate their protect rights
against arbitrary detention or unfair trial... Evidence showed violations of the right
to protection against arbitrary detention, to a fair trial… Also, there were violations of
rights that were not even subject to derogation, such as the right not to be tortured.
In the case of Brannigan and McBride v. Kingdom United, the applicants complained
of violations of Art.5(3) ECHR that they were not brought promptly before a judge or
other officer authorized by law to exercise judicial power. However, the Government
argued that arrest and extended detention were indispensable powers in combating
terrorism when the suspects were silent under police questioning hampered and
protracted the investigation of terrorist offenses. Therefore, the Commission and
the Court believed that the Government had not overstepped their margin of
appreciation in this regard in considering that the exigencies strictly required the
derogation of the situation.4
By contrast, in the case of Aksoy v. Turkey. The applicant claimed that his detention
violated Art.5(3) ECHR and he was tortured while being detained is a violation of Art.3
ECHR. According to the applicant, he was stripped naked, with his arms tied together
behind his back, and suspended by his arms known as “Palestinian hanging”. In the
view of the Court and Commission, the applicant had been tortured; therefore, there
has been a violation of Art.3 of the Convention5. Alleged violation of Art.5(3) ECHR.
The Government submitted that, despite these considerations, there had been no
violation of Article 5(3) in view of Turkey’s derogation under Art.15 ECHR. The
Government asserted that the applicant was held in custody for fourteen days (under
Turkish law up to thirty days in the state of the emergency region) without judicial
1
2
3
4
5

Ireland v. UnitedKingdom, para. 220
Ireland v. UnitedKingdom, para 167
Lawless v. Ireland, 1961 and Ireland v. UnitedKingdom, (1978), 93-94
Brannigan and McBride v. Kingdom United, para 57, 66
Aksoy v. Turkey, para 58,64
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intervention to ensure the demands of police investigations in a geographically vast
area faced with a terrorist organization receiving outside support. In the view of the
Court, it cannot accept that it is necessary to hold a suspect for fourteen days without
judicial intervention. This period is unusually long and left the applicant unsafe not
only to unreasonable interference with his right to life but also to torment.1

2.4. Declare a public emergency based on the constitution and give extra power to the Government
According to the Council of Europe’s website, in March and April 2020,
Ten ECHR nations, including Armenia, Estonia, Georgia, Latvia, Moldova and
Romania, Albania, North Macedonia, Serbia, and San Marino, had notified the
Secretary-General of the Council of Europe of their decision to use Article 15 of the
Convention.2 However, Italy, the United Kingdom, and Spain have not used the
ECHR mechanism but have declared states of emergency under their constitutional
provisions with the strictest measures. It could be noted that these countries consider
their laws to provide better protection for rights than the ECHR.
Each country has its regulations to deal with larger-scale crises or public
emergencies. Some countries provide detailed state of emergency in their
constitutions, where delineates conditions for public emergency and specific
provision for each type of emergencies, such as Poland and Italy. Italy’s constitution,
for example, only allows in “extraordinary cases of necessity and urgency” to
be declared by the government (known as decree-laws), and must be subject to
a vote by the Parliament within 60 days.3 However, many countries have other
tools to legally deal with crises, such as Germany4, France5, and Denmark6… The
United Kingdom, meanwhile, has introduced what politicians have described as
“emergency powers” but has not declared a state of emergency.7 The State persuaded
parliament to fill lengthy legislation allowing extra powers. As this matter became
common practice in the United Kingdom, the Government rarely used the right to
1
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Aksoy v. Turkey, para 78
See more https://www.coe.int/en/web/conventions/notifications
See more Emergency measures and the rule of law in the age of COVID-19, https://democracyreporting.org/dri_publications/emergency-measures-and-the-rule-of-law-in-the-age-ofcovid-19/
Due to the complexity of federalism, where the 16 Länder has the authority to address the
emergency situation. The Federal Government’s role is mostly one of co-ordination and strives
to reach a common level for nationally applied measures.
The president has a right to assuming undefines exceptional powers - pouvoirs exceptionnels
to declare a state of emergency.
Denmark has no specific public emergency legislation. The Government will be presented to
parliament in case of emergencies.
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/contents/enacted/data.htm
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derogate under Article 15 ECHR, even when declaring a state of emergency1 but
still applied strict measures under a law enacted for emergencies.
It may be that these countries believe their constitutions provide better
protections for rights than the ECHR or ICCPR, and these higher protections need
to depart from. Alternatively, they may feel the need to circumvent the conventional
decision-making processes in their constitutions that prevent them from acting
swiftly to respond to this emergency. On the other hand, failing to declare a state of
emergency via international human rights conventions such as the ECHR may leave
these nations less accountable to the international treaties they signed. This may be
the key reason why countries like Spain, Italy, and the UK are taking a different route
and relying solely on their constitutional provision. This shows that there is some
confusion about whether a country should declare a state of emergency under the
ECHR or whether it can directly go it alone.
CONCLUSION
This paper explores and analyzes the limits on which states are allowed to declare
a state of emergency, and how to take measures derogating from state’s obligations
under international treaties such as ICCPR, ECHR, and ACHR. It has been noted that if
states wish to derogate the rights under ICCPR (Article 4), ECHR (Article 15), and ACHR
(Article 27), they have to show that the existence of public emergency threatening the life
of the nation. Besides, states must ensure that the non-derogatable rights are exceptional
in a public emergency because the derogation of these rights will affect the dignity and
existence of individuals in an emergency, not only that, these rights enshrines one of
the fundamental values of a democratic society. The requirement that the measure
applied in a public emergency must be consistent with other national obligations under
the Conventions and do not involve discrimination. Furthermore, the measures strictly
required by the exigencies of the situation and known as the principle of a proportionality
which requires states to show that the scope and severity of the measures are proportionate
to the aim such state seek to protect the life of the nation.
From the above analysis, it can be seen that the limits of international law
exposed by a public emergency not only a legal theory but also in practice in how a
1

Brannigan v. McBride v. Kingdom United, para 31 and 51. The ECtHR observes that the power
of arrest and extended detention has been considered necessary by the Government since
1974 in dealing with the threat of terrorism. Following the Brogan and Others judgment, the
Government was then faced with the option of either introducing judicial control of the decision
to detain under section 12 of the 1984 Act or lodging a derogation from their Convention
obligations in this respect. The adoption of the view by the Government that judicial control
compatible with Article 5(3) by notification to the Secretary-General of the Council of Europe
that the Government had availed itself of the right of derogation conferred by Article 15 (1).
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liberal democratic state responds to a state of emergency to show that exception will
make state power absolute. However, international human rights instruments such
as ICCPR, ECHR meet challenges when the nations declare a state of emergency.
However, these treaties can contribute to the protection of rights in situations of
emergency by limit the state’s right to declare a state of emergency, and an essential
basis for the state to enact emergency laws including Vietnam.
REFERENCES

Books, articles and international instruments
ADBJ Jibril Ali , “Derogation from constitutional rights and its implication under the African Charter
on Human and Peoples’ Rights” [2003] LDD 17;
American Convention on Human Rights (adopted on 22 November 1969 and entered into force
on 18 July 1978) (ACHR);
African Charter on Human and Peoples’ Rights (adopted on 27 June 1981 and entered into force
on 21 October 1986 (ACHR);
Christoph Schreuer, Derogation of Human Rights in Situations of Public Emergency: The
Experience of the European Convention on Human Rights, <https://digitalcommons.law.
yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1193&context=yjil> accessed 20 March 2020;
Dyzenhaus, D. The compulsion of legality. In V. Ramraj (Ed.), Emergencies and the Limits of
Legality (CUP 2008) 33-59;
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (adopted
on 04 November 1950 and entered into force on 03 December 1953) (ECHR);
International

Covenant

on

Civil

and

Political

Rights

(adopted

16

December

1966, entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171 (ICCPR);
International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (adopted 16 December 1966,
entered into force on 3 January 1976) 993 UNTS 3 (ICESCR);
J. Locke, Two Treatises on Government, P. Laslett (ed.) (CUP 1988);
R. B. Lillich, ‘The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in the State of Emergency’, American
Journal of International Law (1985) 79 AJIL 1072–81;
UNCHR “General Comment 29 Article 4: Derogations during a State of Emergency” (31 August
2001) CCPR/C/21/Rev.1/Add.11;
UN ‘Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant
on Civil and Political Rights’, U.N. Doc. E/CN.4/1985/4, Annex (1985);
Cases
A. and Others v. United Kingdom App no 3455/05 (ECHR, 19 February 2009)
Aksoy v. Turkey App no 21987/93 (ECHR, 18 December 1996)
The Greek case (1969) 12 YB 1
Ireland v. the United Kingdom, (ECHR, 18 January 1978)

PHẦN TIẾNG ANH (PAPERS IN ENGLISH)
Brannigan and McBride v. Kingdom United, App no 14553/89 (ECHR, 26 May 1993)
Lawless v. Ireland App no 332/57 (ECHR, 1 July 1961)
Greece v. the United Kingdom ( ECHRR, 26 September 1958)
Cyprus v. Turkey (ECHRR, 4 October 1983)
Sakik and Others v. Turkey (ECHR, 26 November 1997)

161

THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY IN LIMITING HUMAN RIGHTS AND ITS
APPLICATION IN THE CASE OF EMERGENCY
Dau Cong Hiep1
Abstract: This article shows that the principle of proportionality is strictly required in case of emergency. The state
organs, especially the administrative bodies, have to take account of this principle before applying any limitation of
human rights.
Keywords: Proportionality, emergency, human rights
INTRODUCTION
A case of emergency is a common reason for the state to deeply intervene in
personal and social life, with the dominant trend being that the state limits human
rights to a greater and abnormal extent. The issue of restriction of human rights is often
mentioned in Vietnam along with Article 14, Clause 2 of the 2013 Constitution. This
provision provides us with a new perspective on human rights that involves a great
focus on the phrase “limited by law”, hoping that from here the arbitrary restriction
of rights will no longer exist2. However, causes and germ of this arbitrariness do not
originate in the form of text3, but from the consciousness of the person who wrote
and implemented it, therefore the above hope seems illusory. Also, in Article 14,
Clause 2, we pay more attention to the following paragraph: “in case of necessity for
reasons of national defense, national security, etc.”; or more specifically, the words
“necessity” and “for reasons”. The constitution seems to have opened up a risk of
arbitrariness by not clarifying what can be considered “necessity” and “for reasons”
or in other words, in what circumstances a state agency may invoke objective factors
1
2
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LLM., Lecturer at Department of State-Administrative Law, Hanoi Law university
For example: Nguyen Thanh Tuan, Some new points on human rights, basic rights and
obligations of citizens in the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, http://moj.gov.
vn/qt/ articles / stories / news / Pages / pages / ideas.aspx? ItemID = 11
here are many different opinions about the legal form of the text that limits the rights. There is
an opinion that it is only a “law (law or code) enacted by the National Assembly”, see: Luu Duc
Quang, Constitutional Principles on human rights, civil rights, National Political Publishing
House, Ha Noi, 2016, p. 74. Or there are other ideas that human rights may be restricted by
laws and authorized legislative documents, and human rights may be limited by regulation.
See also: http://khpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-khoa-hoc.aspx?ItemID=129
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relating to national defense and security, etc. as a “reason” for restricting rights. In
addition, according to the momentum of that regulation, regardless of whether the
form of text is “law” or “regulation”, a reason for security, national defense, etc. can
still be arbitrarily utilized to limit human rights. As a result, we still need to find a
radical solution, going straight to the content of the right restriction behavior to see if
the behavior is right or not. Only then can we prevent arbitrary restriction of rights.
An effective tool to do this is the principle of proportionality.
Historically, the principle of proportionality is based on the earliest ideas of
the rule of law, associated with great thinkers such as Aristotle, Cicero, Justinian,
Augustino, Thomas d’Aquino, etc1. Most notably, however, this principle was formed
from German administrative law and spread throughout the Civil Code system.
Meanwhile, the philosophy of judging the rightness in restricting the rights of the
Commonwealth system is based on equilibrium theory, a theory considered by
continental European scholars to be “vague, general and structureless”2. In this article,
we aim to clarify some important aspects around the principle of proportionality to
provide a basis for its future application. Those aspects are developed based on the
following main questions:

Why “proportionality”?
Proportionality is very close to justice, a centuries-old desire of human. The
Hammurabi Code, articles 196, 197; and the Gospel according to Matthew chapter
5, verse 38 all refer to the famous principle of ‘return’ (lex talionis): “an eye for an
eye, and a tooth for a tooth” as a standard of justice of the ancient time3. Moreover,
distributive justice originated from Aristotle with the ideology of justice at different
levels, for those who deserve each different level. He values fairness (équité) and
considers it more important than the law4. In general, in the Western ideological
foundation, proportionality is natural reasoning because it most clearly reflects
human’s reason and judgment capability. The source of that thought is rationalism
and individualism, with the basis of seeing the human being as an independent
being, having to “seek the individual good and the happiness”, to “see oneself as
1
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Eric Engle, The history of the general priciple of proportionality: an overview, Dartmouth Law
Journal, Vol. X.:1, pages 2-4.
Moshe Cohen-Eliya, Iddo Porat, American balancing and German proportionality: The historical
origins, International Journal of Constitutional Law, Vol. 8, Issue 2, 2010, page 274.
See also: Nguyen Anh Tuan, Summary of the Hammurabi Code of the ancient Mesopotamian
nation, National Political Publishing House, 2008.
Cao Huy Thuan, God, nature, people, me and we, Ho Chi Minh City Publishing House, 2000,
page 37.
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complete” and justice is rated “according to each person’s value”1. At present, the
principle of proportionality is a basis for explaining interference in the direction of
state sanctions because “in order to be fair, state sanctions must be done in a way that
is commensurate and equal to all citizens”2.
Even in the Eastern Asian ideology that Vietnam is also a part of, the
corresponding ideological ideas are quite prevalent. In the I Ching, the Lower
System, section 7, Confucius refers to three major cases of disaster: (1) One with
high status but has low morality; (2) One with little wisdom but does vital tasks; (3)
One with limited capacity but having to bear great responsibility3. As can be seen,
Confucius emphasized the need for factors such as morality and status; intellect and
tasks; competence and responsibility; to be compatible to each other to avoid causing
disaster. Even in Vietnam, a long-standing culture also traces the idea of fairness,
commensurate with the idioms: “You scratch my back and I’ll scratch yours”, “U cake
goes, Di cake comes”, “Eat the hind leg and give each other the foreleg”, “He lost the
trotters and she lost the wine”, “He ate pies, she ate rolls”. Even in the behaviors and
social relations; Vietnamese culture has always emphasized the proportionality and
balance. Therefore, in general, proportionality not only is a legal principle, but also
has the color of a natural and universal law.
Conducting according to the principle of proportionality, therefore, is rationality
and conformity. It is also natural for the law to recognize and apply the principle of
proportionality. Therefore, it is compatible with all cultural backgrounds and can be
readily available in all societies, including Vietnam. Indeed, we have already applied
this principle, in both our culture and law. Marks in civil law with the recognition
of fairness (Article 6 of the 2015 Civil Code) or in criminal law with the provision of
legitimate defense within limits (Article 22 of the 2017 Penal Code) are the evidence
for the principle of proportionality in some branches of law. Thus, the adoption of
this principle by the constitutional legal branch is entirely possible to explain.

What is “proportionality”?
Proportionality is still a rather vague concept if you want to apply it directly,
even though its theory is fascinating. Therefore, concretizing the proportionality
test is necessary and it will be more convenient for organizations and individuals
1
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Alain Laurent, Individualism History, translated by Phan Ngoc, World Publishing House, 2001,
page 25.
Youngjae Lee, Why proportionality matters, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 160:
1835, 2012, page 1838.
Nguyễn Hiền Lê, I Ching - The Way of the Gentlemen, Ho Chi Minh City General Publishing
House, 2016.
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who want to consider whether their behavior is commensurate or not. Specifically,
to analyze and evaluate the proportionality, there are four stages1, including the
following factors2: (1) Legitimacy, (2) Conformity, (3) Necessity, (4) Balance.
First of all, concerning the legitimacy factor.
The legitimacy is intended to explain the purpose of restricting the right or not.
The common arguments given to justify the legitimacy of acts of restricting rights
are: the existence of democracy, national security, public order, crime prevention,
child protection, community health, tolerance, humanity, the rule of law3. The above
reasons may be expressed clearly or deduced from constitutional principles. In
general, most acts of the state manage to pass this step4 because it merely recognizes
whether the state’s intention is outside the legitimate objectives of the law. Usually,
public authorities must clearly state their purpose or intent and rarely, the purpose
or intention goes against basic arguments for restricting rights.
Secondly, regarding the conformity element
A requirement for conformity is set out between the means of restricting rights
and the purposes of restricting the rights. To be specific, the relationship between them
must be reasonable. If there is no agreement between the restriction of the right and
its purpose, the restriction of rights is considered wrong. In the Unions New South
Wales case against the city of New South Wales5, the 1981 Election Fundraising Act
was reviewed by the court. This law limits the right of people who are not candidates
in election fundraising for anti-corruption purposes. The court held that there was
no link between restricting the right to raise the election funds and the purpose of
anti-corruption in cases where fundraisers and candidates are closely linked.

1
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There is also a method to consider the validity of the right restriction through the principle of
proportionality but with only three stages:
- Suitability
- Necessity
- Proportionality
See also: http://www.academia.edu/21038017/Stages_of_the_Principle_of_Proportionality, page 4.
http://www.academia.edu/21038017/Stages_of_the_Principle_of_Proportionality
Aharon Barak, Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations, Cambridge
University Press, 2012, page 102.
Jeremy Brown, The doctrine of proportionality: a comparative analysis of the proportionality principle
applied to free speech cases in Canada, South Africa and the European Convention on human right and
freedom, Master of Laws Thesis, Central European University, 2012.
See more at:
https://www.federationpress.com.au/pdf/Unions%20NSW%20v%20New%20South%20
Wales%20[2013]%20HCA%2058_Chapter%2029.pdf
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Thirdly, considering the necessity factor
Necessity is shown where there is no more optimal solution that can be selected
in a certain case. That is, for an act of right restriction, it must be the most essential
of all choices. A fairly simple example is that in Germany, there was a ban on selling
one type of candy that was easily confused with another existing product, which the
court concluded to be unnecessary because other measures could be used such as
mandatory warning label1.
Finally, as regards to the balance factor
Balance is the necessary state between the benefits gained and the losses resulted
from the restriction of rights. For example, in international law of armed conflict, all
attacks are expected to cause casualties for civilians in excess of achieving a specific
and direct military advantage2.
In general, the proportionality is expressed through many factors, of which a
single factor not being met can lead to the act being considered inadequate.

Who needs “proportionality”?
In a narrow sense of constitutional fundamental right, all acts of restricting
these rights should be commensurate. However, at a wider angle, proportionality is
also essential for every behavior. Because of its universality and its proximity to the
natural law, the principle of proportionality also has a relatively wide appeal when
a lot of subjects in the society need it.
First, legislatures need to know about the
principle of proportionality. This involves both authorized legislative agencies and
local legislative bodies; in general, those who have the authority to set the rights and
obligations for the people. They need to understand that the rules they make are likely
to violate the principle of proportionality and thereby determine whether or not to
set such regulations. Within the framework of the Lisbon Treaty, there was a protocol
requiring countries when drafting a legislative law to consider its proportionality3.
This is an evidence of what this principle means in legislative activity in European
countries.
Next, law enforcement agencies also need to understand this principle because
their behaviors also involve many factors limiting human rights. It is no coincidence
that this principle stems from administrative law, since administrative acts and
1
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Bui Tien Dat, Constitutionalizing the principle of limiting human rights: Needed but not
enough, Journal of Legislative Studies, No. 10, 2015.
http://www.jus.uio.no/smr/english/research/phd-nchr/military-necessity/
See more at: http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/protocols-annexed-to-thetreaties/657-protocol-on-the-application-of-the-principles-of -subsidiarity-and-proportionality.
html
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decisions are the most risky area for human rights violations. Primarily, the scholar
Fritz Fleiner stated, “the police should not shoot a parrot with cannons”1. Thus, in
every single act of a law enforcement person, the principle of proportionality needs
to be strictly followed.
Of course, the court must also understand this principle. In many cases in
countries around the world, the court has applied a proportionality analysis method
to consider the validity of a law or a decision that limits the rights. In a certain
sense, the principle of proportionality serves as a tool for the court to consider the
constitutionality of a law. Author Benedikt Pirker has devoted a whole book to prove
this with the big idea that courts must have a strategy to use the proportionality
analysis method in the most comprehensive and effective way to exercise its power
of justice protection2. In Vietnam, in the context of the court having a duty to protect
justice, it will be a great omission if we ignore an effective tool for the court to perform
this task better.
Finally, it is the individual in society who needs to grasp this principle of
proportionality. It is no coincidence that the principle of proportionality is regarded
as a legal guarantee against the arbitrariness of legislative and executive powers and
at the same time is regarded as a “rule of common sense”3. Indeed, individuals do not
need to know this principle as thoroughly as a lawyer, but it is important that they
have a corresponding viewpoint from within their subconscious mind. It is necessary
not only for people to regulate their own behavior but also to know whether or
not we realize our rights are inadequately restricted. The spread of proportionality
thinking in the law will easily be encountered with a natural law that exists in human
thought in any society.
Proportionality in an emergency situation
The proportionality principle constitutes a common principle for international
law and covers elements of severity, time and scope4. Specifically, Article 4 of the
International Covenant on civil and political rights stipulates: “During a state of
emergency that threatens the survival of the nation and is officially declared, member nations
may apply measures to limit the rights set forth in this Convention, insofar as they arise due
1
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Fleiner, Fritz. 1928. Institutions of German Administrative Law. Tübingen: Mohr, page 404.
Benedikt Pirker, Proportionality analysis and models of judicial review, Europa Law Publishing,
Groningen, 2013.
See more at: http://lewebpedagogique.com/jmthouvenin/european-governance-2-program/europeangovernance-2-the-principle-of-proportionality/
M Eissen, ‘The Principle of Proportionality in the Case-Law of the European Court of Human Rights’ in
R St J Macdonald, F Matscher and H Petzold (eds), The European System for the Protection of Human
Rights (Dordrecht, Boston: Martinus Nijhoff, 1993) 125-37.
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to the urgent need of the situation, provided that such measures are not inconsistent with
other national obligations under international law and does not contain any discrimination
on the basis of race, gender, language, religion or social origin”. Also, Article 15 of the
European Convention on Human Rights allows Contracting States to waive some of
the rights guaranteed by the Convention during “wars or other public emergencies
that threaten the lives of the nation”. The exemptions permitted under Article 15
must meet three important conditions: (1) Must be a public emergency that threatens
the life of the nation; (2) All measures to meet (the situation) must be due to “the strict
requirements of the urgent needs of the situation”; and (3) Measures to respond to
the situation, must be consistent with other national obligation under international
law. In summary, the two provisions above require two issues: (1) An emergency
situation that must threaten national survival in reality; and (2) Measures taken in
that emergency situation are resulted from strict needs of the situation1.
On the first issue, the International Covenant on civil political rights as well as
the European Convention on Human Rights lack a precise definition of an emergency
situation that affects the nation’s life. Human rights agencies established under the
Convention, such as the European Commission for Human Rights, have explained
this term broadly. The content of Article 15 of the European Convention on Human
Rights is explained in the case Lawless v. Irland2. To be specific, Article 15 should be
understood “naturally and routinely”. A “community emergency” is a special crisis
or emergency situation caused to the entire population and creates a threat to the
organized life of that community. In the Greek case3, the European Commission for
Human Rights has argued that a public emergency must have the following four
characteristics: (1) It is realistic or about to occur; (2) Its influence must be relevant
to the whole nation; (3) The existence of a community must be threatened; and (4)
Conventional measures are not sufficient.
Regarding the second issue, the basic requirement for a right restriction is that
it must be within the strict requirements set out by the situation. And that restriction
of rights must be checked for adequacy. In the case Handyside v. United Kingdom4,
the Court made an important requirement that is indispensability. Specifically, the
authorities must prove five issues: (1) Other common measures are not sufficient to
resolve the threat; (2) The solutions taken must be effective in reducing threats; (3)
Measures are applied within a time limit; (4) The degree of rights restriction must be
1
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S Tierney, ‘Determining the State of Exception: What Role for Parliament and the Courts?’
(2005) 68(4) Modern Law Review 668.
Lawless v Ireland (No 3) (1961) 1 EHRR 15.
Greek Case (1969) 12 Yearbook ECHR 1.
Handyside v United Kingdom (1976) 1 EHRR 737, [48].
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proportional to the severity of the situation; and (5) Protection mechanisms are in
place to avoid the abuse of these measures (for example, the need for the supervision
of independent and social institutions).
In general, the frameworks of international law on the application of the principle
of proportionality still provide proactive conditions for states in both determining
what is an emergency and what is appropriate measure. Of course, in an emergency
situation, when everything needs to be decided quickly and decisively, the debate
about the validity of a right restriction can become a hindrance to the efforts of
government. Therefore, attention should be paid to the monitoring and postauditing mechanism, which emphasizes the role of independent social organizations
and courts as a counterweight so that the government cannot abuse temporary
emergency measures.
CONCLUSION
The principle of proportionality is necessary not only for researchers but for
everyone. As something so close to natural law, the principle of proportionality does
not need a codification to be able to exist and be applied. Nevertheless, in order for
each person, especially the state, to appreciate and pay more attention to this principle,
we need to take advantage of humanity’s standardized knowledge of the principle of
proportionality to bring it closer to the reality. Especially, in an emergency situation,
decisions are sometimes rushed and subject to the manipulation of certain influence,
the principle of proportionality is essential to remind the government to fulfill its duties.
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THE RIGHT NOT TO BE TORTURED IN A STATE
OF EMERGENCY UNDER INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW
AND VIETNAMESE LAW
Pham Thanh Son1
Abstract: On November 28, 2014, the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam approved the Convention
against torture. Participation in the Convention against torture is a specific step in the active process of international
integration of Vietnam, affirming that Vietnam is an active and responsible member of the international community,
improving significantly Vietnam’s international reputation in the field of human rights, and creating new incentives
and bases to promote torture prevention in Vietnam today. In order to ensure that according to the general standards of
International human rights law, the provisions of Vietnamese law in all cases, including on state of emergency, the basic
human rights, including the right to not be tortured are also guaranteed and all activities of state agencies on state of
emergency must comply with relevant laws and regulations on ensuring human rights.
The article outlines the basic provisions on right not to be tortured in state of emergency under International Human
Rights law and Vietnamese law, to analyze and evaluate the compatibility between Vietnamese law and international
law on this issue. Analysis of this content will help to answer questions: (i) what is a state of emergency? What is
the right to not be tortured in state of emergency? (ii) What basic provisions of International Human Rights law and
Vietnamese law guarantee the right not to be tortured in state of emergency?
Key words: human rights, torture, state of emergency.
1. 		 THE RIGHT TO NOT BE TORTURED IN STATE OF EMERGENCY UNDER INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW
In international perspective, a state of emergency derives from a governmental
declaration made in response to an extraordinary situation posing a fundamental
threat to the country. The declaration may suspend certain normal functions of
government, may alert citizens to alter their normal behaviour, or may authorise
government agencies to implement emergency preparedness plans as well as to limit
or suspend civil liberties and human rights. The need to declare a state of emergency
may arise from situations as diverse as an armed action against the state by internal or
1
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external elements, a natural disaster, civil unrest, an epidemic, a financial or economic
crisis or a general strike1.
A state of emergency are not uncommon occurrences. In some situations, martial law
is also declared, allowing the military greater authority to act. Other terms for referring to
emergency situations are state of exception, state of alarm and state of siege.
A country’s constitution or legislation normally describes the circumstances
that can give rise to a state of emergency, identifies the procedures to be followed,
and specifies limits on the emergency powers that may be invoked or the rights
that can be suspended. While each country will want to define its own practices,
international norms have developed that can provide useful guidance. For example,
important international treaties such as the European Convention of Human Rights
and Fundamental Freedoms (ECHR) and the International Covenant on Civil and
Political Rights (ICCPR) stipulate that states are to observe the following principles.
- Temporality: this refers to the exceptional nature of the declaration of a state of
emergency;
- Exceptional threat: the crisis must present a real, current or at least an imminent
danger to the community;
- Declaration: the state of emergency must be announced publicly; this
informs citizens of the legal situation and reduces the possibility of a de facto state
of emergency, that is, a situation whereby the state restricts human rights without
officially proclaiming a state of emergency;
- Communication: notification of the measures taken must be made to other states
and relevant treaty-monitoring bodies; for example, if a state is to derogate from its
obligations under the ECHR or ICCPR then it must inform the Secretary General of
respectively the Council of Europe or the UN of its derogation, the measures it has
taken and the reasons therefore, as well as the termination of the derogation;
- Proportionality: the measures taken to counter the crisis must be proportional
to the gravity of the emergency situation;
- Egality: human rights and fundamental freedoms during a state of emergency
must respect the limits provided for by the relevant instruments of international
and national law; furthermore, a state of emergency does not imply a temporary
suspension of the rule of law, nor does it authorise those in power to act in disregard
of the principle of legality, by which they are bound at all times;
- Intangibility: this concerns the fundamental rights from which there can be no
derogation, even during times of emergency.
1
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Article 4 of the International Convention on Civil and Political Rights in 1966
(ICCPR, 1966) states: In time of public emergency which threatens the life of the
nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the
present Covenant may take measures derogating from their obligations under the
present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation,
provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under
international law and do not involve discrimination solely on the ground of race,
colour, sex, language, religion or social origin1. However, certain human rights are nonderogable under any circumstances. The ECHR and the ICCPR identify these rights
as follows: the right to life, prohibition of torture, freedom from slavery, freedom from
post facto legislation and other judicial guarantees, the right to recognition before the
law, freedom of thought, conscience and religion. Related articles, the author focuses
on clarifying the right to not be tortured in the above emergency situation.
There are certain types of treatment which most people will instinctively
recognise as being torture. The United Nations Convention against torture and other
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (UN Convention Against
Torture, UNCAT) is on of the few international treaties that set out a definition of
torture. The majority of human right treaties such as the International Covenant
on Civil and Political Right (ICCPR), the European Convention on Human Rights
(ECHR), the American Convention on Human Right (ACHR) and the African Charter
on Human and People’ Rights (ACHPR) include a prohibition but do not contain
a definition of torture and ill-treatment. Although human rights bodies may take
slightly different approaches to defining torture, they are all broadly similar to the
definiton adopted by UNCAT2.
The basic definition of torture is that contained in the UNCAT. According to Article 1,
the term means: “any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental,
is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third
person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has
committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a
third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or
suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a
public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or
suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions”3.
1
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Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
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From this definition, it is possible to extract three essential elements which
constitute “torture”: The infliction of severe mental or physical pain or suffering; By
or with the consent or acquiescence of the state authorities; For a specific purpose,
such as gaining information, punishment or intimidation. Torture is an emotive word,
but one which should not be used lightly. As you can see from the above definition,
torture is characterised and distinguished from other forms of ill-treatment by the
severe degree of suffering involved. It is therefore important to reserve the term for
the most objectively serious forms of ill-treatment.
Torture (whose ‘secondary’ behavior is punishment, cruel, inhumane treatment,
or corporal punishment) is both a legal and an ethical and cultural issue. From a moral
and cultural perspective, the UN condemns torture as one of the most inhumane and
despicable acts that people commit to their fellow human beings, because torture
denies their dignity and destroys physique and soul of the victims - those put in the
defenseless circumstances. From a legal perspective, according to international human
rights law, torture is one of the most severe forms of human rights violations and
the most criticized act. According to international criminal law, torture systematically
and commonly carried out depending on the context may constitute genocide, war
crimes or crimes against humanity; that is, forms of international crime for which
perpetrators can be prosecuted and judged in accordance with Rome Statute (1998).
Due to the particularly serious nature of torture, the prohibition of torture has
been prescribed in many documents of international human rights and criminal
law up to now, including the Universal Declaration of human rights in 1948 (Article
5), International Covention on civil and political rights in 1966 (Article 4, 7), and
especially the Convention against torture in 1984. According to these documents,
torture act is strictly prohibited, in any situation including peacetime, wartime or
in an emergency status of a nation. Any justification for torture is unacceptable. In
particular, the ban on torture is considered a norm of international customary law,
and as such, its effect is binding on all countries, including those that have not yet
joined any relevant international treaties.
Prohibition of torture is non-derogable under any circumstances. In a state
of emergency, the right not to be tortured is still considered an absolute right: the
application of measures to restrict the rights provided for in Article 4 of the Convention
does not apply to limit the provisions of Article 7 of the Convention: “No one shall be
subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In
particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific
experimentation”1.
1

United Nations - UNO (1966), International Covenant on Civil and Political Rights
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The content of Article 7 of the Convention does not permit any restriction on the
rights provided for in it. The Human Rights Commission affirms that, even in state
of emergency in Article 4 of the Convention, States are not permitted to suspend the
assurance of the requirements of Article 7. The Commission believes that there is no
any reason may be used to justify a breach of Article 7, including obeying orders of a
superior or public authority.
2. THE RIGHT NOT TO BE TORTURED IN STATE OF EMERGENCY UNDER VIETNAMESE LAW
“Emergency”, according to the Vietnamese Dictionary of the Center for
Linguistics of the Institute of Linguistics in 1997, there are two meanings: (1) it is of
a serious nature, requires immediate measures to cope with it, and does not allow
delay, (2) it is of a serious nature, requires immediate measures to cope with it, and
does not allow delay. According to the Dictionary, “state of” is a noun that has a
general meaning that phenomena that are not or little changed, exist for a relatively
long time, in terms of the disadvantage of certain human life or activities. Thus, it
refers to the negative phenomena arising in our lives.
State of emergency is a statement of the State by which a number of normal
functions of the State may be suspended and may alert its citizens to change normal
behaviors or may order State agencies enforce emergency preparedness plans. It
is also used as a reasonable basis to suspend civil liberties. Declarations of public
emergency are usually issued during times of natural disasters, during periods of
civil riots, or after a declaration of war, preparing for signs of a war.
In some countries, state of emergency and its effect on civil liberties and the
procedure for promulgation are provided for in the Constitution or the law. In Vietnam,
public emergency is stipulated in Ordinance No.20/2000/PL - UBTVQH10 issued by the
10th National Assembly Standing Committee on March 23, 2000, in state of emergency.
The state of emergency in Vietnamese law is regulated as: When in the whole
country, one or more localities have a major disaster caused by nature or man, there is
a dangerous epidemic spreading on a large scale, seriously threatening the properties
of the State and organization, life, health and property of the people or there is a
situation that seriously threatens national security and social order and safety, the
Standing Committee of the National Assembly or the State President shall declare
public emergency to impose apply special measures to promptly prevent, limit and
remedy consequences, quickly stabilizing the situation”.
In addition to the circumstances that could lead to the declaration of state of
emergency, there is also a defense emergency: Defense emergency is a social state of
the country when there is a risk of direct invasion or an act of armed aggression or
riot has occurred, but not to the extent of declaring a state of war.
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The dialectical relationship between the right not to be tortured and the state
of emergency is determined on the basis of the provisions of the Constitution in
2013. Specifically, the Constitution specifically mentions the prohibition of torture.
Clause 1, Article 20 of the Constitution in 2013 states: “Everyone has the right to
inviolability of his body, the protection of his health, honor and dignity by law;
not subject to torture, violence, coercion, corporal punishment or any other form
of treatment that infringes upon the body, health, honor or dignity”. On the other
hand, the Constitution also recognizes that “human rights and civil rights can only
be restricted in accordance with the law in case of necessity for reasons of national
defense, national security, social order and safety, social morality and community
health”1. So, in state of emergency, is the right not to be tortured limited?
Vietnam joined the United Nations in 1977 and joined the ICCPR and ICESCR
only 5 years later (on September 24, 1982). ICCPR takes effect for Vietnam from
December 24, 1982. Ensuring the implementation of Article 4 of the ICCPR sets out
the exceptions to apply measures that restrict the rights stated in the Convention
during state of emergency, including the right not to be tortured and treatmented
and cruel punishmented... committed by Vietnam to comply with the provisions of
the ICCPR. In the provisions of Vietnamese law in all cases, including in state of
emergency, the basic human rights, including the right not to be tortured are also
guaranteed and all activities of the state agencies in state of emergency must comply
with relevant laws and regulations on ensuring human rights.
The right to not be tortured in state of emergency in particular in Vietnam
currently is not specified in a specific document, however, the current legal framework
related to torture prevention in Vietnam has many documents related to this issue:
- The Criminal Code in 2015 (amended and supplemented in 2017) does not
provide for specific crimes and does not introduce the concept of “torture”. However,
all acts of torture nature are determined to be crimes, which are prescribed in the case
of using corporal punishment, the crime of extort depositions, bribery or coercing to
others to make false statements or provide false documents.
- The Criminal Procedure Code in 2015 sets out the principles: prohibit torture,
extort depositions, corporal punishment or any other form of treatment that infringes
upon the body, life, or human health (Article 10); protect the life, health, honor,
dignity and property of individuals (Article 11).
- The Law on Execution of Criminal Judgments in 2010 stipulates the principles:
complying with the Constitution, laws; ensuring the interests of the State and
1

Article 20 of the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, passed by the National Assembly
of the Socialist Republic of Vietnam on November 28, 2013
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legitimate rights and interests of organizations and individuals; guaranteeing
socialist humanitarian; respecting the dignity, the rights and legitimate interests
of the judgment debtors (Article 4); prohibiting acceptance of bribes, harassment
in criminal execution; obstructing judgment debtors from exercising their right to
request exemption or reduction of sentence execution term (Article 9)…
- The Law on Enforcement of custody and temporary detention in 2015 regulates
the prohibition of torture, prosecution, corporal punishment or any other form of
treatment that violates the lawful rights and interests of the person held in custody
or temporary detention, imprisonment (Articles 4 and 8).
- The Law on Organization of Criminal Investigation Agencies in 2015 strictly
prohibits from extorting depositions, the use of corporal punishment and other
forms of torture or treatment, cruel, inhumane punishment, humiliation of people
or any other form of infringement upon other legal rights and interests of agencies,
organizations and individuals (Article 14).
- The Law on Complaints in 2011 ensures the right to appeal and resolve complaints
for all individuals and organizations, including tortured victims; prohibits hindering
or causing troubles to persons exercising the right to complain, to threatening, taking
revenge, retaliatong against the complainant (Articles 1 and 6).
- The Law on Denunciations in 2011 provides for denunciations and settlement
of denunciations regarding violations of law by officials, public servants and public
employees in the performance of duties, official duties and of agencies, organizations
and individuals on state management in all fields; protects whistleblowers and
manages denunciation treatment work (articles 1, 4, 5, 8).
- Law on Organization of the National Assembly in 2014 (Article 33), Law on
Organization of the Government in 2015 (Article 21), Law on Organization of the
People’s Court in 2014 (Clause 1 Article 2), Law on Organization of the People’s
Procuracy in 2014 (Clause 2, Article 2, Point b, Clause 2, Article 3, Point b, Clause
2, Article 4), Law on People’s Public Security in 2014 (Clause 2, Article 15), Law on
Vietnam People’s Army Officers in1999 (Article 26) , The National Security Law in 2004
(Clause 6, Article 13), Law on Professional Soldiers, Workers and National Defense
Officers in 2015 (Article 7)… regulate responsibilities of agencies and individuals in
the protection of human rights..
Protection of human rights and rights against torture are also stipulated in the
Labor Code in 2012 (articles: 5, 6, 8, 37, 128, 183), Law on Marriage and Family in 2014
(articles: 4, 5, 18, 21, 22), Law on Prevention of Family Violence in 2007 (articles: 2,
8), Law on Gender Equality in 2006 (Articles: 6, 7, 10), Law on Press in 2016 (Articles
4, 9), Law on Union in 2012 (Articles: 9, 14, 18, 19, 21), Law on Nationality in 2008
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(Articles 2, 5, 6), Law on Legislation Assistance in 2006 (articles: 6, 7, 10), Law on
medical examination and treatment in 2009 (articles: 6, 35, 37, 38, 73), Law on children
protection, care and education in 2004 (articles: 5, 7, 14, 15, 26, 27), Law on Education
in 2005 (Article 75), Law on primary education popularization in 1991, Law on cadres
and civil servants in 2008 (articles: 16, 17, 18), Law on Officers in 2010 (articles: 17, 19)
and Law on access to information 2016 (articles from 3 to 15)...
- The Emergency Ordinance in 2000 is the most common legal document
on emergencies, including: the concept of emergency, the authority to declare
emergencies, comply with emergency regulations, special measures are applied in
emergency... which clearly define the guarantee of human rights, legitimate rights
and interests of organizations and individuals in public emergency.
Evaluation of the compatibility of the Vietnamese legal system with ICCPR
and UNCAT: Basically, Vietnamese law demonstrates certain compatibility with the
provisions of the Convention against torture in 1984 and the world standards on
torture prevention and combat, such as the obligation to prohibit torture, to punish
torture, to prevent torture, and to protect victims of torture…
Acting against torture, punishment or cruel, inhumane or humiliating treatment
of human beings is a basic principle that is thoroughly grasped in the law-making
process. The principle of respect and assurance of human rights, action against
torture, punishment or cruel, inhumane and humiliating treatment of human beings,
is thoroughly implemented in the provisions on enforcement activities of state
agencies, especially agencies directly related to law protection activities such as police,
procuracies and courts… in all circumstances, including in public emergency. During
the investigation process, investigating bodies must strictly abide by the principle of
respect and assurance of human rights; action against torture, punishment or cruel,
inhumane and humiliating treatment of people, to ensure the right people, the right
crimes, not to overlook crimes and not to wrongly accuse people.
In accordance with the Vietnamese law, for cases of state of emergency
declaration, at the proposal of the Prime Minister, the National Assembly Standing
Committee shall issue a resolution to declare state of emergency. In cases where the
National Assembly Standing Committee cannot meet immediately, at the proposal
of the Prime Minister, the State President shall issue an Order to declare state of
emergency. When a defense emergency occurs, the National Assembly Standing
Committee shall consider and decide to declare a defense emergency in the whole
country or in each locality. A resolution of the Standing Committee of the National
Assembly or the President’s Order declaring state of emergency must specify:
- Reason for declaring emergency;
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- Locations are located in emergency;
- Date and time starting emergency;
- Competence to organize the implementation of a Resolution or Order of
declaration emergency.
The resolution of the Standing Committee of the National Assembly or the
President’s Order declaring a state of emergency must be published immediately on
the mass media and publicly posted for everyone to know.
Agencies, organizations, people’s armed forces units and all individuals shall
have to strictly abide by the provisions on state of emergency, strictly abide by the
Resolution or the Order to declare state of emergency and the orders, decisions
of agencies, organizations and people implementing special measures in state of
emergency to quickly stabilize the situation, restore social order and safety, protect
people’s lives, protect property protection of the State and of the people. It is strictly
forbidden to abuse state of emergency to infringe upon the interests of the State, the
legitimate rights and interests of organizations and individuals.
The Vietnam Fatherland Front and its member organizations shall propagate
and mobilize the people to strictly abide by the emergency regulations, coordinate
with and assist agencies, organizations, and people implementing special measures
in state of emergency and monitoring the implementation of emergency regulations.
The implementation of special measures applied in state of emergency when
there is a major disaster, dangerous epidemics, a state of emergency of national
security and social and safety order is conducted in accordance with the law
regulations, particularly in the Ordinance on state of emergency in 2000. It is strictly
forbidden to abuse the application of measures in a state of emergency to infringe
upon the interests of the State, the legitimate rights and interests of the organizations
and individuals, including the right not to be tortured.
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DIGITAL RIGHTS IN A STATE OF EMERGENCY:
VIETNAM DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Pham Hai Chung1, Ngo Minh Huong2
Abstract: Although freedom of expression and access to information (FOE/I) are internationally recognised human
rights, their recognition in practice remains patchy. States commonly justify restrictions on these freedoms on national
emergency and security grounds. The Covid-19 pandemic is such an emergency. In such cases balancing freedom of
expression and access to information and public order is challenging for governments. This paper analyses the extent to
which these freedoms can be justifiably limited in states of emergency. The paper then examines the practice of digital
rights in Vietnam. Specifically, the aim is to show how digital rights vis-a-vis the spread of fake news and disinformation
have been restricted during the Covid 19 pandemic in Vietnam.
1. INTRODUCTION
Freedom of speech and access to information are among the important rights
of human rights and civil rights. So far, this right has been recognized not only in
international law on human rights, but also confirmed in the constitutions and laws
of nations - regardless of political and ideological regimes. However, each country
has specific restrictions on these rights in the state of emergency which might threat
to the national security and puplic order.
In Vietnam, freedom of speech, freedom of press, access to information,
assembly, association, and protest is stipulated in the Constitution of the Socialist
Republic of Vietnam (2013) and concretized in many laws and decrees, such as the
Press Law (2016), the Law on Access to Information (2016), Decree 72/2013 / NDCP, July 15, 2013. According to WeAreSocial 2020, the number of Internet users in
Vietnam reached 68.17 million users, with the number of Internet penetration stood
at 70%. The landcape of internet in Vietnam creates a society of users with growing
concern about the digital rights.
Quick response and traceability, information provision and community
communication also contributed to Vietnam’s victory in the prevention of the
Covid-19 epidemic. From the outset, the Government of Vietnam has clearly informed
1

2

Dr., lecturer at School of Journalism and Communication, University of Social Sciences and
Humanities, Vietnam National University, Hanoi. Email: phamhaichung@gmail.com
Dr., lecturer at School of Law,Vietnam National University, Hanoi. Email: nmhuongvn@gmail.com

PHẦN TIẾNG ANH (PAPERS IN ENGLISH)

181

the public about the outbreak of the disease. Specialized websites, hotline phone
numbers and phone apps have been set up to inform people about the latest disease
information and medical advice. Meanwhile, the government aslo restricted and
limited certain digital rights in order to make sure the success of Covid 19 prevention.
This paper is intended to focus on how the freedom of speech, particularly, the
digital rights is restricted during the Covid 19 pandemic in Vietnam, and to which
extent the government balanced the freedom of speech and human rights in the state
of emergency. The paper also brings the contextual understanding of politics, human
rights and media in Vietnam.
2. STATE OF EMERGENCY VS FREEDOM OF EXPRESSION AND ACCESS TO INFORMATION
Rights to Freedom of Expression and Information (FOE/I) are recognized under
international human rights laws but not all ASEAN states have ratified the relevant
ICCPR [definition?]. Even where ASEAN member states have ratified the convention,
implementation of FOE/I rights commonly diverges from what would be regarded as
best practice by ICCPR.
From a legal viewpoint all ASEAN states nevertheless recognise FOE/I in their
constitutions. Various laws and regulations do, however, restrict unfettered access to
these freedoms. Such laws and regulations are embodied in Penal Codes, Media and
Press Laws, Internal Security Acts and Computer Acts. State of Emergency laws may
also restrict access by citizens to FOE/I rights.
Article 19 of the UDHR states that: “Everyone has the right to freedom of opinion
and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and
to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless
of frontiers”. National security is not given as a ground for violating Article 19(1).
In many cases where government opponents have been detained or faced criminal
prosecution because of their political opinions, the HRC has confirmed violations.
Article 19(2) emphasises the words, ‘without interference’, and applies the concept
to “ideas of all kinds”, including information, facts, critical comments and opinions,
news, commercial advertising, art works and political commentary.1 Article 19(3)
does allow for certain restrictions to freedom of expression including: “[r]espect for
the rights of and reputations of others and... [p]rotection of national security or of
public order, public health and morals”. Articles 19(3) and 20 can be read together
since measures to protect public order or public safety overlap with national security
measures.
1

Discussion was cited in Malferd Nowak. UN Covenant on Civil and Political Rights, 2nd edition.
N.P Engel Publisher. 2005.
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Issues and concerns relate to the scope of restrictions on those rights which are
permissible under Paragraph 3 of Article 20. The HRC in its General Comments on
Article 19 says that restrictions may not jeopardise the right itself.1 Article 19 can be
read as meaning that no form of expression covered by the article can be subject to
broader restrictions than the other forms. 2 The two grounds of national security and
public order have often been used to limit respect for FOE/I.
There are rules regarding permissible restrictions on freedom of expression within the
meaning of Articles 19(3) and 20 of the ICCPR viz.
(i) Being ‘provided by law’ means that a state has to show the legal basis for any
such restriction. The Committee requires that a state provides details of the law and
the particular circumstances in which the law applies. Laws restricting rights must
themselves be compatible with the aims and objectives of the Covenant. In some
cases laws which may be too broad in scope to justify restrictions may nevertheless be
compatible with the Covenant.3 The Committee requires that restrictions must meet
a strict test of justification.4 However, FOE/I may still be restricted on the ground of
national security without the burden of proof falling on a state.5
(ii) Being ‘necessary’ means that the State shows evidence of the need for
restrictive measures to protect national security. Moreover, any restrictions should be
at a minimum level necessary for the purpose. The Committee has tended to apply
a more demanding notion of democratic necessity.6 Even though the Committee has
not applied the proportionality test it is understood that the requirement for being
‘necessary’ includes a standard of proportionality.7
(iii) Being legitimate to the purpose: in some case the Committee has taken the
view that restrictions on FOE/I by states have been legitimate under Article 19(3).
1
2

3

4

5

6

7

General Comments on article 19. No.10. 19th Session, para 4.
This view is expressed in the case of Ballantyne, Davison and McIntyre v. Canada (Communication No.
385/1989; CCPR/C/47/D/385/1989
) para 11.3
Case Toonen v. Australia. No. 488/1992 View adopted 8 March 1994 is “ Even interference
provided for by the law should be in accordance with the provisions, aims, and objectives of
the Covenant and should be, in any event, reasonable in the circumstance”
No. 628/1995. CCPR/C/64/D/628/1995 Tae Hoon Park v. Republic of Korea para 10.3 states: “The
right to freedom of expression is of paramount importance in any democratic society, and any
restrictions to the exercise of this right must meet a strict test of justification”
A/HRC/14/23. Para 79 (d). The UN Special Rapporteur states “Laws imposing restrictions or
limitations must be accessible, concrete, clear and unambiguous, such that they can be understood
by everyone and applied to everyone. They must also be compatible with international human
rights law, with the burden of proving this congruence lying with the State”.
Nowak, pp 350. Also in the case of Mukong v. Cameroon. Also See Supra note 17 (cases against
South Korean).
Elizabeth Evatt (1999) in Secrecy and Liberty. Pp.89
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There are cases where the Committee has viewed restrictions on FOE/I as being
permissible. 1
Also relevant are the Johannesburg Principles on National Security, Freedom of
Expression and Access to Information2, mere publicity of activities that may threaten
national security. Expression may not be prevented or punished merely because it
transmits information issued by or about an organization that a Government has
declared threatens national security or a related interest” (principle 8) and “ Expression
That May Threaten National Security, expression may be punished as a threat to
national security only if a government can demonstrate that: (a) the expression is
intended to incite imminent violence; (b) it is likely to incite such violence; and (c)
there is a direct and immediate connection between the expression and the likelihood
or occurrence of such violence” (principle 6).
The Special Rapporteur in 2010 reaffirmed the principle on permissible limitations
and restrictions viz that they “must constitute an exception to the rule and must be
kept to the minimum necessary to pursue the legitimate aim of safeguarding other
human rights established in the Covenant or in other international human rights
instruments”3. This principle implies that:
(i) Laws imposing restrictions or limitations must not be arbitrary or unreasonable
and must not be used as a means of political censorship or of silencing criticism of
public officials or public policies. 4
(ii) States may not extend the notion of state security so far as to penalize and
suppress mere expression of opinion.5
1

2

3
4
5

The case Handyside v. UK, the court ruled that freedom of expression may be limited for the
sake of community’ morality. So noted that though having differences in political cultures and
ideologies, the Western and Eastern have shown to share the same view.
Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information
endorsed by the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of
opinion and expression in E/CN.4/1996/39 on 22 March 1996. In addition, the Special Rapporteur
on Freedom of Expression reiterated that any restriction to the right to freedom of expression on
the grounds of protecting national security is only legitimate if the Government can demonstrate
that the expression is intended to incite imminent violence, it is likely to incite such violence,
and there is a direct and immediate connection between the expression and the likelihood or
occurrence of such violence. A/HRC/17/27 dated 16 May 201. Para 36
A/HCR/14/23 dated 20 April 2010. 14th Session. Special Rapporteur report. Para 77
Para 79 (f)
This is understood from several cases against Urugoay (no.8/1977 para. 16; no. 11/1977 para
17; no. 33/1978 para 12 and no. 44/1979 para 15). The HRC expresses that if a person is arrested
or sentenced for prison for trade unions, political parties, journalism or other anti-regime
activities is inter alia the violation of freedom of expression under art. 19. This view is also
seen in the case of Womah Mukong v. Cameroon, Communication No. 458/1991, U.N. Doc.
CCPR/C/51/D/458/1991 (1994).
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In the case of a state of emergency, the rule and application of the rule is not
always compliant with human rights standards, even when a state has constitutions
and laws compliant with international human rights law. It is the laws of exception
or even violating certain rights where legislative power is shifted to the executive. In
some case, declaration of a state of emergency is in the power of police.
A key rationale for invoking emergency powers is to trigger disaster relief
to states. Heads with executive power at state or city level can declare a state of
emergency on grounds of national security, public order, public health. In some special
situations, such as war, violent conflict, natural disaster or public health, orders may
be made backed by proof of need. In such cases, the declaration of an emergency
and implementation of curfews are made for the sake of the collective good and
so individual rights and freedoms can be restricted. There remains, however, the
question of whether emergency declarations are legitimate and needed for effective
control of the triggering circumstances.
Zwitter (2012, p.97) identified conditions that may constitute a state of emergency:
They deal with cases where the nature of a situation requires the restructuring
of state functions in order to mitigate the situation’s negative effect on the state and
its citizenry more effectively (better) and more efficiently (faster). The reason for the
existence of legal regulations on states of emergency is thus to ensure the survival
of a state and its citizenry and to bring the situation back to normal by temporarily
changing the structure of state functions in favour of efficiency and effectiveness1.
Triggers for declaring an emergency include natural and man-made disasters.
The effectiveness and efficiency of emergency measures can, however, be limited by
regulations that ensure the democratic principle, including the separation of powers
and the rule of law; the legal construct of the state of emergency is typically found in
constitutional arrangements (Zwitter, 2012).
There are competing rights in emergency situations and resolution may be
problematic. The need for balancing free speech against public order depends on
how free speech is restricted, incidentally or by regulation, to achieve some legitimate
social and public goal.
Tests for restricting FOE/I encompass a number of considerations: (1) The
character of speech, including speech that is inflammatory, that incites hatred and
that foments social disorder; (2) Restricting FOE/I and assembly for the sake of public
order, where there is no significant risk to the state and the public; (3) Language used
1

Zwitter, A. (2012) The rule of law in times of crisis: A legal theory on the State of Emergency
in the liberal democracy, University of Groningen Faculty of Law Research Paper No. 10/2013,
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2369335
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in free speech may incite violence or breaching of the peace may be restricted or
prosecuted by law.1
3. 		 DIGITAL RIGHTS, MISINFORMATION, DISINFORMATION AND FAKE NEWS IN COVID 19 STATE OF EMERGENCY
The Covid 19 pandemic has thrown into sharp relief the need for free flow
of information. The media and the general public must participate actively and
effectively in dissemination of information. Social media plays a vital role. On the
other hand, technology makes the manipulation and fabrication of content and social
networks are susceptible to the falsification of news.2 On this matter it is notable that
the UN Special Raporteur on Freedom of Expression and Opinion, in a 2018 report,
called on internet companies for effective self-regulation of content.3
In emergency situations it is vital to guarantee digital rights. The combatting
of Covid-19 requires transparency about the spread of the virus and the sharing of
accurate public information. Governments and the media (including of course social
media companies) have roles to play in ensuring the free flow of information during
this global health crisis.
The spread of fake news is a particular problem in emergencies such as the Covid-19
pandemic. The large-scale spread of misinformation is considered to be one of the top ten
globally significant issues with serious real-world consequences by The World Economic
Forum4 (Wu et al., 2016). Jeffries (2019, p.6) defines fake news as reports based on rumors
and stories that are spread around without anyone being sure that they are true. Even
though a rumor might not be true, people begin to believe it when enough people
spread it5. Allcott and Gentzkow (2017)6 define fake news to be news articles that are
intentionally fabricated and verifiably false, which might mislead audiences. The broader
conceptualization of fake news focuses on either authenticity or intent of the news
content (Shu et al., 2017). Fake news does concern media and the role of journalists as
well as social media. In many cases, weak journalism leads to fake news since journalists
unintentionally create stories based on unverified information and without proper
investigation. Fake news and misinformation are readily created and disseminated.
1
2

3

4

5
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Eric Barendt. Freedom of Speech. Oxford University Press. 2005.
Manjoo. F (2018). What Stays on Facebook and What Goes? The Social Network Cannot
Answer. https://www.nytimes.com/2018/07/19/technology/facebook-misinformation.html
Report of Special Raporteur on promotion and protection of Freedom of Expression and
Opinion. A/HRC/38/35
Wu, L., Morstatter, F., Hu, X. & Liu, H. (2016). Mining Misinformation in Social Media. Big Data
in Complex and Social Networks, pp. 123-152.
Joyce Jefries, 2019, What’s the issue? What’s fake news?, NY: KidHoven Publishing
Hunt Allcott and Matthew Gentzkow, 2017, Social medi and fake news in the 2016 election,
Journal of economic perspectives, 31(2), 211-36
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The problem of misinformation distributed by internet companies is a critical
socio-political issue. Facebook has notably been challenged on its responsibility for
publishing misinformation that may cause harm to users of the social media platform.
In the case of Covid-19, misinformation comes in many forms, from conspiracy
theories about the virus being created as a biological weapon in China to claims that
coconut oil kills the virus. In a survey on internet and social media users, for example,
Pennycook et al. (2020) found support for the idea that people share false claims
about Covid-19 in part because they simply fail to think sufficiently about whether
or not content is accurate when deciding what to share. 1
Hate speech concerning Covid-19 victims has also been occuring. Governments
must address hate speech targeted towards individuals and communities. They also
have a role to play in addressing hate speech directed at patients and other people
connected to the coronavirus outbreak.
The problem of misinformation and fake news demands government action.
Governments are obliged to take measures to control the spread of misinformation.
Yet some states have attempted/are attempting to stifle media reporting on the spread
of the virus; repressive legislation is used to justify the arrest of people who are
sharing information about the virus and its management. Some governments have
applied repressive laws governing ‘fake news’, online communications and cybercrimes to arrest and charge those supposedly spreading untruths about the virus.
4. DIGITAL RIGHTS AND COVID 19 STATE OF EMERGENCY IN VIETNAM
On 11th March 2020, the World Health Organisation declared Covid-19 to be a
global pandemic. Curfews and social distancing were seriously applied in Vietnam
and all international flights were banned leading to a massive reduction in economic
activities. Prime Minister Nguyen Xuan Phuc in the Government’s Standing
Committee meeting on the afternoon of 31 March 2020 declared a state of emergency
to cope with the situation in Vietnam. The nature of emergencies is defined by space
and time which lead to a temporal limitation of emergency powers. Vietnam’s strong
and effective response to Covid-19 was due to a combination of political readiness,
timely communication and scientific journalism. It offers valuable lessons in dealing
with situations of epidemics on a state level (Viet-Phuong La et al. 2020, p.3). As of
1

Gordon Pennycook, Jonathon McPhetres, Yunhao Zhang, David G.Rand, 2020, Fighting
COVID-19 misinformation on social media: Experimental evidence for a scalable accuracy
nudge intervention. Accessed at http://ide.mit.edu/sites/default/files/publications/Covid-19%20
fake%20news%20ms_psyarxiv.pdf. Also survey results on social media and fakenews on
Covid-19 is found on https://osf.io/7d3xh/ (Accessed 6 June 2020)
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5th July 2020, there had been more than 11 million confirmed cases in 215 countries/
territories whilst in Vietnam, 355 cases have been confirmed1.
In 2019, Vietnam’s population was approximately 97 million, with 36% lving in
towns and cities. In the same year, there were 64 million Internet users, an increase
of 28% compared to 2017. There are an estimated 58 million users of social networks
on mobile devices as of early 2019. Along with the development of technology, midrange and low-end phones are constantly produced, making it easy for many people
to own smartphones and access the Internet. The number of registered telephone
subscribers amounted to 143.3 million2. Facebook is the main social network in
Vietnam, having over 64 million active users3.
During the Covid-19 pandemic, social media has helped people to express their
thoughts, feelings and even positive news. Media communications have created
both positive and negative impacts on public awareness and attention during this
period. Social media comes first and very fast in news about victims of Covid.
Many individuals gave inaccurate information or fabricated, disturbed, confusing
psychology and made it difficult for pandemic prevention and control. Even in the
early cases, names of victims and persons interacting with victims were widely shared
to public. One example was victim no. 17; her personal information was disclosed on
7 March 2020. As result, this victim’s neighborhood was closed off and here friends
were followed.4 Some hatred was even publicly for the victim was expressed. Some
other victimes were tracked to all persons close (even not in touch with the victim).
Misinformation about COVID-19 has also proliferated on social media. As of
March 23 2019, there were nearly 300,000 news, posts on websites, blogs, forums;
nearly 600,000 news, articles and clips related to the Covid-19 epidemic were posted
on social networks. In particular, according to the report of the Ministry of Public
Security, the authorities have verified and worked with 654 cases of reporting false
information; administrative sanctions have been applied to 146 people.
The negative side of rapid social media response has been a strong emergence of
fake news. The problem was most acute during the early days of critical events such
as the confirmed case of the first or 17th patient with the involvement of celebrities
and famous people. Responses to combat such mis/dis-information were formalized
in a government decree in which anyone spreading fake news could be fined between
1
2
3
4

Read at https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://vnetwork.vn/news/cac-so-lieu-thong-ke-internet-viet-nam-2019 Accessed on 5 June 2020
WeAreSocial, 2019
See news on victim of Covid no 19. https://tuoitre.vn/benh-nhan-nhiem-covid-19-thu-21-datiep-xuc-it-nhat-96-nguoi-2020030811562773.htm Accessed 5 June 2020
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US$430-860 (around 3–6 months’ worth of basic salary in Vietnam)1. The content of
fake news related about to Covid-19 is varied. The rumor “Covid-19 released via 5G
network” emerged in the early stages of the pandemic. In another example of the bad
consequence of fake news, “10 doctors in Da Nang city were [reported to be] positive
for SARS-CoV-2” was spread on social media on 11 March. Via a fake account, on April
1, 2020, a user posted in a public group “Students of Da Lat” (with more than 59,000
members) with the content: “In Dalat, there are 3 cases of Covid-19, including one
death at 4am this morning, the other 2 cases were taken away ”.2
On the other hand other information channels have provided more prudent
information on the current situation and guides to the public on health care.3 Public
awareness raising was strong through media. For example, Vietnamese dancer Quang
Dang, with the handwashing song known as “Ghen Co Vy,” went viral globally and
attracted thousands of views, and many people around the world are posting their
own covers 4 (Viet-Phuong La, 2020, p.14). Even social media became more prudent
about the information shared and about privacy of victims.
There had been rumors that the Vietnamese government was hiding information
about the virus and these caused insecurity for the public. To respond to this
information, the authorities and mainstream media promptly reassured the citizens
that transparency is the fundamental principle of the country in preventing the
spread of the virus. Government officials further explained that data and information
from four Vietnamese Public Health Emergency Operation Centers were directly
connected to the Centers for Disease Control and Prevention and, therefore, shared
openly to the global database (Viet-Phuong La et al, 2020, p.17).
During the time of Covid as state of emergency, the country has witnessed the
strong and immediate actions and responses of national and local governments,
including by law and by practice in respect of human rights, in particular digital rights.

1

2

3

4

Viet-Phuong La et al, 2020, Policy Response, Social Media and Science Journalism for the
Sustainability of the Public Health System Amid the COVID-19 Outbreak: The Vietnam
Lessons. Sustainability. Accessed at https://www.mdpi.com/2071-1050/12/7/2931?fbclid=IwAR
0Y0ovg4isLxuApo9_cRSUiEc0xNpjDO7LyiNAU_Ggi9gOevMDTU3TnZa4
https://www.sggp.org.vn/bi-phat-9-thang-tu-treo-vi-tung-tin-gia-da-lat-co-nguoi-tu-vong-vicovid19-660913.html
See: http://taimuihongtphcm.vn/viet-nam-ghi-nhan-ca-nhiem-covid-19-thu-17-sau-22-ngaykhong-co-ca-benh-moi/
Viet-Phuong La et al, 2020, Policy Response, Social Media and Science Journalism for the
Sustainability of the Public Health System Amid the COVID-19 Outbreak: The Vietnam
Lessons. Sustainability. Accessed at https://www.mdpi.com/2071-1050/12/7/2931?fbclid=IwAR
0Y0ovg4isLxuApo9_cRSUiEc0xNpjDO7LyiNAU_Ggi9gOevMDTU3TnZa4
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Government permitted an expanded recognition of digital rights to express and
share news on the pandemic. This has been open to all information channels, official
and non-official and social media. Government has even encouraged engagement of
official mass media in broadcasting about Covid situation and providing update on
victims.
Legal measures have been taken to reduce the possibility of fake news and
misinformation. Vietnam Government issued Decree No. 15/2020 / ND-CP stipulating
sanctions against administrative violations in the fields of post, telecommunications,
radio frequency, information technology and transactions. This Decree was effective
on 15 April 2020 and replaced Decree 174. Article 101 of the Decree stipulates a fine of
10-20 million VND for taking advantage of social networks to provide and share fake
information, false information, misrepresentation, slander and insult the reputation of
agencies, organizations, the honor and dignity of individuals; providing and sharing
fabricated information, causing confusion among people. The Decree also provides
for remedies, forcing to remove false or misleading information or information that
violates the law due to the above-mentioned violations.
In many cases, government has imposed administrative fines on disseminators of
fake news.1 In particular, government has taken action to prevent disinformation which
harms privacy. There have been many cases where Facebook users have disseminated
information on coronavirus victims which is has violated their privacy.2
5. CONCLUSION
The Covid-19 global health emergency has highlighted the importance of
supporting digital rights. In Vietnam, handling the Covid-19 situation has witnessed
the essential role of the digital media in providing accurate and up-to-date
information to the public. At the time of writing Vietnam can be judged to have
been highly effective in this regard. Provision of accurate information and controls
on misinformation and fake news are crucial factors in supporting the public right to
health. The Vietnamese government puts no restraints on internet domains that limit
dissemination of information, whilst encouraging self-regulation and self censorship
of individuals and media outlets. Updates on Covid-19 cases and methods to
combat Covid-19 have been posted on official news channels to ensure fake news
1

2

https://tuoitre.vn/bi-phat-10-trieu-dong-vi-dang-tin-bac-lieu-co -ca-ngum-do covid-19-20200318145612776.htm.; https://www.sggp.org.vn/ 4-nguoi- o-binh-thuan-bi-phat-vithong-tin-sai-ve-dich-covid19-tren-facebook-653618.html?fbclid=IwAR37qA-i3vdt9JmaAxOch0G3
fL6J5ioMCN9YUUsOx8GreLoVhbS8R0rEmj0 Accessed on 2 June 2020
https://tuoitre.vn/bi-phat-7-5-trieu-vi-dang-danh-tinh-nguoi-tiep-xuc-voi-nguoinghi-nhiem-corona-20200325122613158.htm?fbclid=IwAR1AgVL2oLgQbXnrgjx
9WJNfDIPmDItw0qpJZ0drPsScnMhzev3FrkEkZyc; accessed 2 june 2020
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and misinformation were contested. Supporting these measures, administrative
fines may be applied to stop fake news dissemination by individuals and to censure
violation of privacy rights. All of this goes to show that recognition of digital rights
can support freedom of expression and information, even and especially during a
state of emergency. It means a lot that restrictions on FOE/I have not been imposed
by the Vietnamese state even in the case of emergency.Public health concerns at the
centre of the Covid-19 emergency have required support for digital rights to ensure
accurate, transparent and wide dissemination of information on the situation. Any
restrictions on FOE/I would have a negative effect on the handling of the state of
emergency.
BIBLIOGRAPHY
Zwitter, A. (2012) The rule of law in times of crisis: A legal theory on the State of Emergency in the
liberal democracy, University of Groningen Faculty of Law Research Paper No. 10/2013, https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2369335
Pennycook, G. McPhetres, J., Zhang, Y. & Rand, D.G. (2020) Fighting COVID-19 misinformation
on social media: Experimental evidence for a scalable accuracy nudge intervention, https://journals.
sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0956797620939054
Elizabeth Evatt. in Secrecy and Liberty: National Security, Freedom of Expression and Access to Information.
Sandra Coliver, Paul Hoffman, Joan Fitzpatrick and Stephen Bowen (eds) Martinus Nijhoff
Publisher. The Hague, Boston, London, Kluwer Law International 1999
Barendt, E. (2005) Freedom of speech. Oxford University Press
Allcott H. and Gentzkow, M. (2017), Social media and fake news in the 2016 election, Journal of
Economic Perspectives, 31(2), 211-36
Jeffries, J. (2019), What’s the issue? What’s fake news? NY: KidHoven Publishing
Nowak, M. (2005), UN Covenant on Civil and Political Rights, 2nd edition. N.P Engel Publisher.
Wu, L., Morstatter, F., Hu, X. & Liu, H. (2016). Mining misinformation in social media. Big Data in
complex and social Networks.

CRIMINAL JUSTICE AND THE LAW ON STATE
OF EMERGENCY: REFLECTION FROM JUDICIAL PUBLICITY
AND TRANSPARENCY IN VIETNAM
Nguyen Ngoc Chi1
Abstract: The criminal justice and law plays an important role and is an integral part of Vietnam’s legal system in state
of emergency. The paper is to identify those following issues: Firstly, the role of criminal law and the reality of Vietnam’s
criminal law on state of emergency; Secondly, the direction to complete Vietnam’s criminal law meeting requirements of
the state of emergency; Thirdly, criminal proceedings against the case related to state of emergency.
The approach to rights as well as the holistic approach in relation to the legal system of state of emergency is used to
address those issues. Findings of the paper are supposed to contribute to ensuring the publicity and transparency of
judicial justice in Vietnam.
Statements, assessments and recommendations are given as follows:
1. There are no regulations and adjustments for the phenomenon of “state of emergency” defined in the field of criminal
justice and law in Vietnam (criminal law and criminal procedure law) which results in lacking legal basis for responding
to state of emergency if any. Vietnam’s legal system of state of emergency is contemporarily out of synchronized order,
reducing the effectiveness of preventing disasters caused by state of emergency.
2. The paper proposes the following recommendations and solutions:
a. Supplementing state of emergency is a case of exemption from criminal liability, since (i) State of emergency causes
a great disaster for social life on a large scale (provincial, regional, national or global scale); (ii) urgent acts are
required to prevent and remedy damage which is normally not permitted and is prescribed by law. The requirement
is aimed to protect the great interest in which the smaller must be sacrificed through urgent actions in need and
must be allowed by law; (iii) individuals and organizations that take urgent action in state of emergency are
exempted from criminal liability when causing damage, due to the fault nature has been excluded for protecting
the interests supposed to be larger.
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b. Criminalizing a number of highly dangerous social behaviors related to actions in state of emergency, in which:
Firstly, offences against regulations of law on announcement and abolishment; organization and implementation of
measures in state of emergency; Secondly, offences of taking advantage of state of emergency to infringe upon the
interests of the State, the legitimate rights and interests of organizations and individuals.
c. Regulating the aggravating factors determining the sentence brackets of “committing crimes in state of emergency”
in a number of offences of the Penal Code.
d. Regulating the aggravating factor for criminal liability of “offences in state of emergency” in the 2015 Penal Code
e. Shortening the time limit for legal proceedings in the process of resolving a case related to state of emergency.
Keywords: The field of criminal justice and law; Criminal Law; Criminal Procedure Law; State of emergency; Judicial
publicity and transparency; The case of exemption from criminal liability
INTRODUCTION
The state of emergency is the situation declared by a competent national
authority when natural disasters, epidemics, social crisis and etc., happen to prevent
and minimize damage to society, people, economy, security and national defense.
In the event of declaring the state of emergency, a number of special measures shall
be contemporarily implemented; economic and social activities shall be limited or
prevented in which human rights remain prominent, people’s lives shall be affected
in a negative way. In the aim of providing a legal basis for actions in state of emergency
and restricting, controlling the abuse of state of emergency infringing the interests of
society, the lawful rights and interests of individuals and organizations, the system of
legal documents on state of emergency has been enacted by states. Criminal law, with
its leading protective role in the legal system, is noted to set out the rules on cases
of exemption from criminal liability which are used for that infringe the interests
of society, individuals and organizations in an emergency state. At the same time,
regulations on punishment in the event of abusing the state of emergency to harm
the interests of the nation, society, individuals and organizations are expected to be
provided in criminal law. Thus, seen the perspective of criminal law, the paper is
to address the following issues: Firstly, the role of criminal law and the reality of
Vietnam’s criminal law on state of emergency; Secondly, the direction to complete
Vietnam’s criminal law meeting requirements of the state of emergency; Thirdly,
criminal proceedings against the case related to state of emergency. The approach to
rights as well as holistic approach in relation to the legal system of state of emergency
is used to address those issues. Findings of the paper are supposed to contribute to
ensuring the publicity and transparency of judicial justice in Vietnam.
1. 		 ACTUAL SITUATION OF VIETNAM’S CRIMINAL JUSTICE AND LAW ON “STATE OF EMERGENCY”
Notwithstanding the publications on criminal justice are reported to predominate
over studies on other areas of law, research of “state of emergency” mentioned as the
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subject of criminal law remains blank by far. An assessment is therefore given: The
criminal legal science of the country has not yet completed its mission of “guiding
and directing” the reality of law formulation and enforcement in the recent period,
especially in the Covid-19 pandemic; creating a big gap in the legal corridor when
dealing with “state of emergency”; causing significant consequences in management
activities, judicial activities, and notably the protection of human rights and of justice,
the commitment of the publicity and transparency in court’s judicial activities. Since
then, it can be explained that the 2015 Penal Code does not provide any provisions
governing criminal matters, criminal liability, penalties related to state of emergency
and proceedings resolving cases in state of emergency is, hence, not prescribed by the
2015 Criminal Procedure Code.
The 2015 Penal Code is expected by lawmakers to fully and deeply reflect
the criminal policy of the state in the current period, meeting the requirements of
fighting, combating and preventing crime, and satisfying the demands of national
development in the period of international integration, “in particular, the 2015 Penal
Code shows the spirit of renewing the concept of crime and sanctions, on the basis
of criminal responsibility.”1. However, the expectation is resulted in quite modest
manner; shortcomings are found including the absence of any provisions on crimes
and penalties related to the state of emergency in the Code. In which:
Firstly, there is no provision stating that action in “state of emergency” is a case of exemption
from criminal liability. In the general provisions part of the 2015 Penal Code, cases of
exemption from criminal liability (Chapter IV, the 2015 Penal Code) only include: (i)
Unexpected events (Article 20); (ii) Lack of criminal capacity (Article 21); (iii) Justifiable
force (Article 22); (iv) Urgent circumstances (Article 23); Infliction of bodily harm while
capturing criminals (Article 24); (v) Risks from researches, experiments, application of
technological advances (Article 25); (vi) Following orders of commanders or superiors
(Article 26). The case of “action in the state of emergency” remains blank.
Secondly, there is no criminalization of highly dangerous social acts related to state of
emergency in the 2015 Penal Code. Of all crimes provided for in the Criminal Offences
Part, the 2015 Penal Code, no articles are found stipulating dangerous acts related
to state of emergency such as: Offences against regulations of law on decision,
announcement, organization and implementation of state of emergency; Offences
of taking advantage of state for personal gain; Offences of taking advantage of state
to infringe upon human rights, the lawful rights and interests of individuals, legal
entities, organizations and the state.
1

Le Tien Chau, Introduction on new contents of the 2015 Penal Code amended and supplemented
in 2009 (compared to the 1999 Penal Code amended and supplemented in 2009) (Publishing
House of Justice 2017) 5
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Thirdly, there are no mitigating factors or aggravating ones determining sentence
brackets related to state of emergency in the 2015 Penal Code. Of all mitigating factors or
aggravating ones determining sentence brackets stipulated in the 2015 Penal Code,
factors related to the state of emergency are vacant.
Fourthly, there are no mitigating factors or aggravating ones for criminal liability related
to state of emergency in the 2015 Penal Code. Regulations on mitigating factors (Article 51)
and aggravating factors (Article 52) of the 2015 Penal Code are not provided with cases
related to state of emergency.
The failure of the 2015 Penal Code to adjust to “state of emergency” is a defect
of lawmakers since: (i) “State of emergency” is a great disaster for social life in which
urgent actions are required to be taken for prevention and damage remedy. Law and
policy are in demand to create a legal corridor for competent agencies and persons
to take actions that often not allowed doing so, on behalf of the public interest. A
complete legal system on state of emergency are expected to include following
prescribed rules: the basis determination of the state of emergency, the authority to
promulgate the state of emergency, the agency or person in charge of conducting
actions in state of emergency; measures taken in state of emergency; rights and
obligations of entities in state of emergency and (administrative, criminal) sanctions
for offences, taking advantage of state of emergency and etc., No provisions on
criminal offences and its sanctions related to state of emergency stipulated in the
2015 Penal Code have resulted in the shortage of the inherent protection function of
criminal laws for activities in state of emergency; (ii) The absence of any provisions
related to state of emergency of the 2015 Penal Code also means the failure to
adjust the procedures for handling criminal cases in state of emergency in the 2015
Criminal Procedure Code. The passive and embarrassing status or actions taken not
in accordance with law provided are supposed as consequences for agencies and
persons in charge of conducting legal proceedings, to give an illustration, Official
Document No.45 dated March 3, 2020 of The Supreme People’s Court on the trial
of offences related to the prevention and fighting of the Covid-19 pandemic1; (iii)
Lacking of provisions related to state of emergency of the 2015 Penal Code brings in
the shortage of basis to human rights protection and commitment in any situation
and circumstance under international conventions on human rights2. Acts of abusing
1

2

The content of the Official Document No. 45 of the SPC on trials of offences related to COVID-19
pandemic prevention and fighting has detailing in criminalization of eluding quarantine and
failure to full health declaration, spreading fake news on the COVID-19 pandemic which is
supposed to consider under the authority of National Assembly and be only regulated in the
Penal Code.
Article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) of 1966 to which
Vietnam is a signatory states: “In time of public emergency which threatens the life of the nation
and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant
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state of emergency to violate human rights, interests of individuals, organizations,
society and the state are not criminalized in the criminal law, so it is not possible to
handle criminal cases of offenders.
Following are the reason given to explain the lack of the state of emergency
in Vietnam Penal Code: Firstly, the state of emergency has not been decleared in
Vietnam for a quite long time (since the 1990s when Vietnam was just renewed and
intergrated); urgent requirements for handling acts related tho thí state have not
been questioned until the pandemic Covid-19 occurs. The demand to adjust law
related to the state of emergency is now calling; secondly, no works, articles on
adjustment, criminal handling of issues related to the state of emergency are found
in the science in Vietnam with its practical leading role so far. The theoretical basis
for the development of criminal legislation on state of emergency thus remains
blank; Thirdly, the legal foundation (the system of legal documents) on the state of
emergency in Vietnam by far is seen at an initial level (which is stipulated in only
one article of the 2013 Constitution; the Ordinance on the state of emergency in
2000; Decree No.71 in 2002 guiding the implementation of the ordinance; the Law on
Prevention of Infectious Diseases in 2007; The Defense Law 2018). Therefore, there is
a lack of basis for dealing with issues related to state of emergency by criminal tools.
2. COMPLETING VIETNAM’S CRIMINAL JUSTICE AND LAW ON STATE OF EMERGENCY

2.1. Foundation of completing Vietnam’s criminal justice and law on state of emergency
The completing of Vietnam’s criminal law on state of emergency is indispensable
demanding in the current period in order to meet the requirements of fighting,
combating and preventing crimes, protecting human rights and justice as well as
overcoming the limitations and defects of the legal system of state of emergency.
Foundations are included in the progress of finalizing the criminal law on state of
emergency: (i) deriving from the criminal policy of the Party and the State in the current
period. Resolution No. 48-NQ /TW (2005) of the Politburo on strategy of building and
perfecting Vietnam’s legal system by 2010, with orientations toward 2020, Resolution
No. 49-NQ/TW (2005) of the Politburo on the Judicial Reform Strategy toward
2020 undertaking that: “Regulating dangerous social behaviors emerging in the course of
economic development - society, science, technology and international integration as crimes.
Strictly handling offenders who are competent in law enforcement, who abuse their positions
and powers to commit crimes. The higher the person holding the position abusing position
may take measures derogating from their obligations under the present Covenant”. A number
of rights are stipulated not be restricted by the ICCPR 1966 such as the right to life (article 6), the
right not to be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
(article 7), the right not to be held in slavery; slavery and the slave-trade (article 8) and etc., in
all situations and circumstances including in an emergency.
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and power to commit crimes, the more severe he is incurred to handle to set an example for
others”. The orientation plays an important basis in perfecting criminal law on state
of emergency; (ii) Stemming from the provisions of the Constitution of 2013, notably
creating an effective mechanism to protect human rights, civil rights, interests of
the State and organizations, contributing to protecting the social order and safety,
protecting and promoting the socialist-oriented market economy development,
ensuring everyone to live in a safe and healthy environment; (iii) Stemming from the
request to renew the concept of criminal policy focusing on offences and sanctions,
on the basis of criminal liability, and on the handling policy for a number of types
of crimes and types of offenders, ensuring that the provisions of the criminal law
are not only a legal tool for the authorities to fight and suppress crimes but also a
legal basis to protect healthy development of socio-economic relations; empowering
people to protect themselves, the interests of the State and society; encouraging all
people to actively participate in the prevention and fight against crimes; selectively
referring to the criminal legislative experience of a number of countries in the region
and around the world; (iv) Stemming from the requirement of the internalization of
international treaties to which Vietnam is a member related to the prevention and
combat of crimes, especially the Convention on Human Rights; Convention against
Torture and Punishment or Cruel, Inhuman and Degrading Treatment.
Above-mentioned foundations are a guide for the improvement of criminal law
on state of emergency with provisions on offences and sanctions.

2.2. Issues addressed to be completed and supplemented in Vietnam’s criminal law on state of emergency
a. Supplementing state of emergency as a case of exemption from criminal liability
According to the studies in Vietnam, “exemption from criminal liability is an
act of causing criminal objective damage but not facing criminal prosecution for penal
liability due to the failure to satisfy violation elements and is prescribed in criminal law”1.
Exemption from criminal liability is stipulated in details of cases, the extent of
scope and degree in criminal laws of countries. A single chapter (Chapter IV)
in the 2015 Penal Code of Vietnam is dedicated to regulate cases of exemption
from criminal liability2. It is worth noting that cases of exemption from criminal
liability are a group of indispensable norms of Vietnam’s criminal law, which are
in close and organic relationship with the criminal liability institution and other
provisions of the criminal law. Provisions on exemption from criminal liability
1

2

School of Law, Hanoi National University, Vietnam Criminal Law Curriculum (General Part)
(Hanoi National University Publishing House 2003) 135.
Steering Committee on in-depth training materials publication on the 2015 Penal Code,
Intensive training materials on the 2015 Penal Code (amended and supplemented in 2017)
(Publishing House of Justice 2018) 35
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serve as a legal basis for the struggle to handle and prevent crimes, contributing to
the protection of human rights, civil rights, protection of equality and legal order,
building a socialist law-based state of Vietnam. The state of emergency has not
yet been defined by the 2015 Penal Code as an exemption from criminal liability;
nevertheless the implementation of its measures has caused criminal damage.
In addition to the cause of incomplete legal system on the state of emergency,
failure to regulating on it results in the lack of a legal basis for urgent acts beyond
regular limitations that may cause harm to the benefits protected by law, and may also
place persons who act in state of emergency in a state of liability, including criminal one.
It, hence, is necessary to improve the remaining by regulating the state of emergency
as one of the cases of exemption from criminal liability in the Criminal Law.
Its regulations can be interpreted as follows: (i) State of emergency causes a great
disaster for social life on a large scale (provincial, regional, national or global scale);
(ii) urgent acts are required to prevent and remedy damage which is normally not
permitted and is required by law. The requirement is aimed to protect the great interest
in which the smaller must be sacrificed through urgent actions in need and must be
allowed by law; (iii) individuals and organizations that take urgent action in state of
emergency are exempted from criminal liability when causing damage, due to the fault
nature has been excluded for protecting the interests supposed to be larger.
Due to causing an objective criminal damage, it can only be considered as an
act taken in state of emergency when satisfying the conditions prescribed by law.
Prescribing the conditions of act taken in state of emergency is to determine the
boundary between lawful acts and violations, helping citizens to behave properly
when protecting legitimate interests in state of emergency. At the same time, these
conditions are believed as a legal basis for the application of the law by the procedureconducting agencies in the process of resolving a case.
From above analysis, main characteristics of case of exemption from criminal
liability used for an act taken in state of emergency are pointed out as follows:
Firstly, the act taken in state of emergency must be the one causing criminal objective
consequences; Secondly, it is an act of causing criminal objective consequence, yet
failure to satisfy violation elements in terms of the subjective aspect of the offence; Thirdly, an
act taken in an state of emergency considered as a case of exemption from criminal
liability must be prescribed in criminal law (this feature represents the State’s criminal
policy); Fourthly, individuals and legal entities who commit acts causing objective
consequences on criminal cases listed in the case of exemption from criminal liability
due to act taken in the state of emergency are prescribed by criminal law for not
bearing criminal prosecution through a court’s verdict or a criminal coercive measure.
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Therefore, following is the content proposed to supplement in the Penal Code
on case of exemption from criminal liability to act taken in state of emergency:
“Article... State of emergency
1. State of emergency is a situation where a person who intends to avoid causing a disaster
to society, his/her lawful rights and interests, other people’s interests or the interests of the
State, agencies or organizations, without any better choice, causes a loss supposed to be smaller
than the one that needs to be prevented in state of emergency.
Acts of causing damage in the state of emergency are not considered as crimes.
2. In cases where the damage caused clearly exceeds the requirements of the state of
emergency, the person who causes such damage shall incur criminal liability.”
b. Criminalizing a number of highly dangerous social behaviors related to actions
in state of emergency
Criminalization and non-criminalization is a regular activity of criminal law
development, describing the state’s criminal policy in every period. It is shown that,
from the reality of preventing the Covid-19 pandemic in our country, besides the
achievements, deficiencies of the law and the implementation of policies and laws
has been revealed. Offences of abusing the state of emergency infringing upon the
interests of the state and society, infringing upon the rights and legitimate interests
of individuals and legal entities are included with manifestations such as: abusing
power in state of emergency; taking advantage of state of emergency for personal
gain, to commit illegal acts. These acts have caused great material damage, human
life, human health, social order and security, national security and etc., reflecting the
high danger to society required to be dealt with by criminal sanctions. Therefore, it is
demanding to criminalize the highly dangerous act related to the state of emergency
as a basis for handling and fighting against offences in state of emergency, satisfying
the requirements of fighting and preventing crimes in the current situation.
In our opinion, the following offences are requested to supplement in the Penal Code:
Firstly, offences against regulations of law on announcement and abolishment;
organization and implementation of measures in state of emergency
A number of legal documents related to the state of emergency are found
to form the legal system of state of emergency in Vietnam so far, namely the 2013
Constitution; Ordinance on State of emergency in 2000 (detailed in Decree No. 71/2002
/ ND-CP); Law on Prevention and Control of Infectious Diseases in 2007 (detailed in
Decree 101/2010/ND-CP). These legal documents clearly stipulate the grounds and
authority to declare and abolish the state of emergency; bases, competence, powers
and responsibilities for organizing, deploying and implementing measures in state
of emergency in order to prevent catastrophes and damage if any. On the basis of
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these provisions, all agencies, organizations, competent persons and responsibilities
are required to strictly implement them in a timely manner to prevent disasters and
damage that may occur in state of emergency. However, it is noted that laws on
measures in state of emergency, in fact, are all the time fully undertaken in every field
of area. Violations and offences, in the meanwhile, are found with manifestations
such as: authorities and persons in duty fail to timely declare the state of emergency,
fail to abolish the state of emergency when grounds for declaring state of emergency
is no longer available; fail to organize and implement measures in state of emergency
when it has been declared; fail to perform or to incompletely implement tasks and
responsibilities assigned in state of emergency. The above-mentioned violations have
the potential to cause immeasurable disasters, causing enormous losses to all aspects
of social life if not prevented, deterred and prevented. It, thus, is fingered out that the
danger for the society of these violations is particularly serious which is required to
criminalize and supplement to the list of offences of the Penal Code.
The following design is proposed for offences against regulations of law on
announcement and abolishment; organization and implementation of measures in
state of emergency
“Article... Offences against regulations of law on announcement and
abolishment; organization and implementation of measures in state of emergency
1. Those who fail to undertake their responsibilities listed as following shall a penalty of
01-05 years’ imprisonment:
a) Failing to declare the state of emergency when there is a ground to declare the state of
emergency as prescribed by law;
b) Delaying in proclaiming the state of emergency;
c) Failing to declare or delay in proclaiming the state of emergency when there is no ground
to declare the state of emergency as prescribed by law;
d) Offences against regulations on organization and implementation of measures in state
of emergency;
d) Lack of responsibility in carrying out assigned responsibilities in state of emergency;
2. The following offences shall carry 03-12 years’ imprisonment:
a) The offence is committed for self-seeking purposes;
b) The offence is committed by an organized group;
c) The offence results in disaster or damage of from VND 300,000,000 to under VND
1,000,000,000.
3. If the offence results in serious disaster or damage from VND 1,000,000,000 or over,
the offender shall face a penalty of 10-20 years’ imprisonment.
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4. The offender might also be prohibited from holding certain positions or doing certain
works for 01-05 years.
Secondly, offences of taking advantage of state of emergency to infringe upon the
interests of the State, the legitimate rights and interests of organizations and individuals.
Acts of abusing the state of emergency to infringe upon the interests of the
State, the legitimate rights and interests of organizations and individuals have
currently occurred in practice of preventing the Covid-19 pandemic in our country.
It not only reduces the effectiveness of disease prevention but also affects and
harms the rights and legitimate interests, especially the human rights stipulated by
international law and Vietnamese law which are not restricted in any circumstances
and situations. It is necessary to criminalize this society’s highly dangerous behavior
in the Penal Code.
Below is the technical proposal for this offence regulation.
“Article... offences of taking advantage of state of emergency to infringe upon the
interests of the State, the legitimate rights and interests of organizations and individuals.
1. Those who abuse the state of emergency to infringe upon the interests of the State,
the legitimate rights and interests of organizations and individuals shall face a penalty of
up to 03 years’ community sentence or 06-36 months’ imprisonment.
2. Committing the crime and causing adverse impacts on security, social order and safety,
the offenders shall face a penalty of 02-07 years’ imprisonment.”
c. Regulating the aggravating factors determining the sentence brackets of
“committing crimes in state of emergency” in a number of offences of the Penal Code
The aggravating factors determining the sentence brackets provided for in
the criminal law provision reflect the offense status higher than the level normally
prescribed in the basic criminal constituent (constituting a criminal offense).
Therefore, the aggravating factors determining the sentence brackets plays an
important meaning to differentiate criminal liability and individualize sanctions.
Committing the crime in state of emergency increases the danger to society compared
to the same crime committed in normal social conditions. As a consequence, it is
necessary to stipulate that “offences in state of emergency” are the aggravating
factors determining the sentence brackets in a number of offences in the 2015 Penal
Code, such as: Group of offences against rights of property (Chapter XVI); offences
related to positions including Embezzlement (Article 253), Taking bribes (Article
254), Abuse of power or position for appropriation of property (Article 255), Abuse
of power or position in performance of official duties (Article 256), Acting beyond
authority in performance of duties (257).
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d. Regulating the aggravating factor for criminal liability of “offences in state of
emergency” in the 2015 Penal Code
“The aggravating factor for criminal liability is the one exasperating the degree of criminal
liability of offenders within a certain sentence brackets”1. Committing crimes in state of
emergency consequently exceeds the social danger, thus increasing the degree of
criminal liability in the sentence brackets specified in the law on a certain offence.
If “the offence in state of emergency” is not provided as a sign of crime
determination, the aggravating factors determining the sentence brackets will be
required to stipulate as an aggravating factor for criminal liability in order to fully
reflect its nature of the social danger. As a result, supplementing the aggravating
factor for criminal liability in “offences in state of emergency” is required to make to
“Article 52. Aggravating factors” of the 2015 Penal Code”.
e. Legal proceedings in the process of resolving cases related to state of emergency
The resolution of criminal cases of any offences is required to undertake the
proceedings prescribed in the Criminal Procedure Law. Offences related to the state
of emergency are not excluded. However, it is necessarily considered to shorten
the procedural time limit to the extent allowed by the law when conducting legal
proceedings for cases occurring in state of emergency or for offences related to state
of emergency in order to commit its timeliness in response to a disaster risk request.
The Criminal Procedure Law of Vietnam divides the process of resolving a case into
stages of proceedings2 in which every stage of proceedings and proceeding measure
are prescribed with a time limit. To give an illustration, 20 days are time limit set for
resolving the case of denunciations, criminal information disclosures and initiation
of case3; time limit for investigation is specified in Article 172, the 2015 Criminal
Procedure Law. At the same time, the method of calculating the time limit for legal
proceedings is detailed in Article 134, the 2015 Criminal Procedure Law. Accordingly,
the time limit for legal procedure prescribed in the law is the maximum one and its
application of the procedure-conducting agencies and persons are not allowed to
overdue. Shortening the time limit for legal proceedings is therefore not considered
a violation. In contrast, it is encouraged in the majority of resolving cases since its
well performance of the task of “ensuring accurate detection and fair and promptly
handling all offenses”4. As a result, conducting legal proceedings for cases occurring
1
2

3
4

School of Law, Hanoi National University (n 5) 332
According to the 2015 Criminal Procedure Law, the process of resolving a case is divided into
stages of proceedings: initiation, investigation, prosecution, trial and judgment execution.
Clause 1, Article 147, the 2015 Criminal Procedure Law
Stipulated in Clause 1, Article 2, the 2015 Criminal Procedure Law on “Tasks of the Criminal
Procedure Law”

202

LAW ON THE STATE OF EMERGENCY - PHÁP LUẬT VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

in state of emergency or for offences related to state of emergency, the competent
procedural authorities and persons shall, in the best effort, manage to shorten the
time limit for the procedure of resolving the case. It is worth noting that shortening
the time limit for the procedure of resolving a case is undertaken based on and within
the scope of the criminal procedure law and committed to the compliance with the
proceedings in the process of resolving the case.
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STATE OF EMERGENCY, THE PATERNALISTIC STATE AND CRIMINAL JUSTICE: THE
STORIES OF CHINA AND VIETNAM
Le Lan Chi1
Abstract: The declaration of a state of emergency is a responsibility belonging to the State to protect the interests of
the society and citizens in special circumstances. When declaring a state of emergency, the State shall, on behalf of its
people, choose a minor damage rather than a greater one. In this context, in the name of common interest for the whole
family, the State plays a parental role in a large family and provides a highly imposing, non-consultative and unbiased
measure regardless of the family members’ perspectives. However, in many countries, this type of measure exists even
during the normal state, forming a paternalistic state model.
This writing poses the question: How does the paternalistic state model influence the relationship between the State
and its people in countries which more or less follow this regime such as China and Vietnam? How do China and Vietnam
benefit from this regime once they face an emergency? When drawing a comparison between the application of measures
to restrict human rights in a state of emergency and in criminal justice, especially in countries with paternalistic states,
the writing continues to raise the question: Can there be any similarities in the criteria which restrict human rights in
criminal justice and can there be a shift from such criteria in criminal justice into those in an emergency?
Keywords: state of emergency, paternalistic state, State power, human rights, coersive measures.
1. STATE OF EMERGENCY: “FROZEN” OR “HEAT”?
“A state of emergency derives from a governmental declaration made in response
to an extra-ordinary situation posing a fundamental threat to the country… States of
emergency have two components: a legal framework consisting of the constitutional
and legislative bases for the state of emergency, and an operational framework
involving the organisational structure and strategic plans for dealing with the state”2.
A state of emergency “freezes” a lot of social relations and civil activities, myriads of
production and business activities can be obstructed and transitioned from a dynamic
state to a static, or even to a completely immobile state. Compared to the stimulation of
the normal state, when it comes to a state of emergency, such stimulation is “frozen”.
In essence, a significant number of human rights such as freedom of movement,
1

2

Dr. at School of law, Vietnam National University, Hanoi.
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Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, “States of emergency” (2005),
Backgrounder Series, 1 (https://www.files.ethz.ch/isn/14131/backgrounder_02_states_emergency.pdf)
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freedom of residence, freedom to conduct a business, freedom of assembly, etc. are
“frozen”. Public services provided to the people can also be “frozen”. “The declaration
may suspend certain normal functions of government, may alert citizens to alter their
normal behaviour, or may authorise government agencies to implement emergency
preparedness plans as well as to limit or suspend civil liberties and human rights”1.
The people have to reduce and sacrifice their rights and freedom, because “the need
to declare a state of emergency may arise from situations as diverse as an armed
action against the state by internal or external elements, a natural disaster, civil unrest,
an epidemic, a financial or economic crisis or a general strike”2, these situations are
significant hazards for a great number of people as well as for the whole country.
In contrast, for the State, the heat coming from operation of social management
activities during a state of emergency is significant. The reason is that, at this time,
“the life of the nation is threatened. This will occur when, in the light of threats facing
the nation, the normal powers of the authorities have become inadequate to govern
the country”. The State shall instruct and co-ordinate the emergency rescue, take
special measures to avoid or mitigate damage, mobilize internal reserves and call for
external support, protect the safety of key positions and infrastructures and maintain
public security order, etc. The obligations implemented by the State daily to ensure
human rights and individual freedom need to be temporarily delayed in order to
focus on more urgent and major tasks.
Nonetheless, these are just the two cold and hot tones of a country’s social picture
in a state of emergency on the outside. Another layer of the picture can be covered
by the dash of the state of emergency, thus becomes uneasy to reveal. It is the heat
of frustration, discontent and unrest caused by the State’s abuse of power in the
application of a state of emergency and coercive measures in relation to human rights
in the name of the state of emergency. It is the coldness of the State’s irresponsibility
when intentionally failing to take necessary measures or those which can support the
people, or the coldness of the insensitivity when applying without consideration the
“sacrifice small interests to protect great ones”, “the outcome is more important than
the process” or “the purpose is more dominant than the means” formulas in a state of
emergency - implicitly considering the sacrifice of a number of people to be natural
without any hesitation or torment.
In a state of emergency, the State’s attitudes and behaviors towards the people
create the hot and cold tones of the social picture, depending on a number of
“variables” such as the timeliness of the information that the State accesses, the level
of sensitivity, calmness and wisdom of the head of State in specific circumstances.
1
2
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However, as a whole, the State’s attitudes and behaviors towards the people in a
state of emergency depend on an invariable and predictable “constant”, which is
the State’s social responsibility, the level of human rights and civil rights protection,
the respect for people’s opinions during a normal state. On the other hand, the
State’s attitudes and behaviors towards people in a state of emergency is also a test to
assess the responsibility of the State with regard to its people, and at the same time
a measure for the level of human rights and civil rights protection and respect for
people’s opinions. For China and Vietnam, the two countries which are more or less
paternalistic, this model is a “constant” to predict and evaluate the State’s conduct
with the people when facing a state of emergency.
2. PETERNALISTIC STATE: RESPONSIBILITY OR IMPOSITION?
Eastern States, including China and Vietnam, have a history of establishment
associated with “states of emergency”, stemming from the need to unify during
“emergency states” caused by floods, natural disasters and foreign invaders. “If
compared to Western States, Eastern ones were established earlier regarding time
and space, originating from natural, economic and social characteristics. Most
Eastern States were established with characteristics such as strong cohesion, high
representativeness and weak hierarchy. Strong connections are used to meet the
demand for water treatment against floods, for irrigation and the need for defense.
The State was originally founded to work as a public agency, performing the function
of representing the community, and the aristocracy initially performed social
functions to ensure the common interests of the whole community, then became
independent and dominate the society”1.
The later development of the Eastern States had the overall tendency to recognize
State power as natural, and the emperors considered themselves as “heavenly beings”
(sons of God). The apparatus and bureaucracy of the State continued to identify
themselves as parental authorities - the parents who rule over the people2. In relation to
China, due to geopolitical factors, the influence of Chinese ideology and Chinese law,
the governance model of the Vietnamese feudal dynasties in particular and of nations
belonging to “Chinese imperial legal system” (“中 华 法 系”) in general is often
generalized according to the “Confucianism is the first and Legalism is the second” (“阴
儒阳法”) formula. This is created from a combination of two nearly opposite political1
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legal ideologies which are Confucianism and Legalism. Confucianism emphasized the
nature of the power and responsibility of the State in utilizing such power to take care
of the people. Confucianism has transformed the State into a parent of the society,
creating a parental image for the State. On the other hand, with its practicality, Legalism
gives its parent the art of ruling, lawmaking philosophy law and criminal justice with
a focus on repression in order to strengthen the ruler’s power.
In the “Confucianism is the first and Legalism is the second” formula,
“Confucianism” prevailed, taking the leading position. “The political situation in
China before the time of Confucius and during the Spring and Autumn period and
the Warring States period, the dominant powers, whether they wanted it or not,
could not help but to care about the life and the role of the people to a certain extent.
This is not the subjective will of the dominant authorities, but rather reflects the fact
that in China (as well as other Eastern countries in general), their dominance is not
always directly determined by economic status. Even the Scriptures show that there
were many ideologies expressing an interest of the ruling class in the life and the
role of the people… The interest in the life and the role of the people also serves as
a constant in the political life of Eastern countries. Therefore, the people and their
role is a matter of concern for most Confucian scholars, it is a basic content in sociopolitical theory and in the Rule of Virtue of Confucianism. Regarding this issue,
Chinese Confucian scholars, starting from Confucius onwards paid special attention
to the people, upheld their role and required the king and the rulers to truly love and
take care of the people the way parents take care of their children”1.
In the meantime, Legalism introduced the theory of Law (Fa) và Penalty (Xing).
“Fa” is a ruling tool to strengthen the power of the State, the law is the penal code,
the penal code is the punishment and the law is the final tool to resolve disputes,
which is applied for prevention, the results of law application are more important
than its process: “Power regarded as law, law regarded as punishment, contempt for
law on proceedings, emphasis for mediation, disregard for rights, and emphasis for
prevention”2. According to Legalism theory, in addition to “Fa”, “Shu” is considered
an administration method, and the art for reigning a country and its people3 which
is one of three pillars of ruling in Legalism, namely “Fa”, “Shi”, and “Shu”. “Fa”
and “Shu” are used to reinforce “Shi”. “Shi”, also known as the position, power or
1
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authority of the head of the state, the king, which is a fundamental condition for
leadership, ruling a country and all lands and commanding over the officials1.
As China and Vietnam transitioned to a new regime in the second half of the 20th
century with the leadership of the Communist Party2, the responsibility to care for the
people continued to be asserted. Contradicting to the role of the State as the parent of
the people as in the old regimes, the communists asserted themselves as servants for
the people. The duty and responsibility of the State led by the Communist Party with
regard to the people comes from the nature of the State as of the People, by the People
and for the People. The Constitution of the People’s Republic of China (Amended
2018) stipulates: “The State power belongs to the people, the people exercise their
State power through the representative body - the National People’s Congress and
the People’s Congress at the local level” (Article 2). The 2013 Constitution of Vietnam
stipulates: “The State of the Socialist Republic of Vietnam is a socialist rule of law state
of the People, by the People, for the People” (Article 2).
Nevertheless, both China and Vietnam more or less follow the paternalistic
State style. The paternalistic State is not equal to a dictatorial, monopolistic State.
It is rather a social governance style in which the State tends to make decisions
which are perceived to be beneficial for the society and for the people by itself. This
comes from the State’s social responsibility and diligence. This style is expressed in
various formulas: “A’s motivation is paternalist, in other words, if A is acting for B’s
benefit and if A would go ahead even in the knowledge that B did not consent”3,
or “In general, any legal rule that prohibits an action on the ground that it would
be contrary to the actor’s own welfare is paternalistic”4. “Paternalist policies seek to
advance people’s (perceived) interests and welfare at some cost to their liberty and
freedom of action (autonomy and freedom)”5. However, in order to make decisions
for the benefit of the people (although through the subjective perspective of the
State), the paternalistic State needs to pay attention and hold responsibility for
the people. On the other hand, the State requires a lot of authority and tends to
centralize power.
1
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The care and responsibility towards the people as well as the tendency to
centralize power of the paternalistic State in the society are quite similar to those of
the parent in a family to manage a family, to rule and pacify a country (“齊家,治國,
平天下”) according to the traditional Confucian formula. In modern political culture,
the two nations share the common characteristics of reverence and centralized
power for leaders. The leaders are prime representatives of a social regime, a State,
from Mao Zedong to Xi Jinping of China, Ho Chi Minh of Vietnam, these leaders
are worshiped for one of the reasons being they love and care for people like family
members. In this relationship, people are cared for, loved and guided: “东方红, 太阳
升中国出了个毛泽东。他为人民谋幸福... 毛主席，爱人民，他是我们的带路人, 为了
建设新中国” (The east is red, the sun is rising. From China, appears Mao Zedong. He
strives for the people’s happiness… Chairman Mao loves the people. He is our guide
to building a new China)1. Therefore, people tend to entrust themselves to the leader
and let the State decide for themselves.
Both China and Vietnam organize the State power according to the democratic
centralism principle, not the principle of “separation of power”. The Constitution of
China states: “The organization and operation of the State system follow the principle
of democratic centralism (Article 3), the administrative, judicial and supervisory bodies
are elected by National People’s Congress and subject to supervision of this agency”.
Similarly, the 2013 Constitution of Vietnam stipulates: The State power is unified, with
the allocation, coordination and control among State agencies in the implementation of
legislative, executive and judicial rights”(Article 2). At the same time, the one-party regime
(Communist Party) of the two nations also facilitate the concentration of power. The Chinese
Constitution states that “The socialist system is the basic system of the People’s Republic
of China. The defining feature of socialism with Chinese characteristics is the leadership
of the Communist Party of China. Disruption of the socialist system by any organization
or individual is prohibited” (Article 1) and the Vietnamese Constitution states that the
Communist Party of Vietnam “is a force leading the State and the society” (Article 4).
On the other hand, the term “dictatorship” was enshrined in the State nature
in the contemporary Chinese Constitution and was also recorded in the 1980
Constitution of Vietnam2. When the State attaches itself to the so-called “dictatorship”,
1
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The words of “东方红” (Dong fang hong) - unofficial “National Anthem” of China in the period
of the Great Proletarian Cultural Revolution (1966-1976)
The Constitution of China The China‘s constitution does emphasize the authoritarian power of
the State. The China Constitution (2018 Constitutional Amendment), The Constitution of China
enshrines: “The People’s Republic of China is a socialist state under the people’s democratic
dictatorship led by the working class and based on the alliance of workers and peasants”
(Article 1). With respect to Vietnam, the 1980 Constitution: “The Socialist Republic of Vietnam
is a proletariat dictatorship state” (Article 2) had been removed by the 1992 Constitution.
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whether it is the “democratic dictatorship” or the “proletariat dictatorship”, when
the State imposes big policies that significantly restrict human rights and civil rights,
including the declaration of a state of emergency, the “dictatorship” gets an even
more important role and is ready to be utilized by the State.
Due to such concentration of power of the State, the so-called “dictatorship”,
trust and the sense of reliance and passivity of the people, the State tends to impose
its will on the society without much criticism or opposition. The implementation of
the variations of the state of emergency and imposition of coercive measures on the
people in the flow of political and historical culture in the two countries happens
without facing too many barriers. The Chinese State policies such as “cand “Three
Red Banners” movements in the late 1950s of the last century are typical of the
imposition of thoughts. The Cultural Revolution and ideology improvement policies
later showed the paternalistic style in modern political culture in this country.
In Vietnam, with regard to the wartime policy in 30 years (1945-1975), the
Northern and Southwest border wars in the 1980s forced the country to live in
different forms of “states of emergency”. The commanding, centralized, bureaucratic,
subsidized economy in Vietnam and even in China prior to reform was also typical
of the imposition of the will of the State, the State replaced the role of the market in
regulating the economy. Thus, although the state of emergency was not applied, the
people were not unfamiliar to the policies, circumstances and stages in which the
State, in the name of interests of the people, imposed a high level of subjective will
on its people.
In Vietnam, the Ordinance on state of emergency was promulgated by the
Standing Committee of the National Assembly in 2000, after that, the Government’s
Decree No. 71/2002/NĐ-CP dated July 23, 2002 detailing implementation of a number
of articles of the Ordinance on state of emergency in case of disaster, dangerous
epidemic was announced. In addition, the Law on Prevention and Control of
Infectious Diseases in 2007, the Veterinary Law in 2015, the Law on Defense in 2018,
the Law on Cyber Security in 2018, etc. also stipulated specific a state of emergency.
However, the grounds for restricting human rights in a state of emergency have not
been fully stipulated in the Ordinance on state of emergency, since this Ordinance
is still inadequate as a large number of issues require amendments. In terms of
protecting human rights due to the application of coercive measures in a state of
emergency, Decree No. 71/2002/NĐ-CP dated July 23, 2002 only mentioned “the
prohibition of abusing the state of emergency to infringe upon the State’s interests,
legitimate rights and interests of agencies, organizations and individuals” (Clause 2
Article 6). On the other hand, “The Ordinance on state of emergency was issued 20
years ago. In the last 20 years, a higher-level legal document has been issued with
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more provisions than this Ordinance… The Ordinance on state of emergency does
not fully respond to the new conditions in our country today. The Ordinance should
be changed into a Law on state of emergency to ensure uniformity and consistency
in the legal system... provisions in legal documents related to the state of emergency
do not give a clear definition of a state of emergency. There is only a list of situations
in which a state of emergency can be declared”1. “There exist myriads of conflicts and
overlap in legal documents on state of emergency.”2
In China, the Emergency Response Law of the People’s Republic of China was
enacted in 2007. This law was highly expected in this country and certain Chinese
scholars said: In China, there is a serious shortage of the laws on state of emergency,
the institutionalization of a state of emergency, the protection of citizens’ basic rights
in the state of emergency, all of which have become a hot issue that requires research
in the field of constitutional science and politics3. The law on state of emergency is
enacted with the aim of “preventing and reducing the occurrence of emergencies,
controlling, mitigating and eliminating the serious social harm caused by emergencies,
regulating the activities in response to emergencies, protecting the lives and property
of the people, and maintaining national security, public security, environmental safety
and public order” (Article 1). The Emergency Response Law shows the strength and
the heat of the measures prescribed therein, these are also measures used to “freeze”
social activities and restrict human rights such as taking control of the buildings,
means of transportation, equipment and facilities, blockading the related places
and roads, examining the identity certificates…4. The State “in accordance with
1

2

3

4

Bui Thu Hang, “Ban hành văn bản trong tình trạng khẩn cấp nhìn từ dịch bệnh Covid- 19”
(The issuance of administration documents in the state of emergency – from the perspectives
of Covid-10 pandemic) (2020), Nghien cuu lap phap (http://lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.
aspx?tintucid=210491)
Luong Le Minh, “Thực trạng pháp luật Việt Nam trước khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp
về dịch Covid-19” (The legislation of Vietnam to deal with the prospect of imposing the state of
emergency due to Covid-10 pandemic” (2020) (https://vietnamfinance.vn/thuc-trang-phap-luatviet-nam-truoc-kha-nang-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-ve-dich-covid-19-20180504224236897.htm)
See: 黄学贤, 郭 殊 (HUANG Xue-xian, GUO Shu), “试论紧急状态下公民基本权利之保障”
(Citizen’s Fundamental Rights under the State of Emergency) (2004), 当代法学 (18.4) mình:
쩐裺﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ , 4r, without the involvement of the judiciary. \
The Emergency Response Law of China 2007 allows to take one or more of the following
measures for handling the emergency: “(1) compulsorily keeping apart the parties that fight
each other with tools or participate in conflicts with violence, properly resolving the disputes
and controversies on the spot, and taking control of the development of the situation; (2) taking
control of the buildings, means of transportation, equipment and facilities and the supply
of fuels, gas, power and water in a given area; (3) blockading the related places and roads,
examining the identity certificates of the persons at the scene, and restricting the activities
held in the related public places; (4) keeping close guard of the key organs and units which are
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law, imposing severe punishment on persons who disrupt public order by looting,
and interfering with and sabotaging emergency handling, etc., to maintain public
security” (Article 48(8). The State requires the availability of the police system “when
an incident seriously endangering public security occurs, the public security organs
shall immediately send out policemen and, in light of the situation at the scene, take
the appropriate compulsory measures according to law to restore social order as
soon as possible” (Article 50(5) but permits the termination of the operation of the
judiciary: “Where litigation, administrative reconsideration or arbitration cannot be
conducted normally because of the adoption of emergency response measures, the
provisions on suspension of limitation period or of proceedings shall apply, unless
otherwise provided for by law” (Article 13).
Although the institution for state of emergency in both China and Vietnam is
gradually being improved, it is mainly approached by means of empowering the State
so that it can respond to states of emergency proactively, effectively and promptly.
Consultation with the people is not truly necessary when the State acknowledges
that the declaration of a state of emergency and the application of coercive measures
in a state of emergency is to protect the interests of the people and the society. The
mechanism to restrict human rights in a state of emergency is still vague1. This is a
typical characteristic of the paternalistic state style, displaying through the provisions
of the law on state of emergency.
3. 		 RESTRICTION OF HUMAN RIGHTS IN A STATE OF EMERGENCY: THROUGH THE PATTERN OF CRIMINAL JUSTICE?
The field of criminal justice is the area with an indispensable role of the State
to solve crime: detect, investigate and handle crimes. In the paternalistic State, the
State is present with the central role of the whole criminal justice system, possessing
dominant and governing power. Through criminal justice, the State strengthens its
views on social order and justice. The State gives itself the role of restoring social order
and justice when violated by criminals. In a parental position, the State exercises

1

vulnerable to attack, and posting temporary security cordons around such units as the State
organs, military organs, State news agencies, radio and TV broadcasting stations, and foreign
embassies and consulates in China; and (5) taking other necessary measures as specified by
laws and administrative regulations and by the State Council” (Article 49).
Although the Emergency Response Law of China 2007 provides several requirements to
coersive measures applied such as: “The authority making precautionary plans in response to
emergencies shall make timely modification of the same according to actual needs and changes
in the situation” (a 17), sanctions to competent government officials: “failing to return the
expropriated property of the units or individuals in a timely manner, or failing to compensate
according to regulations the units or individuals whose property is expropriated” (Article 63(8).
()ước “(9)g, Nghien cuu lap phap, 4r, without the involvement of the judiciary. \

212

LAW ON THE STATE OF EMERGENCY - PHÁP LUẬT VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

the right to prosecute and adjudicate offenders with the capacity of an extremely
powerful actor: it has the right as the representative of the society to punish those
who cause the most severe damage to the society, it has the necessary tools and
means for implementation. With this attitude, the State does not only shown the role
of the social representative but also expresses a subjective viewpoint, demonstrating
its strong power to prevent and suppress threats to social order and public security
such as crime or riot, social unrest or war, natural disasters and epidemics. Moreover,
the danger of the power of the State in a state of emergency lies in the risk of abuse
of authority against human rights and the rule of law, the risk of using such power as
a tool of governance; the basic premise of this power is the maintenance of national
security, public order as prescribed by the constitution. However, in fact, it often
becomes an excuse for the rulers to protect personal safety or personal dominant
status1.
The State’s coercive measures in criminal justice are those restricting human
rights most significantly in a normal state. Restriction of human rights in a state of
emergency is the most significant means to limit human rights in abnormal state –
one that can threaten the survival of a nation. Restriction of human rights in a state
of emergency has a wider scope of application (applied to more people, could be
an entire area, a community without discrimination of specific individuals), is more
diverse in respect of the subject of application (various types of human rights that are
not primarily political civil rights as in criminal justice) as well as differences in the
nature of the measures (some measures are only applied in a state of emergency and
some are applied only in criminal justice).
Restricting human rights in criminal justice is a serious, objective, necessary
and stipulated limitation, with red boundaries between State power and human
rights, civil rights and these boundaries have been set reasonably, containing cultural
and human values in international human rights law as well as national laws. The
question is can we use the pattern to restrict human rights in criminal justice to limit
human rights in a state of emergency? Which criteria to be used?
The answer is “yes” because, to a certain extent, the application of the State’s
coercive measures in criminal justice is relatively similar to the State’s imposition on
the people in a state of emergency. As a system for handling crimes, criminal justice
is a field in which the State also applies coercive measures (to accused and convicted
persons). These measures are similar to coercive measures in a state of emergency as
they are all used to restrict human rights, resulted from the need to protect the safety
of the society and community benefits (to prevent danger to society due to criminals
1

See: 郭春明 (GUO Chun-ming), “论国家紧急权利” (On the State Emergency Power) (2003), 法
律科学.西北政法学院学报 (05)
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or natural disasters which may continue to occur), can be applied without sufficient
information to carefully assess the necessity of application (in many cases, decisions
must be made to quickly determine the application to prevent and limit damages, the
risks of damage being or about to take place). More specifically, it is possible to utilize
a pattern to restrict human rights in criminal justice in order to limit human rights in
a state of emergency, since the restriction of human rights in a state of emergency is
also based on the following requirements:
First, restriction of human rights must be based on law. Particularly, according to
the principle regulations of the Constitution on the cases/basis of restriction of human
rights, the law shall specify the grounds and procedures to restrict such rights. For
example, the 2013 Constitution of Vietnam sets out the rule for limitations with regards
to restriction of human and citizens’ rights: “Human rights and citizens’ rights shall
only be restricted as prescribed by law in imperative circumstances for national defense,
national security, social order and security, social morality and community well-being
causes” (Clause 2 Article 14) to identify the scope for restriction (06 cases) and the
method to implement such action (in accordance with law). Specific legal documents
will detail the afore-mentioned cases of restriction and based on the principle, the
restriction of rights should only be prescribed in highly effective legal documents to
avoid arbitrary restriction of rights prescribed in documents with low validity.
Restricting human rights in a state of emergency includes the strongest measures
with the shortest time for consideration of application and the lowest level of publicity
and supervision. Consequently, restriction in a state of emergency needs to be
defined in the Constitution and law. It is unacceptable to declare a state of emergency
with restriction of human and citizens’ rights when such restriction has not been
initially envisaged and regulated in the Constitution and law. Without such prior
envisagement and regulation, the arbitrary application of restriction will occur not
only in the content of the declaration of a state of emergency but also in its rationale
of issuance. This type of declaration can be considered a ploy or “spontaneity” of
authorities.
Second, the restriction (including its particular duration and level of application)
must be compatible with the necessity of the situation in reality or, if possible,
with the specific target subject/group. The application of coercive measures is the
last resort when there is no other alternative to choose from. This is a principle of
criminal justice which is applied to people who take part in litigation and particularly
to defendants. This stems from the principle of presumption of innocence, which
includes the request to treat the accused as if that person is innocent until the court
judgment takes effect. Thus, restriction of the rights of the defendant is reluctant and
applied in necessary situations, when there is no other alternative, the rights must
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not be restricted more than the actual demand. This principle requires that the basis
for application of coercive measures is clearly stipulated and classified with multiple
options for selection in practice.
In a state of emergency, it is difficult to determine the compatibility with the
necessity of the actual situation. Therefore, this criteria is the most difficult to fulfill.
It needs to be presented in legal documents and declaration of a state of emergency.
In order to reduce the risk of arbitrary application, legal documents on a state of
emergency must classify the circumstances, their level of emergency, the competent
authorities and coercive measures to deal with the situations in detail. In particular,
it seems that the more general the regulations are, the more flexible it gets when
it comes to responding to a state of emergency. However, in a modern society, it is
advisable that the regulations be particular to increase the efficiency of the response
to an emergency situation and simultaneously maximize the reduction of arbitrary
application of restriction of human and citizens’ rights in a state of emergency.
Third, measures of restriction of human rights must be temporary and open to
being shortened, terminated or substituted by a less severe measure, instead of being
only open to the possibility to be prolonged or alternated by a more severe one. In
criminal justice, this principle also stems from the right of presumption of innocence.
In a state of emergency, the State shall consider the need to continue applying
coercive measures on the basis of practical necessity of the situation and the ability
to withstand of the person, at the same time other requirements regarding economic
development and livelihood of the citizens should be taken into consideration in
order to promptly cancel or replace the coercive measures. Thus, the third criteria
of criminal justice becomes more compatible in a state of emergency. The release of
social distancing and quarantine amid the Covid – 19 pandemic is a vivid example
for reference.
Fourth, measures of restriction of human rights must be in association with the
State‘s accountability and obligation of information. In criminal justice, the State shall
promptly and fully notify the reasons and duration for the application of coercive
measures (similar to the information obligation towards arrestees prescribed in the
International Convention on political civil rights in 1966: “Anyone who is arrested
shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest and shall be
promptly informed of any charges against him” (Clause 2 Article 9). The arrestee
is also informed of the restricted, unrestricted rights and obligations that must be
complied with. Similarly, in a state of emergency, the information obligation of the
State is compulsory to ensure the basis of coercive measures, to hold the people who
apply such measures accountable and to serve as a monitoring tool for the people.
The vagueness of the grounds and duration of application facilitates the abuse of
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power of the State as well as deters criticism and initiatives from community during
interaction and cooperation with the State to respond to a state of emergency.
Fifth, in both criminal justice and a state of emergency, coercive measures must
be bravely adopted when needed. Due to the time constraint for consideration of
application, shortcomings are unavoidable. This leads to the need for the law to
protect competent officials in charge of adopting coercive measures. On the other
hand, the law also has to include regulations which protect the victims of miscarriage
in a state of emergency, such as the right to receive an apology, take back their assets,
be compensated and recovered (similar to the rights of illegal arrestees in accordance
with the 1966 International Convention on political civil rights: “Anyone who has
been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to
compensation” (Clause 5 Article 9). Corresponding to these rights are, first, the
State’s liability for compensation and indemnity, and second, such actions coming
from irresponsibility or malice of State officials which lead to damages to the people
in the application of coercive measures. The State‘s liability for compensation is the
legal instrument which ensures the implementation of restoring justice for victims
of illegal application of coercive measures. It is also a mechanism to protect State
officials when they are subject to extremely heavy pressure in criminal justice as well
as in a state of emergency.
The pattern to restrict human rights in criminal justice is an essential reference
to create regulations on a state of emergency in countries with paternalistic states.
The position of judiciary in general and criminal justice in particular in China
and Vietnam - where the State power is organized according to the principle of
democratic centralism, even though there is a allocation and mutual control among
the agencies that exercise legislative, executive and judicial rights, is relatively more
limited than in countries with the “separation of power” principle with a “check and
balance” relationship among the branches of power. For many countries following
the principle of “separation of power”, “The judicial system must continue to ensure
the right to fair trial. It also must provide individuals with an effective means of
recourse in the event that government officials violate their human rights. In order
to guard against infringement of non- derogable rights, the right to take proceedings
before a court on questions relating to the law- fulness of emergency measures must
be safe- guarded through independence of the judiciary. The courts can play a major
role in decisions concerning the legality of a declaration of a state of emergency as
well as in reviewing the legality of specific emergency measures”1. Nonetheless, the
judicial review mechanism in China is still insufficient and the same with Vietnam
(without a constitutional court or constitutional council). The judiciary in Vietnam
1
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exercises judicial powers as defined in the 2013 Constitution (Clause 1 Article 102),
but there are no specific provisions on the content of judicial powers and judicial
review has not been set.
CONCLUSION
A state of emergency is an abnormal situation and the State must be prepared to
face such anomaly when the society is in a normal state, in which the formation of
law on state of emergency is one of the preparation activities. The State shall take the
standards of the normal state and at the same time anticipate necessary standards
of the abnormal state to design the law on state of emergency. One of the norms of
the ordinary state is the standards that restrict human rights when applying coercive
measures in criminal justice. These standards must be based on the constitution and
laws, compatible between the grounds of restriction and the level of restrictions,
transparent in procedures and must have regular consideration of the necessity for
continuation of application of restrictive measures, the State must apologize and
compensate for damage caused by its coercive maesures stemming from its power
being misused or abused, etc. These standards are applied to prevent the state’s abuse
of authority towards the people in the criminal justice sector, where human rights are
most restricted, the risk of abuse of power is highest - in the normal state of society.
The paternalistic State is a style of social management in which the State often
imposes its subjective will towards the people, as long as the State thinks it is beneficial
for the people and with its position and responsibility, this is what the State needs to
do. When overcoming a state of emergency, an ordinary State without paternalism
may also have to become a paternalistic one: it must quickly issue orders that are
considered favorable for the State and the people without the ability to consult them.
The question is, whether these decisions really suit the interests and needs of the
people or not? In a state of emergency, the general principle is to sacrifice a small
benefit instead of losing a greater one, but can the subjective decisions of the State
turn into sacrifice of a great benefit in order to retain a small one?
China and Vietnam are countries where paternalistic states have been shaped
throughout history, which stem from the tradition of Confucianism and Legalism
in the history of political ideology, acknowledging the paternalistic role of the State
and its concentration of power as well as inequality in the relationship between the
State and its people. In the modern context, the concentration of State power, the
responsibility of the State towards the people, the passive attitude of the people, the
somewhat passive culture of people empowering their decision-making power to
the State are the factors that cause the remain of present paternalistic style. These
are favorable points for the State to enact legislations on state of emergency in the
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direction of giving many decision-making authority to the State in the event of
emergencies. However, in both normal and emergency states, this style also has its
downsides when the State is not always a “Mr. Know It All” and does not always
eliminate the possibility of abuse of power.
Therefore, the institution on emergency, when promulgated in the normal state,
needs to be a quality legislative product, giving the State the initiative to deal with
emergencies. It should also records clearly the mechanism to restrict human rights in
a state of emergency so that human rights are guaranteed, even though people must
accept the principle of “sacrificing smaller interests to protect greater ones”. On the
other hand, in their relationship with the “parent”, the people must grow up and
mature by themselves to be more fully aware of their rights and responsibilities in
order to require the State to listen more. In a state of emergency as well as in a normal
one, the people must also play the role of a responsible entity, cooperate and share
responsibility with the State.
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VIETNAMESE LAW ON THE STATE OF EMERGENCY:
DEFENSE, MARTIAL LAW AND CURFEW AND ISSUES RAISED
Do Duc Minh1
Abstract: State of emergency on defense, martial law and curfew are legal events posed in extraordinary socio-political
situations, recognized and adjusted by laws in countries. In Vietnam, the first legal documents on state of emergency on
defense, martial law and curfew were issued immediately after the birth of the Democratic Republic of Vietnam (August
1945) and continously developed and improved to be consistent with requirements of practical situation and cognition
on the role of law in the revolutionary process. Nowadays, for the demand of developing and defending the Nation in the
new society, the law on emergency state on defense, martial law and curfew needs to be studied and improved more to
further institutionalize new regulations of the Constitution 2013 and the policies and guidelines of the Vietnam Party State on the field of defense and ensure the unity in the system of law.
Keywords: Law, State of emergency on defense, Martial law and Curfew
1. STATE OF EMERGENCY ON DEFENSE, MARTIAL LAW AND CURFEW

1.1. State of emergency
Vietnamese dictionary of Dictionary Center under Institute of Linguistics
(1997) said that: (1) “Emergency” is an adjective with two meanings: (i) It should be
implemented, solved immediately without delay, and (ii) It is serious and requires
immediate positive measures to handle without delay. (2) “State” is a noun with
general meanings about phenomena with little or no change lasting for a relatively
long time in term of disadvantages for human life or activities. Accordingly, “state”
refers to the negative phenomena arising in our lives. Therefore, from these two
concepts [(1) and (2)] we can see the “reality to determine the state of emergency”.
State of emergency is understood as a government’s statement to suspend several
normal functions and warn its citizens to change normal behaviors or to give orders
for government authorities to implement plans for state of emergency. It is also used
as a reasonable basis to suspend civil liberty. In general, “emergency” is a very serious
state and needs to be paid attention and addressed immediately, otherwise it will
cause a serious consequence, greatly affecting the surrounding. Usually, statements
for a state of emergency are often issued in cases of natural disasters, civil riots or after
1
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a declaration of war and signs of a war. In some countries, the state of emergency and
its validity on civil liberty and declaration procedure is regulated in the constitution
or law. Application of state of emergency is less common in Democratic nation but
The dictatorship often declares a state of indefinite emergency for valid term of such
regime. For countries that have signed the International Covenant on Civil and
Political Rights - ICCPR, Article 4 allows countries to cut down some certain rights
guaranteed by ICCPR during “stage of public emergency”. However, any measures
to cut down the obligations in accordance with Convention must be maintained at
the necessary extent of state of emergency and notified by such Nation to The United
Nation secretary - General.

1.2. Defense Emergency State
According to some experts, the connotation of the concept of “Defense emergency
state” must be in general concept of “state of emergency”. According to Ordinance on state
of emergency dated 23/3/2000 of Vietnam, the state of emergency is generally defined as
“When thorought country or many localities, there are big natural disasters or disasters
caused by human, dangerous epidemics spread on a large scale that seriously threaten
and affect asset of state and organizations, life, health, asset of people or may threaten
seriously national security and social order and safety, the National Assembly Standing
Committee (UBTVQH) or the State President declares a state of emergency to apply
special measures in order to promptly prevent, limit and overcome the consequences
as well as quickly stabilize the situation” (Article 1). In the world, the Constitution of
the Russian Federation also has some provisions on the state of war (state of military)
in Clause 2, Article 87 and the state of emergency in Article 56, 88, etc. At the same
time, institutionalization of these provisions of the Constitution and laws of the
Russian Federation consists of several provisions on state of emergency in a number of
certain federal laws, such as Law on State of Emergency and Law on the state of war
(state of military). Defense law of The Russian Federation does not prescribe a state of
emergency or defense emergency state.
In general, the defense emergency state is a social status of a nation that is in danger of
direct invasion or has an act of aggression or armed riots but it is not to the extent to declare
a state of war. A state of emergency allows a court military to adjudicate civilians and
allows authorities to arrest anyone who has sign of threatening national security for
a certain period and can be extended without an order of the court when declaring
martial law thorought country and simultaneously transferring all civil power from
presidential apparatus to military apparatus. This means that entire executive power
of the President, the legislation of National Assembly and the judicial power is directly
transferred into the military system, and then the military system authorizes or dismiss
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any civilian organization within the territory. The statement and implementation of
legal provisions on the state of emergency is very important for each country - nation
because when a state of emergency is declared, many relevant measures related to
restrict human rights, civil rights will be applied directly, causing certain influence
to the legitimate interests of organizations and individuals in order to ensure and
protect the greater common interests of the whole community and nation-country.
In fact, emergency regulations on defense are an extended set of rules that is
first enacted by the British government in Palestine in 19451. Together with whole
authorized legal authorities, they were incorporated into domestic law of Israel
after founding the state (in 1948) except for some abolished terms. Until now, the
provisions on defense emergency state are still valid with many amendments and
become an important part of the legal system in the West Bank (West Bank). These
rules allow establishment of court-military to adjudicate civilians, ban publication of
books and newspapers, destroy houses, perform indefinite administrative detention,
have strong power of finding, confiscation, and territorial sealing and apply curfew.

1.3. Martial Law
Martial law is to establish social management by a special statute issued/ordered
by the state (the head of the country) in the state of emergency (such as: invassion;
natural disasters, big disasters; occupied territory, etc.), that is temporarily applied
when civil authorities work ineffectively in maintaining order and security or
providing essential services (or social security, order and safety) in one/some localities
which is (are) seriously so that the government in such localities cannot control the
situation. Martial law can also be used by the government in such cases as: (i) To
force people to follow their laws after a coup (Thailand in 2006); (ii) To be threatened
by protest of the people (Tiananmen Square, China in 1989); (iii) To suppress the
political oppose side (Poland in 1981); (iv) To stabilize uprisings (crisis in Canada
in October 1970); (v) Big natural disasters; (vi) When conflicts/wars occur; (vii) The
occupied areas without civil authorities is a reason for social instability (in Germany,
Japan, and the United States during the period of reconstruction after World War II
or reconstruction of South America after the civil war2.
In general, martial law is a special measure of state management established by
the military to use military power in designated zones/areas based on emergency
1

2

Avner Yaniv (1993), National Security and Democracy in Israel, Lynne Riener Publishers.
p. 175. ISBN 1-55587-394-4.
Jump up to:a b c d Baruch Bracha. «Restriction of personal freedom without due process of law
However, most countries do not call it “martial law” but use another legal form as “state of
emergency”.
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case; accordingly, a system of regulations will come into effect when the military
takes control. As a direct military control imposition for the normal civil functions of a
government, martial law can be used (declared) by governments to enforce their rules
for general public (however, most countries use a different legal structure (as a state
of emergency). In some cases, martial law is also declared to provide the military with
more powers. In the case that martial law is declared at maximum level, the highestranking military officer will take over or take office, either as the military governor
or as the head of government, thereby depriving all power from the previous ones,
legislation and justice. This also means that when a martial law declaration is issued
in a country, all power is transferred from the civil administrative apparatus into the
military apparatus. All executive power (of the President/Prime Minister), legislation
of the National Assembly and Justice are transferred directly into the military system.
The court-military will take responsibility for judging criminals in the localities during
the execution of martial law. Depending on the practical situation, the military system
may authorize or dismiss any civilian organization within the territory applied with a
state of emergency and depending on the country, time of martial law will be different.
After that, no one is allowed to travel or must have special conditions to do that. Martial
law will be abolished when the situation of political security, social order and safety in
such area is stable.
Martial law is only applied when it is unable to control the situation of insecurity
and social order. In such case, martial law needs to be applied to prevent acts of
criminal, social security and order disturbance. Before applying martial law, pursuant
to the constitution, the National Assembly of the nations has civil power to declare a
state of emergency. When martial law is declared, the military will hold all state powers,
including the dissolution of National Assembly and the suspension of the constitution.
The application of martial law is together with Curfew order, suspension of civil law,
minimization of common civil rights of citizens, limitation of judgment time (also
called as personal protection rights) and prescribes more strict penalties than normal
laws, and also applies extensive military law or military justice to civilians. Under
martial law, the only legal framework in the territory is the numbered announcement
provided by the military, which can immediately bring any civil law back into effect.
Military announcements are the constitution and the legal framework that are valid
on the thorought territory1. Citizens, National Assembly or Constitution no longer
holds the power, it belongs to supreme military council. Citizens who do not comply
with the martial law may be taken to court-military. In many countries, martial law
prescribes the death penalty for certain crimes, even though normal laws do not
prescribe such crimes or penalties in the legal system.
1

This means that all State affairs are bound by the Geneva Convention.
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In Vietnam, on November 23rd, 1940, the Cochinchina uprising took place
without permission of The Central Committee of the Communist Party. The plan was
leaked and a number of commanders were arrested, the French colonialists applied
martial law, arrested Vietnamese soldiers, disarmed and hunted revolutionary
soldiers. After the August Revolution in 1945, in the context of the newly gained
independence, the French colonists returned to invade Vietnam one more time,
on May 24th, 1946, President Ho Chi Minh signed Decree 77/SL on martial law with
the content: “Whenever the situation become serious, causing an invasion or a big
rebellion, martial law will be applied”. Only the President of Government of the
Democratic Republic has right to sign the martial law decree and select the places to
apply (Article 1). When a martial law is applied in any province, all administrative
power in such province will belong to the military commander. Judgement of crimes
with misdemeanor or serious crime will be handed over to court-military. However,
the Court-Military can arbitrarily let the specialized Court handle ordinary cases.
Military authorities have right to search homes of civilians at any time in the day,
deport people who is dangerous for general social order, disarm and ban market
opening. The Minister of Defense and Home Affairs will issue a joint decree to specify
in detail the cooperation between the military and the Administrative Committee
(Article 2).
After that, on July 10th, 1946, Ministry of Home Affairs and Ministry of Justice
issued Circular No. 220/PC, implying that: Only the President of the Government of
the Democratic Republic has right to sign a decree on martial law that mush clearly
state: (i) Places (provinces, districts, mountain districts, cities, towns) that apply martial
law; and (ii) Duration of applying martial law? Wherever martial law is applied, the
administrative authority must immediately transfer all power to the military authority.
All crimes, no matter of misdemeanor or serious crimes, will be handed over to the
court-military. The specialized court has the right to handle household crimes and
other legal violations. For crimes whether it is a misdemeanor or serious crime that
the court-military does not require prosecution and settlement, the specialized court
will investigate and settle them as usual. In short, whenever the court-military wants
to judge a criminal case, the specialized court must submit document immediately.
If the court-military does not require anything, public prosecutor would follow the
usual provisions to investigate and prosecute all the crimes. The reason for entrusting
the rulership and right to judge misdemeanor and serious crime to these military
authorities is because they want to prevent foreign aggression or destroy civil war
easily. The military authorities who have right to control the ruling apparatus will be
appointed in accordance with joint decree by the Ministry of Home Affairs and the
Ministry of Defense to clearly define the cooperation between the two authorities
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in the process of applying martial law. For the same reason, military authorities
also have the right to restrict their civil rights such as: (i) house searching day and
night. The commanders who have right to require a searching must be appointed by
the Minister of Defense; (ii) deport rogue objects; (iii) force homeowners to submit
firearms and confiscate weapons of homeowners that disobey orders; (iv) prohibit
protests, press conferences that deemed to be danger for public safety.
However, in the event that the French colonists returned to invade one more
time, Vietnamese Government and People had to conduct a war resistance to save the
country so the martial law was not applied but only implemented the military regime
in the first days of taking over Hanoi Capital (October 1954). According to policy of the
Central Committee of the Communist Party, for the first time of taking over the City,
it is necessary to establish a “Special Government” agency in order to implement the
“Military governance regime”, and then hand over to Military for implementation of selfmanagement military regime, then organize a Military Commission (UBQC) including
the military commanders into the Citadel and Administrative Resistance Committee. The
Military Committee focused on taking over Hanoi, suppressing, eliminating the plot of
sabotage from enemy, protecting the security and order for the Capital and simultaneously
handling all administrative tasks of the Government. When the situation became stable,
the Military Committee also gradually transferred the role to Administrative Committee
(UBHC) established by the Government and gradually transformed into a military
authority, performing the function of a local military agency (specialized in military to
protect the government). After the liberation of Southern Vietnam (April 30th, 1975),
the Military Committee (UBQQ) was established and its main task is to maintain order,
security and build a new government and simultaneously eliminate starvation and
facilitate people to return to their homeland. In just a short time (258 working days) and
in a complex context, the Military Committee has performed a huge amount of work to
keep Saigon - Gia Dinh stable, creating prerequiste for establishment and operation of
authorities at all levels in the city.
From the study about implementation of martial law in the world, the postliberation self-managed military regime and practice of the implementation of the
National Defense Law in Vietnam, some issues can be raised as follows: Martial law
can be applied in wartime, in newly liberated areas or when some localities have
complicated political security and social order and safety (such as protests, riots, etc.).
That is when these localities have turned into a defense emergency state, and applied
many measures to disband the protest and suppress armed riot, but the authorities
in some communes and towns under district and city no longer control the situation.
The force that enforces martial law is a combined force with core as military force. At
the same time, when the military is called to enforce martial law, the military units
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are given special powers and necessary legal measures prescribed to quickly stabilize
the situation. When the situation gets stabilized, the martial law order was abolished
and the Military Commission handed it over to the civil authorities. However, the
military forces must continue to coordinate with the police to maintain the necessary
measures for aim of ensuring political security, social order and safety so that civil
authorities work effectively and stablize the situation.

1.4 (Order) Curfew
Curfew is a measure of banning and restricting people, vehicles and activities at
certain hours in certain areas (except for some cases that are permitted by competent
authorities) when the situation of political security, social order and safety in one/
some localities becomes complicated, leading to serious instability and is declared
in the media. In other words, curfew is an order specifying time to apply certain
rules, usually referring to the time at which individuals are required to return and
stay at their homes. A curfew may be issued by public authorities or by the owner
of a home for family members. Typically, the application of martial law is together
with a curfew, civil law suspension, minimization of common civil rights of citizens,
limitation of judgement time and prescribes more strict penalties than normal law,
and also applies extended military law or military justice to civilians.
In Vietnam, Decree No.77 dated May 29th, 1946 of the Government of the
Democratic Republic of Vietnam regulates the curfew as follows: “When the situation
in a commune or a city, district, or town becomes dangerous for the public order and people’s
safety, a curfew may be applied. In order to issue a curfew order, the Head Committee of the
district, town, city or commune must issue a written order and use all means to spread it to the
public immediately (Article 3). Curfew is only intended to protect order in the street so that
crimes such as robbery and theft can not occur. Civil rights are always fully respected (Article
4). Martial law and curfew must always state how long it will last. But the curfew is only valid
for 24 hours for maximum” (Article 5).
In addition, Circular No. 220/PC of July 10th, 1946 of the Ministry of Home Affairs
and the Ministry of Justice also explained: “Because of it is range of locality, the President
of Administrative Committee of a district, city, town or commune has right to issue curfew that
must be in written on paper, specify where and when the curfew will be enforced, and for how
long it will take because the longest curfew time limit is 24 hours. The paper must be posted
at offices and the Administrative Committee must use all means to notify the public. Curfew
is only valid on the street. Travel on the street and in the public places (theaters, cinemas,
restaurants) can be restricted, while there is no restriction in the private homes at all. Upon
the time limit stated in the notice is up, the curfew order will expire. If the Administrative
Committee finds it necessary to extend, it must sign another order for each extension of 24
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hours and must post and announced to the public. The personal rights are not restricted: for
example, searching for a house to arrest someone must have order in written. There is no
change for the highest-level administrative authority and specialized court”.
2. VIETNEMSE LAW ON STATE OF DEFENSE EMERGENCY, MARTIAL LAW AND CURFEW

2.1. The Constitution of 2013
The Constitution of 2013 prescribed many new contents on defending the
Homeland, developing a national defense for entire country, and building the
people’s armed forces. The Constitution of 2013 specifies the duties and powers of
entities related to the institution on “state of emergency”, such as: tasks and powers of
the National Assembly regulating the state of emergency (Clause 13, Article 70); tasks
and powers of National Assembly Standing Committee on notifying or abolishing
state of emergency throughout the country or in each locality (Clause 10, Article 74)
and tasks and powers of the President based on the resolutions of National Assembly
Standing Committee on notifying or abolishing state of emergency; in case that the
National Assembly Standing Committee cannot convene, announce and abolish state
of emergency in the whole country or in each locality (Clause 5, Article 88).

2.2. The National Security Law of 2004
The National Security Law No. 32/2004/QH11; issued on December 3rd,
2004, come into effect from July 1st, 2005 regulates the national security policies;
principles, tasks and measures to protect national security; rights, obligations and
responsibilities of agencies, organizations and citizens in national security protection
(Article 1). The law specifies the following: (1). Regarding the protection of national
security when the state of emergency, state of war is applied: When a state of emergency,
a state of war is issued, the protection of national security must follow the legal
provisions on state of emergency and state of war. The National Defense and
Security Council is responsible for mobilizing all forces and capabilities of a nation to
protect the Homeland; implementing the special tasks and powers assigned by the
National Assembly (Article 20). (2). Regarding the application of some necessary measures
when a threat to national security happens but not at the extent to declare an emergency:
When there is a threat of national security but not at the extent to declare a state of
emergency, the Prime Minister may decide to apply a number of measures such as:
Strengthen the protection of important objectives; Organize guard stations to restrict
or control people and vehicles at certain hours and in certain areas; Perform special
control at border gates, transportation by air, sea, inland waterways, railways and
roads; Restrict or temporarily suspend the transportation and use of inflammables,
explosives, poisons, toxic chemicals and radioactive substances under the lawful use
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right of agencies, organizations and individuals; Strictly control the transportation
and use of weapons and support tools; Prohibit, disband or restrict gatherings in the
crowded areas and activities of individuals and organizations deemed harmful to
national security; Restrict or suspend operation of theaters, cinemas and other public
activities; Control the use of communication facilities in a certain locality or region;
Force people who commit acts of endangering national security to leave important
political, economic, security or defense areas or not to leave residence places; Mobilize
human and material resources to perform protection of national security. Agencies,
organizations and individuals must comply with orders and decisions of agencies
and executors of the measures prescribed in Clause 1 of this Article (Article 21).

2.3. The Law on organization of National Assembly of 2014
According to the Law on organization of National Assembly No. 57/2014/QH13;
issued on November 20th, 2014; come into effect from January 1st, 2016), the provisions
on powers of the National Assembly and National Assembly Standing Committee are
as follows: “The National Assembly prescribes the state of emergency and other special
measures to ensure national defense and security”(Clause 3, Article 17); “National
Assembly Standing Committee decides to declare a state of emergency throughout the
country or in each locality when in the whole country, or one or more localities have a
big natural disaster or other disaster caused by human, or a dangerous epidemic spread
over the large scale, threatening seriously the properties of the State, organizations, life,
health and people’s property or a situation that seriously threatens national security
and social order and safety according to proposal of the Prime Minister. When there is
no state of emergency, the National Assembly Standing Committee decides to abolish
the state of emergency at the request of the Prime Minister” (Clause 2, Article 57).

2.4. Law on organization of Govenrment of 2015
The Law on organization of Government No. 76/2015/QH13; issued on June
19th, 2015, come into effect from January 1st, 2016 regulates the tasks and powers
of the Government in defense management: “Organize execution of the general
mobilization or local mobilization, declaration of state of emergency and necessary
measures to protect the Homeland, people’s life and property” (Clause 4, Article 18).

2.5. Law on promulgating legal normative documents of 2015
The Law on promulgating legal normative documents oNo. 80/2015/QH13; issued
on June 22nd, 2015, come into effect from July 1st, 2016) regulate the State of emergency
as follows: National Assembly Standing Committee issues a resolution to regulate
“General mobilization or local mobilization; announcement, abolition of a state of
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emergency throughout the country or in each locality” (Point d, Clause 2, Article 16);
The President issues orders and decisions to stipulate “General mobilization or local
mobilization; announcement, abolition of a state of emergency based on resolutions
of the National Assembly Standing Committee; announcement, abolition of a state of
emergency throughout the country or in each locality in case that National Assembly
Standing Committee cannot meet” (Clause 1, Article 17).

2.6. The Law on militia and self-defense force of 2019
The Law on militia and self-defense force No. 48/2019/QH14, issued on November
22 , 2019, come into effect from July 1st, 2020, replacing the Law on Militia and SelfDefense Force in 2009) regulates the authorization to mobilize the Militia and Self-Defense
Force as follows: “In a state of war, a state of emergency on defense, the martial law
and the curfew, the mobilization and use of Militia and Self-Defense Force must comply
with the provisions of the National Defense Law and other relevant law provisions.
The Chairman of People’s Committee, the head of agency or organization where the
militia and self-defense force is mobilized must strictly comply with the mobilization
decision of the competent authorities; receive and arrange tasks for self-defense force
after completing tasks” (Clauses 2 and 3, Article 32).
nd

2.7. The Law on Defense of 2018
The Law on Defense No. 22/2018/QH14; issued on June 8th, 2018, came into effect
from January 1st, 2019 and replacing the Law on Defense in 2005 is a framework law,
regulating basic principles, policies and activities on defense; state of war, defense
emergency state, martial law and curfew; people’s armed forces; national defense;
tasks and powers of agencies and organizations; citizens’ rights and obligations on
national defense (Article 1). In particular, the Law used 01 chapter (chapter 3, including
6 Articles: from Article 17 to 22) to regulating “State of war, defense emergency state,
martial law and curfew”. It can be considered as a complete legal regime on “State of
war, defense emergency state, martial law and curfew” with the following contents:
- Regarding Defense Emergency state, it is a social state of a nation when there is a risk
of direct invasion or an act of armed aggression or violence but not at the extent to declare a
state of war (Article 2, Point 10). The law also stipulates that the people’s armed forces are
summoned “in a state of war, defense emergency state, etc.” and “... in the enforcement of
martial law and curfew (clause 2, Article 24)
- Regarding declaration, publication, abolition of defense emergency state:
when a defense emergency state occurs, the National Assembly Standing Committee
decides to declare a defense emergency state in thorought the country or in each
locality according to request of the Prime Minister. When there is no defense
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emergency state, the National Assembly Standing Committee decides to abolish at
the request of the Prime Minister. Based on the Resolution of the National Assembly
Standing Committee, the President announces the decision of declaring or abolishing
the defense emergency state in the whole country or in each locality. In case the
CPV cannot meet, the President announces and abolishes the defense emergency
in the whole country or in each locality at the request of the Prime Minister. The
Government takes responsibility for making decisions on declaring, publishing and
abolishing a defense emergency state (Article 18).
- Regarding general mobilization, local mobilization: When a decision to declare
a state of war or to declare a defense emergency state is made, the National Assembly
Standing Committee must consider and decide the general or local mobilization.
Based on the Resolutions of the National Assembly Standing Committee, the
President dictates the general or local mobilization. The general mobilization is issued
publicly across the country; all defense mobilization plans are implemented; the
socio-economic activities are shifted to serve the combat duty and meet the defense
needs in the state of war. When applying the general mobilization, the People’s Army
and the Militia and Self-Defense Force shifts into a ready state for combat, the Militia
and Self-Defense Force is expanded as prescribed by the Minister of Defense and
supplemented withmaterial and technical logistics; The People’s Army is allowed
to supplement sub-soldiers. Local mobilization is publicly announced in one or
some localities and applied to relevant agencies, organizations and individuals to
implement defense mobilization plans; the socio-economic activities of such localities
under mobilization are shifted to serve for the combat duty and defense needs.
When a local mobilization is applied, the Minister of Defense ordered a number of
units in the People’s Army and the Militia and Self-Dense force to return to a ready
state for combat, supplement material and technical logistics to them; supplement
sub-soldiers for a number of units in the People’s Army, expand the Militia and
Self-Dense force in localities in charge of local mobilization order. When there is no
longer a state of war or a defense emergency state, the National Assembly Standing
Committee decides to abolish the general or local mobilization. Based on Resolution
of the National Assembly Standing Committee, the President commands abolition of
general or local mobilization order (Article 19).
- Regarding power of the Minister of Defense in the state of war, the defense
emergency state: Based on a decision to declare a state of war or a defense emergency
state, a general or local mobilization order, the Minister of Defense has the right to issue
special orders to ensure Combat missions in war zones. Heads of local governments,
agencies and organizations where wars happen, must comply with the special order
of the Minister of Defense (Article 20).
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- Regarding Martial law, it is is a special finite-time state management measure
implemented by the Army. When political security, social order and safety in one or
some localities are in danger seriously so that the government in such ones cannot
control the situation, the President requires to apply martial law at the request of the
government. Martial law must specify clearly localities at the province, district and
commune levels, and the special administrative - economic units subject to martial
law, measures and duration of validity; regulating tasks and powers of agencies,
organizations and individuals; the necessary social order principles in the localities
where martial law is applied and constantly published on the mass media. Based
on order of the President on martial law and decision of the Prime Minister on
the implementation of martial law, the Minister of Defense direct and command
the People’s Army and Militia anđ Self-Defense force to implement measures to
enforce martial law as prescribed by law in the localities required. During martial
law, the local state management in such localities was assigned to military units. The
commander who takes responsibility for managing localities applied with martial
law may command application of special measures specified in Clause 6 of this
Article and other necessary measures to execute martial law and take responsibility
for that. The commander who takes responsibility for managing localities applied
with martial law at provincial level has right to purchase and requisite properties in
accordance with the Law on Property purchase and requisition.
- Regarding special measures applied during the implementation of martial
law (as new points prescribed in the Law), they include: (1) Prohibit or restrict people
and means of transport; suspend or restrict activities in public places; (2) Prohibit
demonstrations, strikes, gatherings; (3) Arrest or force individuals and organizations
that have committed acts of prejudice to national defense and security to leave or
prohibit from leaving out residence area or a certain area; (4) Mobilize people and
means of agencies, organizations and individuals; (5) Apply special management for
weapons, explosives, combat gears, inflammables, poisons and radioactive substances;
strictly control information technology infrastructure, media, press, publishing, print
and copy facilities, information collection and use.
All activities in the locality where martial law is applied to martial law must
comply with martial law and special measures. Criminal trials in the locality with
enforcement of martial law must be in accordance with Criminal Procedure Code.
When the situation of political security, social order and safety in localities where
martial law is applied becomes stable, the President will abolish martial law at the
request of the Government. The Government regulates the tasks and powers for the
commander of military units, agencies, organizations and localities in the enforcement
and abolition of martial law (Article 21).
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- Regarding curfew, it is a measure to ban or restrict people, vehicles and activities
at certain hours in certain areas, except for those who are permitted by regulations of
the competent individuals organizing the execution of curfew. The curfew is issued
in the event that the political security, social order and safety in one or some localities
gets complicated, threatening seriously to instability and is constantly published on
Mass media.
The power to issue curfew is prescribed as follows: (i) The Prime Minister issues
a curfew in one or some provincial-level localities; (ii) Provincial People’s Committee
issues curfew in one or some district-level localities; (iii) District People’s Committee
issues curfew in one or some communal-level localities; (iv) People’s Committee of
special administrative - economic unit issues curfew in one or some areas in the region.
The curfew must specify the following contents: The curfew area; The unit that
takes responsibility for and duty to enforce the curfew; The duration of validity,
time beginning and finishing (not exceed 24 hours); when it expires, if it is necessary
to expand duration of curfew, a new order must be issued; Duties and powers of
agencies, organizations and individuals in curfew areas; Necessary rules of social
order in curfew areas.
Measures to be applied during curfew include: Prohibit gatherings in the crowded
areas; Prohibit travel of people, vehicles during certain hours, in certain areas; Suspend
or restrict activities in some public places at certain times; Set guard station and control
areas, check items, luggage, vehicles, papers of people passing through guard stations
and checkpoints; Promptly arrest and handle people and means that violate the curfew
and other provisions of law.
The Government specify the order of issuing a curfew; responsibilities
and powers of agencies, organizations, units and localities involved in the
implementation of curfew (Article 22).
3. DISCUSSIONS
3.1. State of emergency, martial law and curfew are legal events set forth in unusual
(even unstable) political-social situations, which are recognized and regulated by
national laws. In Vietnam, the first legal documents on a state of emergency, martial
law and curfew were issued after the birth of the Democratic Republic of Vietnam
(August 1945); further develop and improve in the process of development of the
State and Socialist Law in accordance with the requirements of practice and cognition
on role of law in the revolutionary process. In detail:
- From 1945-1946: this is a special period of history, the country was extremely
difficult because of enemies: “To settle the difficulties due to lack of laws, the
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Revolutionary government and Ho Chi Minh operated the country with the Decree1
- the legal documents that are very suitable for war conditions”2. From experience of
implementing the self-managed military regime in the first days of taking over Hanoi
capital (October 1954) and Saigon-Gia Dinh (May 1975) and simultaneously studying
martial law in some countries around the world, Vietnam State has gradually
“legalized”, creating a legal basis for the implementation of martial law in the state
of emergency.
- From 1946-1954, 1954-1975 and 1975-1986: these were periods that Vietnamese
Revolution focused on struggle for national liberation, independence, national
reunification, socialist construction in the North and nationwide (after April 30th,
1975). In the condition that the country had both peace and war at the same time as
well as was affected by the political-legal thinking of the socialist model during the
period of subjective subsidy, willpower, the law on state of emergency, martial law
and curfew are not concerned for development and improvement.
- From December 1986 up to now: implement the Renew policy in the whole
country, and simultaneously renewing and synchroniz the economy with politics,
the Vietnam State and Law have changed, developed strongly and achieved gain
important achievements in many ways. Understanding in-depth the importance of
consolidating national defense and defending the Homeland, the Vietnam Party and
the State has issued many documents in leading, directing the building and completing
the legal system, mechanism, defense policies, in order to timely institutionalize
defense viewpoints and guidelines, protect the country in a new situation, including
the law on state of emergency, martial law and the curfew. The Constitution of
the Socialist Republic of Vietnam in 1992 (amended and supplemented in 2001)
stipulates: “The National Assembly, the National Assembly Standing Committee
issue a Resolution, the President announces a state of war, a state of emergency”.
In 2009, the Government issued Decree 32/2009/NP-CP regulating in detail for
the implementation of several articles of the National Defense Law regarding the
1

2

Decree (Décret/Decree) is a legal term reflecting one of the basic forms or sources of the legal
system in the countries subject to continental law system, also known as the Civil Law System,
French - German legal system. The legal systems of these countries are generally influenced
by Roman Law, the material law is more appreciated than the procedural law, private law is
the field of law that is more focused on. This legal family attaches great importance to legal
normative documents and has exited from religion, morality, and promotes personal freedom.
Today, the influence range of the Civil Law system is relatively wide including continental
European countries (France, Germany, Italy, etc.), Quebec (Canada), Louisiana (USA), Japan
and some American countries. Latin (Brazil, Venezuyena, etc.).
Le Huu Nghia, Sixty years of the Vietnam revolutionary state - Outstanding achievements and
issues today, The Communist Journal, No. 17/2012, p.18.
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Defense Emergency state, Martial Law, and Curfew. In 2013, the Ministry of Defense
also issued Circular 21/2013/TT-BQP guiding the implementation of several articles
of Decree 32/2009/ND-CP, etc. Laws on state of emergency, martial law and curfew
also continue to be recognized, supplemented and completed (both in content and
procedures) in the new Constitution 2013 and specialized Acts are promulgated
newly or amended. The Constitution 2013 states: “Human rights and civil rights can
only be restricted in accordance with the law in necessary cases for reasons of national
defense, national security, social order and safety, social ethics and public health”
(Clause 2, Article 14). To conform to the provisions of the Constitution 2013, many
laws have been amended, supplemented, and further reviewed and researched in
order to raise other legal normative documents into guaranteed laws according to
schedule, including the laws on the defense emergency state, martial law and curfew.
In particular, the Law on Defense 2018 is defined as a framework law, stipulating
major policies and issues on defense, the defense emergency state, martial law and
curfew; thereby establishing a full legal basis for defense activities, ensuring national
defense, developing armed forces for preparing and coping when riots and armed
violence occur, the country is at risk of direct invasion or an act of aggression but not
at the extent to declare a state of war.
3.2. Up to now, Vietnamese laws on defense emergency state, martial law and
curfew have been stipulated in variety of documents, from the Constitution 2013
to relevant laws, forming a legal system on defense emergency state, martial law
and curfew that are relatively complete, complete and uniform; creating a legal basis
for defense activities, ensuring national defense, developing the people’s armed
forces, always ready to deal and get success with all wars of aggression. This is an
important development step in awareness, theoretical thinking and leadership of
Vietnam Party and State on national defense and national defense tasks; further
completing the legal system, mechanisms and policies on national defense to meet
the requirements and tasks of national defense in the new situation. However, it
covers almost all areas of social life and is directly related to the exercise of human
rights, the law institutionalization on defense emergency state and martial law and
the curfew in Vietnam in recent years seems to only focus on the field of public law,
related to politics-security and defense, therefore, many specialized law fields seem
to be ignored (such as Labor Law, Civil Law, Economic Law, etc.).
3.3. Development must be along with defense of the nation country, construction
and defense of the Homeland is a rule of development of Vietnam’s history and
revolution. Currently, the world and regional situation has many complicated,
unpredictable happenings with strong development of globalization, international
integration, Industry 4.0, The Fourth Industrial Revolution - FIR, and complexity
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of the dispute over sovereignty in the East Sea. In the country, apart from basic
advantages, we still face up with many difficulties and challenges. The 12th Congress
of the Communist Party of Vietnam (January 2016) identified four threats that still
exist and “get complicated such as corruption, wastefulness, “peace happenings” of
enemy forces with new tricks, especially the use of media on the Internet to combat
us and behaviour of “self-made”, “self-transformation” internally”. The situation
mentioned above has been posing an increasingly high requirement for national
defense consolidation and defense of Homeland. Therefore, the legal system,
mechanisms, policies on national defense in general, laws on state of emergency,
martial law and curfew in particular should be further studied and completed for
further institutionalization of new provisions of the Constitution 2013 and guidelines
and policies of the Party-State on the field of defense in order to ensure unity in the
legal system, create a higher legal basis to develop and consolidate in the field of
national defense, satisfy the requirements and tasks of national defense in the new
situation and overcome limitations, obstacles and shortcomings in the implementation
process.
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JAPANESE RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMIC:
POLITICS OF EMERGENCY POWERS, HUMAN RIGHTS
AND THE RULE OF LAW
Yukiko Nishikawa1
Abstract: This paper explores the Japanese response to COVID-19 in order to determine why emergency provisions
are not included in Japanese law, and how the Japanese people managed the emergency situation without the use of
forcible countermeasures against COVID-19. In so doing, it discusses the Japanese legal system and interpretations of
the Constitution of Japan vis-à-vis emergency powers. The Japanese response to COVID-19 shows that the experience
of World War II still has significant effects on law and politics in contemporary Japan, especially in terms of limiting
excessive power in the executive for fear of impeding democracy. Moreover, Japanese economic and social actors became
important forces to apply the government’s policies extra-legally. However, the situation also revealed structural
weaknesses of the country’s rule of law deriving partly from the limitations of the law, and post-war politics.
Keywords: the Constitution of Japan, emergency powers, Japan, COVID-19, the rule of law
1. INTRODUCTION
In 2020, many countries around the world, irrespective of whether their form
of governance was democratic, autocratic or otherwise, implemented emergency
powers in fighting the COVID-19 pandemic, demonstrating diversity in their legal
arrangements and emergency measures. The Japanese government declared a state
of emergency in April 2020 in order to take measures necessary to counter COVID-19.
The role and powers that the Japanese government has under the declaration are
different to those found in some other countries, particularly those countries that can
impose martial law in response to a temporary emergency, suspending civil law and
placing normal civil functions under direct military control.
In the history of post-World War II Japan, there have been only a few occasions on
which government declared a state of emergency. The most recent state of emergency
was declared in 2011, following the accidents at the Fukushima Daiichi nuclear power
station during the Great East Japan Earthquake.2 At that time, although the government
declared a Nuclear Emergency Situation, it targeted only the vicinities of the first and
1
2

Dōshisha University, Kyoto Japan
The declaration was made on 11th (the first plant) and 12th March (the second plant) in 2011.
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second nuclear plants.1 The Japanese experience of a nationwide state of emergency
dates back to the beginning of the Pacific War in December 1941, during which time
the country operated under the Constitution of the Empire of Japan, also known as the
Meiji Constitution. Therefore, the 2020 emergency declaration was the first time many
Japanese people had experienced a nationwide state of emergency in the post-World War
II history of Japan.
Nevertheless, in post-World War II Japan, the question of whether to include
emergency provisions in the Constitution of Japan has become a constant theme of
parliamentary discussions.2 This is largely because there are no provisions pertaining
to emergency powers in the current Constitution of Japan. The COVID-19 pandemic,
therefore, reinvigorates debates of whether to include emergency provisions in
the Constitution. In fact, on 3 May 2020, Constitution Day, Prime Minister Shinzo
Abe spoke of the necessity of including emergency provisions in the Constitution.
Referring to the outbreak of COVID-19, he stated that it was now vital to consider
the roles of the state and the nation in emergencies, and to examine the status and
content of emergency provisions to include in the Constitution.
The feeling that it was necessary to include emergency provisions in the
Japanese Constitution emerged as a political standpoint as early as the 1950s. In
practice, the 1947 Police Act then in effect specified that the Prime Minister could
declare an emergency. The current Police Act contains similar clauses, Articles 71 and
74.3 Moreover, certain provisions for emergency situations are included in some other
laws, such as the Basic Act on Disaster Management of 1961 (Articles 105 and 106) and
the Self-Defence Forces Act of 1954 (Articles 76, 78 and 81).
There is a globally-apparent inclination to include emergency provisions in a
country’s constitution. As revealed in Rooney’s 2019 study, the rise of democracy in
the post-Cold War world led to an increase in the number of states with emergency
1

2

3

The ‘nuclear emergency situation’ is defined in an Act on Special Measures Concerning Nuclear
Emergency Preparedness (Act No.156 of December 17, 1999). It states that “’nuclear emergency
situation’ means a situation in which radioactive materials or radiation at an abnormal level has
been released outside the nuclear site of a nuclear operator …. See Article 2 in the Act on Special
Measures Concerning Nuclear Emergency Preparedness (Act No.156 of December 17 1999).
Although different contextual reasons, the issue of emergency provisions was discussed in the
parliament, for example, on 18 August 1947 in relation to the Disaster Relief Act, on 14 May
in 1975 in relation to the Constitution of Japan, on 13 and 27 April 1981 in relation to the SelfDefence Forces Act and on 3 April 2001 in relation to armed attacks. Apart from these occasions,
after the Cold War and the terrorist attacks on the United State in 2001, there were fierce debates
on wartime legislation (the so-called Yūjihō, that is ‘emergency’ or ‘contingency’ legislation) in
relation to Self-Defence Forces-related legislation and military emergency legislation.
The authorisation was given initially under the previous police act introduced in 1947, which was
revised to the current police act took effect in 1954.
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powers codified into law (Rooney 2019: 13; Fatovic 2019). By the same token, Bulmer
points out that most modern constitutions include emergency provisions that allow
a temporary departure from normal constitutional safeguards (Bulmer 2018: 9).
Emergency powers generally allow government powers to promptly respond to
public emergencies,1 such as war, large-scale natural disasters and internal crises, in
order to restore order and national security by suspending the ordinary legal system
(Chowdhury 1989: 12). One of the key issues here is that emergency powers enable
the partial or complete suspension of a state’s normal legal system (Agamben 2005:
23) and the expansion of government power with limiting individual liberties for a
certain period (Barendt 1998: 168). Therefore, countries that uphold democratic and
rule-of-law values face particular challenges in handling public emergencies, because
the legally guaranteed rights associated with a democratic constitutional order can,
in emergency situations, impede effective action (Chen 2010: 57; Bulmer 2018: 6).
Japan, which upholds democracy, protection of human rights and the rule of law
in the Constitution but stipulates no emergency provisions, faced extreme challenges
in encountering the COVID-19 pandemic in 2020. Japan’s response to COVID-19
includes some unique legal and political elements. The Japanese government
handled the emergency situation without resorting to martial law or mandatory
mass quarantines (lockdown).2 Some journalists pointed out Japan’s relatively low
number of cases despite its legally loose system, which they expressed a ‘puzzling
mystery’ or ‘mysterious pandemic success’ (Stumer and Asada 2020; Sposato 2020).
Japan’s response reflects the historical legacies of its laws, as well as Japanese
socio-political characteristics that appear in the practice of law and compensate for
the legal vacuum. This paper, therefore, explores Japanese response to COVID-19 in
order to discover how Japan managed to handle the emergency situation brought
by COVID-19 without exercising emergency powers and even without taking
mandatory measures, and also to grasp its legal and socio-political dynamics that
maintain its constitutional order as an established democratic country. This article
discusses Japan’s legal system and Japanese interpretations of the Constitution and
other laws in regards to emergency powers.

1

2

A public emergency is a generic term that includes a variety of legal terms in diverse legal
systems to identify an exceptional situation of public danger. It covers state of emergency, of
siege, of prevention of internal war, of alert, of suspension of guarantees, of special powers, of
martial law and others. See Chowdhury (1989) p.12.
The term ‘lockdown’ can refer to anything from mandatory geographic quarantines to nonmandatory recommendations to stay at home, closure of certain types of business, or bans on
gatherings and events.
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This paper reveals that Japanese responses to COVID-19 mirror its legal system,
which is contains abundance of paradoxes arising from the amalgamation of internal
and external influences. The reality that Japan’s law and politics are still affected
by the experience of World War II, and Japanese attitudes still sustain the deeprooted dominance of the state in society, is reflected in the human rights situation
in the emergency situation brought about by COVID-19. Examining human rights
guaranteed in the Constitution together with responses undertaken to counter
COVID-19 show us a concealed but genuine way of including emergency provisions
in the Constitution. Beyond these issues, in the broadest context, the Japanese
response to COVID-19 illustrates certain structural weaknesses of the country’s rule
of law, which largely derives from the post-World War II political situation in Japan.
This paper first explores the Japanese response to COVID-19 to grasp Japanese
legal and political arrangements to respond to an emergency situation. It then
describes the Japanese legal system and emergency powers. It shows that, as a
result of complex legal foundation of Japan, there are various views on the Japanese
Constitution and emergency powers. These foundational explorations help us to
examine the Japanese response to COVID-19, from which the paper illuminates the
Japanese way of managing an emergency situation, and the structural weaknesses of
the rule of law and human rights protection.
2. JAPANESE RESPONSE TO COVID-19: LEGAL AND PRACTICAL ISSUES
The COVID-19 pandemic was the first time many Japanese had experienced a
state of emergency and left a number of issues to be resolved and discussed. Although
the Constitution of Japan does not include emergency provisions, Prime Minister
Shinzo Abe declared a state of emergency covering seven prefectures on 7 April 2020,
and then extended it to the nation as a whole on 16 April. The duration of the state of
emergency was initially until 6 May but was extended until the end of May.1 What is
the legal basis of the emergency declaration and how did the Japanese government
take necessary measures without provisions in the Constitution? These are some of
the questions that this section explores.
Legal and Practical Issues in Emergency Response
Bringing a state of emergency into effect usually requires two important steps:
firstly, an initial decision to declare a state of emergency and, secondly, approval or
confirmation (Bulmer 2018: 12). In Japan’s case, before these two steps, the government
1

The government lifted the extended emergency declaration for 39 prefectures (out of 47
prefectures) on 14 May while the capital and seven prefectures maintain emergency measures.
Among the seven prefectures, the declaration was listed on 21 May for Osaka, Hyogo and
Kyoto and the rest, including the capital, on 25 May.
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sought a legal basis to guide the process and identify necessary procedures, as there
are no emergency provisions in the Constitution. Therefore, prior to making a
decision to declare a state of emergency, a law that becomes the basis of government’s
action has to be identified or enacted and take effect. In Japan, when existing laws
cannot provide a legal foundation to respond to a specific situation, an Act on special
measures is enacted.
In the case of COVID-19, the Revised Act on Special Measures concerning
Pandemic Influenza and New Infectious Diseases Preparedness and Response
was enacted on 13 March 2020 and took effect on the following day. The Act was
the principal legal basis for measures undertaken to counter COVID-19. This Act’s
original version, the Act on Special Measures concerning Pandemic Influenza and
New Infectious Diseases Preparedness and Response, was enacted in 2012 to provide
for future outbreaks of new strains of influenza as a result of lessons learnt from
the 2009 A/H1N1 influenza outbreak.1 The 2012 Act had to be revised in order to be
effective in the COVID-19 context because COVID-19 was not originally thought to
qualify as one of the new infectious diseases defined in the original Act.
Soon after the legal basis was identified, based on the Act (Article 6), the Prime
Minister set up a national task force on 26 March 2020 and decided the basic national
plan on 28 March.2 For the initial decision to declare a state of emergency, the Prime
Minister is required to seek input from an advisory panel (Article 18), the National
Advisory Committee,3 while he organises a national task force and decides a basic
plan. In other words, the Prime Minister does not have the freedom to declare a state
of emergency at his own discretion. The advisory panel is principally required to
assess whether or not the situation meets two required criteria for declaring a state of
emergency.4 The first criterion is that the situation will have a ‘considerable impact’
on people’s lives and health and on the economy. The second criterion is that the
infection is likely to become ‘rampant’ or spread nationwide.

1

2

3

4

The Act took effect in 2013. The government issued the National Action Plan for Pandemic
Influenza and New Infectious Diseases in 2013. The document is available from the website of
the Cabinet Secretariat. See Cabinet Secretariat (2013). Available online: https://www.cas.go.jp
(accessed on 2 May 2020).
The government task force was comprised of the Prime Minister as a chair, the Chief Cabinet
Secretary and the Minister of Health, Labour and Welfare as vice-chairs, the Minister in Charge
of the Special Act and other ministers.
The aim of the National Advisory Committee is to prepare its opinions upon requests from the
prime minister.
The National Advisory Committee, in this case, was mainly comprised of 20 experts of epidemics
and public health, lawyers, academics and medical doctors.
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When a state of emergency is declared, the prime minister is required to notify
the Diet, as specified in Article 32. The declaration then enables prefectural governors
to call for specific actions to prevent the spread of the virus. Local governments are
the principal bodies responsible for implementing measures in their own regions
based on the National Action Plan (Cabinet Secretariat 2013: 13). In the case of
COVID-19, prefectural governors invoked Article 45 of the Act and asked people to
voluntarily refrain from going out, stop using schools, nursery schools, and nursing
homes, restrict their attendance at music and sports events, and allow the use of land
and buildings (even without consent) as emergency medical facilities.
Enforcement: A Collective Sense as a Tool
After the declaration of a state of emergency in April, people’s freedom of
movement and other liberties were, to a certain extent, restricted. The Revised Act
approved on 13 March made it clear that when measures are undertaken and the
nation’s freedom and rights are restricted, such restrictions should be the minimum
necessary to take countermeasures (Article 5). This reflects the human rights upheld
by the Constitution of Japan, which stipulates that “All of the people shall be respected
as individuals. Their right to life, liberty, and the pursuit of happiness shall, to the
extent that it does not interfere with the public welfare, be the supreme consideration
in legislation and in other governmental affairs”.
Under the Act on Special Measures to respond to COVID-19, all requests by the
central government and prefectural governors are not legally binding. In other words,
people are expected to voluntarily co-operate with the national plan and obey requests
from the local government. Even if some people defied the prefectural government’s
request, there is no measure for imposing punishments. This is how the balance
between the authority’s power and people’s liberty and human rights is maintained.
However, this method, which requires a collective sense of trust, was not perfectly
successful. There are individuals, institutions or facilities that have not followed, or
ignored, the requests of prefectural governors even during the emergency period in
April and May. Some media outlets, in fact, have pointed out that authority is limited
in Japan, as there is no enforcement mechanism that can impose legal punishments
(Sugiyama 2020).
When the central government declared a nationwide state of emergency, it
called for the nation’s cooperation, particularly that of leisure facilities, to shutter in
order to avoid further spread of coronavirus. Prefectural governors also requested
that individuals and owners of leisure facilities in their regions do so. However, there
have been some individuals and facilities that disobeyed such requests. In some
prefectures, several pachinko parlors refused to obey the prefectural governor’s
requests to close. In response to an interview, an owner of a pachinko parlor claimed
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that even though he was asked to close, he could not do so, because as there was no
support from the government he could not maintain his livelihood.1
The Act on Special Measures for COVID-19 allows local governments to, firstly,
‘request’ cooperation from individuals and facilities (Articled 24-9 and 45-2). If owners of
facilities defy the request, prefectural governors can then ‘order’ them to obey (Article 453). Prefectural governors must publicise the information, without delay, whenever they
‘request’ or ‘order’ individuals and facilities to close (Article 45-4). To supplement the Act,
the government, specifically the Ministry of State for Economic and Fiscal Policy, issued
guidelines to prefectural governors regarding such ‘requests’ and ‘orders’.
In Osaka Prefecture, for example, there were several pachinko parlors that
disobeyed the prefectural governor’s request to close their parlors (Shibayama 20020)2.
On 24 April, the Osaka prefectural governor disclosed the names and addresses of the
parlors that had disobeyed his request. The next day, some of the named parlors had
to be closed because they received a number of telephone calls that criticised them;
in some cases they were threatened or intimidated. By 30 April, all parlors named
by the local government were closed. If they had not closed their pachinko parlors,
the prefectural governor would have ‘ordered’ them to shutter, although, as stated
above, neither ‘request’ nor ‘order’ are legally binding. There were similar cases in
other prefectures and some prefectural governors had to ‘order’ them to close.
Such cases show that while there are no legally binding or forcible measures,
such as arrest, the local governments’ objectives were achieved by utilising popular
pressure through shaming. This is, in a sense, an extra-legal way of enforcing executive
power. In Japan, it is not rare to see such ‘extra-legal’ ways to enforce official requests.
For example, Japanese administrative agencies commonly use an ‘administrative
guidance’ (gyōsei shidō) with the help of private actions when there is no legally
binding force.3 The ‘administrative guidance’ is explained as non-binding ‘advice’ or
‘recommendation’ by an administrative agency to the public concerning how best to
comply with a certain law or regulation or to persuade private entities to voluntarily
cooperate with public officials (Fenwick 2010: 318). The meaning of administrative
guidance is even defined in Article 2 of the 1993 Administrative Procedure Act.4
1
2

3

4

A comment by a shop owner in response to an interview with a newspaper company on 24 April.
Pachinko parlors are commonly seen in Japan. It is a mechanical game and features many slot
machines.
The author does not intend to argue that the administrative guidance and the situation observed
in the local government’s practice to counter coronavirus are same. The point is rather they have
similarities as both of them include extra-legal methods to achieve the authority’s objectives.
In the Act, the administrative guidance is explained as … “guidance, recommendations, advice,
or other acts by which an Administrative Organ may seek, within the scope of its duties or
affairs under its jurisdiction, certain action or inaction on the part of specified persons in
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The way that the local governments achieved enforcement of the national action
plan to counter COVID-19 included a similar extra-legal method as encountered in
administrative guidance practices commonly observed in Japan. Administrative
guidance is often discussed in the business and financial fields in Japan (Dean 2002: 138141 and 168-191),1 and a similar tactic was employed when enforcing the government’s
policy in response to COVID-19. Matsushita points out that although informal ways of
enforcing government policies, such as administrative guidance, are not phenomena
unique to Japan, the degree of pervasiveness and importance of such ways in Japan
is unique (Matsushita 1993: 59-73). Fenwick considers it a Japanese political culture
(Fenwick 2010: 317).
Such political practice or culture in Japan is partly explained by the post-World
War political situation, which was dominated by the Liberal Democratic Party (LDP).
Japanese elite bureaucracy—in which high-ranking officials had important roles in
decision-making, drafting legislation, controlling the national budget and inspiring
major policy initiatives—led to factionalism and in-fighting. As a result, mechanisms
for negotiated consensus could not flourish, resulting in weak formal legal regimes
generating administrative guidance (Fenwick 2010: 326). The LDP’s dominance in
politics from the 1950s caused such an environment to be susceptible to the informal
way of enforcing its policy.
3. THE JAPANESE CONSTITUTION AND EMERGENCY POWERS
A brief glance at the overall process, responses and measures undertaken in
response to the COVID-19 pandemic in Japan generates several questions. Why does
the Constitution of Japan not include emergency provisions? How does the origin
of the Constitution affect the ways that the government took measures in response
to COVID-19? This section explores these questions in order to grasp the Japanese
Constitution and emergency powers.
Globally, there are broadly two different systems, based on which measures
are undertaken in response to emergencies in general. The first and more common
is found in most countries which have traditions of civil law, in which emergency
powers are based on existing laws, constitutional measures, or other legal provisions.2
The second group comprise countries, for example Norway and Canada, that have

1

2

order to realise administrative aims, where such acts are not Dispositions” (Article 2). See the
Administrative Procedure Act (Act No. 88 of 1993).
The most documented cases of administrative guidance in Japan are those of the guidance
by the Ministry of International Trade and Industry to the major oil companies during the oil
shock in 1973.
Gross and Aolain suggest two different models among the countries that maintain
institutionalised emergency powers. See Gross and Aolain (2006).
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no emergency provisions in the constitutional text, or that mention emergencies
only in passing1. This is usually seen in countries following the common law system.
In these countries, the legislature, rather than the constitution, plays a vital role in
determining emergency provisions.
Japan combines an American-influenced constitution with the parliamentary
system, which is a mixture of Anglo-American ideas and French and German legal
systems (Dean 2002: 1). The Japanese legal system is an amalgam of contradicting
branches with both indigenous and foreign influences. For this reason, when
Japan faced the COVID-19 pandemic, while there is no emergency provision in the
Constitution as seen in the common law system, the Japanese government’s practice
was influenced by the civil law tradition. This meant that it sought a legal basis before
taking any measure. In order to thoroughly understand this complex legal system,
grasping the history of the Constitution is vital.
The Meiji Constitution and Its Influence
The current Constitution of Japan was promulgated in 1946, replacing the
previous constitution or the Constitution of the Empire of Japan (known as the Meiji
Constitution),2 which was in force between 1890 and 1947. The Meiji Constitution is
often described as ‘the first modern constitution of Japan’. The Meiji Constitution
contained emergency provisions, such as Article 14 of the Meiji Constitution, for
example, stated that “[t]he Emperor declares a state of siege” and “The conditions
and effects of a state of siege shall be determined by law”. Also, Article 31 stipulated
that “[t]he provisions contained in the present Chapter shall not affect the exercises
of the powers appertaining to the Emperor, in times of war or in cases of a national
emergency”. Apart from these two articles, the Meiji Constitution contains another two
articles, Article 8 and 70, that provide relevant measures in less serious extraordinary
situations.3 A state of siege, as provided for in Article 14, was declared several times,
such as during the Sino-Japanese War (1894-1895), the Russo-Japanese War (19041

2

3

In the United State (US) case, the constitution permits the suspension of habeas corpus when
in cases of rebellion or invasion public safety shall require it.
The Constitution of the Empire of Japan was proclaimed in 1889. It was in force between 1890
and 1947.
The first clause of Article 8 states that “The Emperor, in consequence of an urgent necessity to
maintain public safety or to avert public calamities, issues, when the Imperial Diet is not sitting,
Imperial ordinances in the place of law”. The second clause adds that “Such Imperial Ordinances
are to be laid before the Imperial Diet at its next session, and when the Diet does not approve
the said Ordinances, the Government shall declare them to be invalid for the future”. Article
70 states that “When the Imperial Diet cannot be convoked, owing to the external or internal
condition of the country, in case of an urgent need for the maintenance of public safety, the
Government may take all necessary financial measures, by means of an Imperial Ordinance”.
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1905) and other cases of disturbances and natural disasters. On the other hand, the
power stipulated in Article 31 was never exercised in practice.
The Meiji Constitution, consisting of 76 articles in seven chapters, was based on
Prussian and British (Westminster system) models. This results from the Japanese
mission sent to Europe to study various forms of constitutional government before
it was drafted.1 The Constitution provided for a form of constitutional and absolute
monarchy. While it was influenced by foreign constitutions, the national polity (or
kokutai) was included as an acknowledgement of the Emperor’s authority.2
Under the Meiji Constitution, the Emperor was the supreme leader and the
Prime Minister was the head of government. Kazuhiro Takii, among others, considers
the Meiji Constitution to be an authoritarian document, following the German
model “with strong and extensive imperial powers supported by a superficial
constitutionalism” (Takii 2007: xi). A prominent characteristic of the Meiji Constitution
was that it was bestowed upon the nation as a gift from the Emperor, and sovereignty
resided in person of the Emperor rather than the people.3 Also, the Emperor united
all three powers of government—executive, legislative and judiciary— and thus laws
were issued “in the name of the Emperor”.
Beyond the legal arrangement, the Meiji state encouraged shintō to emphasise
the Emperor’s divinity (Nishikawa 2019)4. Shintō is Japan’s indigenous religion and
was made Japan’s state religion by the Meiji state, called “state shintō”. However,
as the Meiji Constitution allows freedom of religion, the government emphasised
that shintō was not a religious belief but reflected the historical fact of the Emperor’s
divine origins. By doing so, shintō was considered a non-religious moral tradition
and patriotic practice (Zhong 2014: 53). The non-religious conception of shintō was
incorporated into state bureaucracy. The social relation between the Japanese state
and the Japanese people is extremely hierarchical, and this characteristic is largely
explained by the Meiji state’s emphasis on shintō, and the policy created by the Meiji
state. This Meiji state practice later helped to mobilise the Japanese people to wage
devastating war at the state’s request.
The Meiji Constitution, accordingly, did not recognise individual rights as
fundamental. It apparently operated on the German concept of the Rechtsstaat, which
1

2

3
4

The drafting the Meiji Constitution was done secretly by an appointed committee without
public debate.
The question of polity entails spirituality in relation to the political system because the Meiji
state had re-established the Emperor as the head of the state. See Nishikawa (2019) chapter 4.
For more details about the Meiji Constitution, see Takii (2007).
During the Meiji period, Shinto priests became state officials, government’s funding was given
to important shrines and many mythical stories were used to foster a national identity with the
emperor at its centre.
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held that “all powers and rights naturally vest in government” (Urabe 1990: 62). In
the Meiji state, the people were expected to obey the orders of the Emperor and thus
it was rule by law (Urabe 1190: 63), which is proved by the denial of judicial control of
administrative and legislative action. The Meiji Constitution and society were thus far
from the rule of law, in that “powers and rights vest naturally in individuals and that
the government is limited in its power to infringe upon these rights” (Urabe 1990: 62).1
The Constitution of Japan: The Legacy of World War II
The fact that emergency provisions were included in the Meiji Constitution
generates a question: why did the Constitution of Japan enacted in 1947 as a revised
constitution of the Meiji Constitution not include similar emergency provisions? The
answer to this question is closely linked with the origin of the Constitution of Japan.
The Constitution of Japan was drafted after World War II, when Japan was under
occupation rule, led by the Supreme Commander for the Allied Powers (SCAP) or the
General Headquarters (GHQ). The Occupation took the form of indirect rule by the
SCAP, which controlled the Japanese government. The Japanese government then
carried out the SCAP directives. The revision of Japan’s constitution was ordered
by the GHQ and undertaken in marathon exchanges between the GHQ and the
Japanese government.2 However, as the submitted revised draft was not so different
from the Meiji Constitution, the Government Section of the GHQ took the leading
role in drafting a revised constitution.
In March 1946, the Japanese government received a revised Constitution drafted
by the GHQ, which it then reviewed, subsequently proposing some changes. One
point that the Japanese government raised was about emergency provisions. The
government intended to include emergency provisions in the new Constitution, as
Article 76, which was similar to Article 8 and 70 of the Meiji Constitution.3 However,
the GHQ directed that an administrative emergency power should be exercised
1

2

3

Although there is no consensus on its meaning, the core of the rule of law supported as a
fundamental principle of the English and American Constitution is that government power be
bound by law in order to protect individual’s freedom and liberty. Dicey (1982) part II. Indeed,
scholarly discourse on the rule of law endorses that it is a vital check against abuses of power
and essentially functioning rule of law is to guard against tyranny, serving as a normative ideal
that is in opposition to arbitrary forms of rule. See Fatovic (2019).
This section only briefly explains the process of the revision. For more details about the process
of constitutional revision between the Japanese government and the GHQ, see Nishikawa
(2019) Chapter 2.
The suggested Article 76 allows promulgating a cabinet order in cases of public emergencies,
when the diet meeting cannot be held due to the dissolution of the lower house or other
reasons, on condition that the cabinet would obtain an approval from the diet after it has taken
measures.
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in extraordinary situations. This idea was based on the American and British legal
systems, or the common law system. It was intended to avoid the possibility of giving
excessive powers in any situation. As a result, emergency provisions proposed by the
Japanese government, as Article 76, were not included in the revised Constitution.
Nevertheless, after the GHQ and the Japanese government’s discussion and upon
the Japanese government’s request, an article that stipulated measures to hold
emergency sessions of the upper house in time of emergency was included in the
Constitution (Article 54-2) 1.
After the GHQ and the Japanese government’s exchanges concerning the draft
Constitution, the Japanese government discussed the revision of the Constitution
at the Diet meeting in May 1946. However, there was little discussion concerning
emergency provisions in the meeting.2 Nevertheless, from a record of the Diet
meeting, it is revealed that the then-government did not include such clauses for
two major reasons: firstly, in order to reduce the possibility of free judgment by
the administrative power and secondly, because of the government’s view that in
cases of emergency, the nation’s fundamental rights should be guaranteed to the
extent that it did not interfere with the public welfare and the Supreme Court should
make an assessment as to whether or not an appropriate extent of human rights was
guaranteed.3 Similarly, at a meeting of the House of Representative on 2 and 15 July
1946, Secretary of State Tokuji Kanamori explained the four reasons why emergency
provisions are not included in the proposed revised Constitution (JFBA 2017). Firstly,
it was vital to prevent the cabinet’s sole decision in emergencies as much as possible
in order to protect the nation’s rights and deepen the country’s democratic politics.
Secondly, Kanamori explained, even a sophisticated constitution could be nullified
if there was abundant space for the government’s free decision in the name of an
emergency. Thirdly, it was possible to handle emergencies by holding an emergency
session even after the lower house was dissolved. Fourthly, the country could prepare
for emergencies by making the necessary laws applicable in emergencies.
After this, the only clauses relevant to emergencies remaining in the Constitution of
Japan are Article 54-2 and 54-3. These clauses enable the cabinet to convene emergency
1

2

3

The second clause of Article 54 states that “When the House of Representatives is dissolved, the
House of Councillors is closed at the same time. However, the Cabinet may in time of national
emergency convoke the House of Councillors in emergency session”. The third clause adds that
“Measures taken at such session as mentioned in the proviso of the preceding paragraph shall
be provisional and shall become null and void unless agreed to by the House of Representatives
within a period of ten (10) days after the opening of the next session of the Diet.
The revision of the Constitution of the Empire of Japan was discussed at the 90th Imperial Diet
meeting held in 1946.
The information presented here is based on the national record of the 90th Imperial Diet meeting.
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sessions of the Upper House, even after the House of Representatives is dissolved, on
condition that the measures taken as a result of such emergency sessions are approved
by the lower house within ten days. The rationale of including these clauses is that
in the Constitution, the Diet is the highest organ of the state power and the sole lawmaking organ (as specified in Article 41). For that reason, even in emergencies, it is
considered that the Diet should be convened in order to make law.
Even though these clauses allow the exercise of administrative powers in
emergencies, these are not necessarily synonymous with emergency powers. This
is because interpretation of these clauses is divided on the issue of whether or not
the application of these clauses allows the suspension of the Constitution and other
ordinal laws. In other words, even in an emergency situation in which Article 54 is
applied, Japanese do not agree on the issue of the government’s power to limit the
nation’s rights and liberties beyond the extent defined in the Constitution and other
(ordinary) laws.
The historical background of drafting and enacting the Constitution of Japan
explains why emergency provisions are not included in the Constitution. In
addition, it shows why the Constitution of Japan is radically changed from the Meiji
Constitution, which was based on the Rechtsstaat principle. On the other hand,
the current Constitution of Japan, at least in theory, stands on the rule of law as it
establishes the notion of binding the government power by the ‘will of the people’
(Urabe 1990: 64). It also entails the perpetuity and inviolability of fundamental
human rights (Article 97), the placement of Constitution as the supreme law (Article
98), the establishment of the system of judicial review (Article 81) and the due
process (Article 31).1 Accordingly, unlike the Meiji Constitution, these characteristics
evince a general view that the basic principle of the Constitution is the rule of law.
Nevertheless, controversies still remain concerning the legitimacy of the Constitution
of Japan, primarily whether it is a ‘Japanese’ constitution or a constitution imposed
by the GHQ. As illustrated in the drafting process, the original draft was written
by the Government Section of the GHQ. In other words, the foundational and key
principles of the Constitution were laid out by the GHQ. Accordingly, there are still
some Japanese who consider it as an imposed Constitution and thus question its
legitimacy.2
1

2

Article 31 states that “No person shall be deprived of life or liberty, nor shall any other criminal
penalty be imposed, except according to procedure established by law”. Article 81 states that
“The Supreme Court is the court of last resort with power to determine the constitutionality of
any law, order, regulation or official act”. Article 98 states that “This Constitution shall be the
supreme law of the nation and no law, ordinance, imperial rescript or other act of government,
or part thereof, contrary to the provisions hereof, shall have legal force or validity”.
Keigo Komamura writes about the legitimacy debate of the Constitution. See Komamura (2010).
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4. EMERGENCY POWERS THAT DIVIDE THE JAPANESE
While the Constitution does not include emergency provisions, some other
laws in Japan do include articles related to emergency response.1 This contradictory
situation led to diverse and conflicting views with regard to Japan’s emergency
powers.2 Among Japanese scholars and politicians, there are those who believe that
Japan has and can exercise emergency powers, namely those stipulated in the Police
Act and the Self-Defence Forces Act. As stated earlier, there are also other countries
that have no constitutional emergency provisions but which exercise administrative
power when responses are necessary in an emergency. The Japanese government
principally maintains this position.
On the other hand, other commentators take the view that the current
Constitution does not recognise emergency powers and thus although emergency
provisions are included in other laws, they are not technically emergency powers
because the exercise of these laws allows temporarily suspending a Constitutional
order. Among those who claim this view, there are further divisions regarding why
the Constitution does not contain emergency provisions. One interpretation is
that the lack of emergency provisions in the Constitution is a flaw of the law and
constitutional revision is required. Another interpretation is that the non-existence
of emergency provisions derives from Japan’s pre-war and war-time experience, and
thus the absence results from endorsing the basic democratic and pacifist principles
of the Constitution. In this context, historical experience refers to the government’s
oppression of democratic movements before World War II. For example, between
1894 and 1925, the government enacted the Public Security Preservation Laws (or
commonly said the Peace Preservation Laws). There were Imperial ordinances
intended to suppress the Japanese pre-democracy political and social movement
of the 1890s.3 Those who have this opinion believe that giving excessive powers to
the executive recalls Japan’s pre-war and war-time attitudes, and caution against
These laws include the Police Act (Article 71 and 74), the Basic Act on Disaster Management
(Article 105 and 106) and the Self-Defence Forces Act (Article 76, 78 and 81). For example, in
the Basic Act on Disaster Management enacted in November 1961, the first clause of Article
105 states that “…when the Prime Minister finds a special necessity to enforce emergency
disaster control measures concerning the disaster, preserve the economic order of the State,
and address other important issues concerning the disaster, the minister may declare a state
of emergency disaster involving the whole or part of the affected area, after deliberation in a
cabinet meeting”. These articles or clauses, similarly with Article 54 of the constitution, does not
represent emergency powers as even if these clauses are applied, the constitution and other
laws will not be suspended even temporarily.
2
Various views introduced in this section are based on the document by the Constitution Research
Council of the House of Representatives issued in 2003.
3 The movement was called the Freedom and People’s Rights Movement.
1
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repeating this. Accordingly, those who hold this view claim that constitutional
revision for including emergency provisions is not advisable because such provisions
are inconsistent with the fundamental principles of the Constitution.
As demonstrated by these different views, there is no single interpretation and
varying opinions concerning emergency powers existing in the Japanese Constitution.
Nevertheless, there was once agreement within the cabinet that certain Constitutional
provisions were necessary in order to promptly respond to emergency situations.
This view was presented in a final report issued by the Research Commission on
the Constitution of the House of Representatives, which existed in the cabinet
between 1956 and 1965.1 Within this commission, members held opposing opinions
concerning the inclusion of emergency provisions in the Constitution. The majority
of the Commission members believed that emergency provisions should be included
in the Constitution while others contended that no provisions were required for
the Constitution because it was possible to take necessary measures even under the
current Constitution as seen in common law practice.
More recently, a draft proposal of the revised Constitution presented by the
Liberal Democratic Party (the ruling party) in 2012 included emergency provisions
as Article 98 and 99 in Chapter Nine (LDP 2012: 24-25). The Japan Federation of Bar
Associations immediately expressed opposition to a constitutional revision that would
include emergency provisions on the grounds that such provisions would enable the
government to suspend the Constitutional order, albeit temporarily, increasing the
risk of human rights violation (JFBA 2017). By the same token, constitutional law
professors and some news organisations also publicly opposed the proposal.
Such divided opinions are also found in other cases. When a new law was
introduced in 2003, there were fierce debates concerning emergencies and
Constitutional order. The law is the so-called Yūjihō (“Military Emergency Legislation”
or “Contingency Legislation”) that took effect in 2003, a package of legislative
measures that empower the executive to take action in case of an armed attack from
overseas. Before this legislation was approved, there were intense debates in the Diet
regarding the protection of basic rights when exercising this legislation.2 As a result
of negotiations, provisions that sought the protection of constitutionally guaranteed
human rights were included in the legislation.
1

2

The Research Commission on the Constitution was later re-formed in both upper and lower
houses in 2000 and also renewed in 2007.
There were marathon negotiations in the lower house with regard to the contingency
legislation and human rights protection. The original bills were reviewed and revised upon
demand from the Democratic Party of Japan to include provisions for the protection of
constitutionally guaranteed human rights.
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At the heart of conflicting views are diverging opinions concerning how
emergency situations should be treated vis-à-vis the Constitutional order: whether
emergencies are considered to be situations that should be handled within a
Constitutional order so as the normal situation (understood as the rule of law), or
whether they are to be considered situations outside the Constitutional order, i.e.
as exceptions (understood as entailing, at least in part, the suspension of the rule of
law). As stated earlier, several Japanese laws include some provisions for emergencies.
Nevertheless, these are expected to be exercised within a Constitutional order. As
there is as yet no satisfactory resolution to this division of opinion, the measures
Japan undertakes in emergencies depend on the interpretation of relevant laws at
in each case, because to the issue of whether or not the country can temporarily
suspend a Constitutional order as an exception is as yet unresolved.
5. IMPORTANT DENOMINATORS: HUMAN RIGHTS AND THE RULE OF LAW
The Constitution of Japan maintains the protection of human rights as one of its
key principles. In fact, Chapter Three (Article 10 to Article 40) of the Constitution is
devoted to providing a legal foundation of human rights protection. Article 12 states
that “The freedoms and rights guaranteed to the people by this Constitution shall be
maintained by the constant endeavour of the people, who shall refrain from any abuse
of these freedoms and rights and shall always be responsible for utilising them for the
public welfare”. Article 13 then stipulates that “All of the people shall be respected as
individuals. Their right to life, liberty, and the pursuit of happiness shall, to the extent
that it does not interfere with the public welfare, be the supreme consideration in legislation
and in other governmental affairs”. Article 22 further states that “Every person shall
have the freedom to choose and change his residence and to choose his occupation to
the extent that it does not interfere with the public welfare” (italic by the author).
These articles of the Constitution show that the rights of the people are
guaranteed to the extent that they do not interfere with the ‘public welfare’. These
articles apparently indicate that rights of the people can be restricted for ‘public
welfare’. The Japanese government has been internationally criticised due to these
articles that give more weight to ‘public welfare’ than the rights of the people. For
example, in October 1981, the United Nations Human Rights Committee pointed out
that restriction of human rights for the purpose of the public welfare is a violation
of the International Covenants on Human Rights (CCPR/C/SR319. Para. 10). Similar
criticisms were made of the Japanese government on many occasions. Although
the Japanese government explained the meaning of public welfare as public safety,
order, health and morals (CCPR/C/SR324, para.6) or as a national interest, ambiguities
remain concerning the meaning of ‘public welfare’.1
1

The section does not explain the very details of the Japanese government and the UN Human
Rights Committee’s exchanges, for more details see Kubo (2016).
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Under the Constitution, the rights of the people can be restricted or violated in
many ways in the name of ‘public welfare’ irrespective of whether the situation is
normal or an emergency. In that sense, without special provisions, people’s rights and
liberty can be restricted in an emergency situation. In response to COVID-19, most
people voluntarily obeyed the local government’s requests. In fact, Lawrence Repeta
pointed out that “jishuku (or self-regulation) really works” in Japan in his explanation
of why mandatory powers are not stipulated in the revised Act to counter coronavirus
(Repeta 2020). Although certain rights of those who defied the local government’s
requests were restricted, the people who disobeyed were urged to follow the requests
by a collective social pressure rather than legal or executive powers. Shaming and
social punishments are vital ingredients of the extra-legal or informal way of enforcing
executive power in this case. For such social punishments to function, it requires the
majority’s support of the government’s policy, which manifests as ‘peer pressure’.1
Mark Tushnet points out how moralised politics, in which political leaders appeal for
popular support on the basis of moral claims, might function as a strong normative
restraint, particularly in an emergency situation (Tushnet 2008). In Japan’s case, to
counter COVID-19, such moral claims were linked with ‘public welfare’.
This extra-legal way of achieving authority’s objectives is sometimes taken
positively as flexible and responsive, which is believed to have contributed to Japan’s
notable post-war economic recovery and growth (Fenwick 2010: 318). At the same
time, they are criticised as a manifestation of abusive executive power and thus a
violation the separation of powers. The practice is, in fact, far from the practice of the
rule of law. Nevertheless, the extra-legal way of achieving authority’s objectives is
widely exercised in Japan and it seems to be, to a certain extent, to be accepted by the
general public, at least in the context of taking countermeasures to COVID-19.
Both human rights protection and the rule of law in Japan, as seen in combatting
COVID-19, have structural (and perhaps, for some people, ‘cultural’) weaknesses.
Japanese laws tend to avoid giving excessive powers to the executive as a result of
Japanese historical experiences. Nonetheless, in practice, various socio-political measures
have been developed that can informally enforce policies and the power of the executive,
such as using an administrative guidance and peer pressure, or a moralised politics,
which affect the country’s rule of law. The fact that the human rights guaranteed in
the Constitution of Japan can be restricted in the name of ‘public welfare’ proves the
structural weaknesses of both human rights protection and the rule of law in Japan.
1

Peer pressure here is the effect on an individual who is encouraged to follow majority opinions
and behaviours that are supported by many or the peers. Thus it is expected to change attitude,
ideas, values and behaviours to conform to those who have influence or who are dominant in
the society.

PHẦN TIẾNG ANH (PAPERS IN ENGLISH)

251

6. CONCLUDING REMARKS
When the revised Act on special measures against COVID-19 was approved in
the Diet in March 2020, it included compulsory power or forcible measures. The ruling
and coalition parties together occupy majority seats in both houses and thus could
pass the law they needed. The prime minister, however, did not request compulsory
power; the Diet did not grant it. As seen in the measures undertaken to counter
COVID-19, the law does not provide any penalty against refusal to the government’s
requests. This is largely because any heavy-handed approach by the government can
be criticised out of concern for human rights and constitutional issues. In addition, a
mandatory shutdown would be abhorrent to big business organisations, which are
the bedrock of political support for the ruling party, the Liberal Democratic Party
(LDP). The relation between the LDP and Japanese large business organisations has
been key for Japan’s post-World War II economic growth, for which long-sustained
formal and informal interactions between the two were inescapable. Nevertheless,
the case of COVID-19 is not directly comparable to cases that derive from different
types of emergency, such as war, disturbances that include military actions and
invasion by other countries.
A noteworthy issue is that Japanese war-time experience still has significant
effects on both law and politics in contemporary Japan. This reality is manifested when
encountering COVID-19 and has been explained from two different perspectives.
First, it appears in the absence of emergency provisions in the Constitution and also
as the lack of forcible measures in the act on special measures introduced to counter
COVID-19. This legal vacuum stems from politicians’ awareness of the prevalent
fear of excessive power originating from Japan’s wartime history. Secondly, it is
exhibited in the protection of rights and liberty of the people. The protection is, in
principle, fulfilled without demarcating a situation as normal or emergency. The
Japanese government’s response to COVID-19 shows that all government actions
in the emergency situation fulfilled rights guaranteed in ordinary times, and are in
accordance with principles of ordinal law.
Proposals to revise the Constitution continue to be discussed in Japan. Nevertheless,
from the explorations undertaken in this paper, it is apparent that Japan’s constitutional
reform should not just examine the law text or a particular issue like emergency powers
or the pacifist clause, but should be done following thorough examinations on broader
Japanese democracy, rule of law, human rights protection and constitutionalism
upheld since the end of World War II. The rights and liberty of the people guaranteed
in the Constitution of Japan can be restricted by ‘the public welfare’ irrespective in a
normal or an emergency situation. In that sense, inclusion of emergency provisions
in the Constitution as debated in Japan is more about the expansion of power or the
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suspension of the rule of law (rather than restricting the rights and liberty of the people),
which many people fear as also a reason why revision of Article Nine is considered.
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THE COVID-19 PANDEMIC AND EMERGENCY LAW
IN THE RULE OF LAW
Le Thi Nga1
Abstract: As countries around the world attempt to fight off the COVID-19 pandemic, Vietnam’s government is
introducing emergency measures. However, there is a fierce debate about how those measures can undermine the rule
of law in Vietnam.
Keywords: Emergency Law, Covid-19 Pandemic, Rule of Law
1. INTRODUCTION
“Pandemic in the land is putting a strain on our self-image as a free people for whom the
rule of law is our ne plus ultra”.2 From the time of arrival until 4/5/2020, had more than
248.312.000 whom people died, more 3.567.001 peoples have infected in the world.3
At 13:38 on December 31, the Chinese Government announced an “unexplained
pneumonia” discovered in the area around the seafood market in Wuhan Industrial
City - the capital of Hubei Province with 11 million people.4 Quickly, on Jan 23, Wuhan
City locked down to prevent the spread of the Covid-19 epidemic. Most travel in and
out of the city is suspended. More than 800 cases of Covid-19 have been reported
with 25 deaths.
Outside of China, Covid19 has been spreading rapidly in Europe and the United
States, after creating a crisis in Korea and Iran. Faced that situation, on March 11, WHO
been declared Covid-19 is a pandemic. As of 6 May, the total number of Coronavirus
Cases are 3,740,583, with 258,481 deaths and 1,247,191 recovered.5
1
2

3

4

5

Dr., Lecturer at Hue University
Andrew C. MCCARTHY, Law and Liberty in an Emergency, https://www.nationalreview.
com/2020/03/coronavirus-pandemic-response-law-liberty-in-emergency/, Posted: March 31,
2020, 4:17 PM, accessed: 10:32’ 5/5/20.
D. Kim Thoa- Lan Anh-Trần Phương, Dịch covid-19 chiều 4-5: Mỹ có 67 000 người chết, Việt
Nam thêm ca khỏi bệnh, truy cập tại: https://tuoitre.vn/dich-covid-19-chieu-4-5-my-co-hon-67000-nguoi-chet-viet-nam-them-ca-khoi-benh-20200504135648508.htm
Pneumonia of unknown cause – China, https://www.who.int/csr/don/05-january-2020pneumonia-of-unkown-cause-china/en/, posted: 5 January 2020, accessed: 9:51’ 5/5/20.
Covid-19 Coronavirus Pandemic, Available at https://www.worldometers.info/coronavirus/
?utm_campaign=homeAdvegas1?
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Figure 1. Cases of Covid-19 in the world1

Figure 2: deaths from Covid-19 in the world 2

The Covid-19 pandemic completely disrupted all life in the world, restricting
travel, forcing schools to close and millions of people to work from home and millions
of people lost their job.
Vietnam is a country that has a long border and a massive volume of trade with
China was announced the first two Covid-19 patients were the father and son of
Wuhan, China, on January 23, 2020.3 With the result has been achieved, Vietnam
boasts a remarkably low infection rate in a country of 95 million people, with only
268 confirmed cases (97 active and 171 recovered) with no deaths as of April 174.

1

2

3
4

Coronavirus world map: which countries have the most cases and deaths? Available at: https://
www.theguardian.com/world/2020/may/06/coronavirus-world-map-which-countries-havethe-most-cases-and-deaths
Coronavirus world map: which countries have the most cases and deaths? Available at: https://
www.theguardian.com/world/2020/may/06/coronavirus-world-map-which-countries-have-themost-cases-and-deaths
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Figure 3: Cases Covid-19 in Vietnam1

So far, in limiting the number of cases in infection and without deaths, Vietnam is
the world’s most successful nation in tackling with Covid-19. To fighting the Covid-19
pandemic, the government enacted and implemented many strict measures to the
Coronavirus crisis has included an uncompromising curtailment of the right to freedom
of movement. As such, “the central government, related agencies, and local authorities have
taken strong measures to prevent the spread of infection. If everyone strictly follows the ‘social
distancing’ rules, we can slow down the epidemic and even bring it under control”.2
Over the course of three months since the first case, Vietnam has not hesitated
to restrict movements where needed, balancing overt caution with precision. For
example, the local authority allowed to lock down villages and communes following
advisory notices from the Ministry of Health.
Vietnam is still in a 15-day social distancing campaign launched on April 1.
During this period, people have been told not to venture outside their homes except
for “essential” reasons like buying food and medicine or other emergencies. The
decision to close schools nationwide, as a formality, came with the national isolation
order on March 31, effective April 1. Consequently, Vietnamese students have not
gone to school this spring semester.3 These decisions have been controversial in the
field of legal science. The question arises whether the violation of the rule of law.
It has been already said that theoretical and legislative development resulted in
the understanding of the rule of law is a system of governance based on three main
elements: (1) that legal detriments should only be imposed by law, not based on the
1
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personal will or decisions of government officials or private actors (neutrality); (2) that
government action should be subject to regulation by rules, and that government official
should not be above the law (universality); and (3) that people should be protected
from private violence and coercion (governance)”. However, there is still controversy
on the relations between structural requirements of rule of law and the human rights
concept in the emergency. Is it reasonable to use the Rule of Law to evaluate the way
responds to emergencies? It is often thought that emergencies require forms of state
action that are more peremptory and less procedurally laborious than those required in
normal times. As an argument of fact: 1) One is to insist, in the name of the Rule of Law,
that existing constitutional safeguards should remain in force, therefore no decision
may be contrary or different from the Constitution and laws; 2) in emergencies, one
might rely on a general spirit of flexibility and circumstantial sensitivity in state action
that is encouraged even in normal times. On this option, the Rule of Law does not
present itself as a major constraint on the flexibility of state action in face of danger; 3)
one might seek to preserve something like the Rule of Law by laying down in advance
specific legal rules to govern emergencies—rules that suspend ordinary civil liberties
guarantees for example or authorize widespread discretion on the part of officials to
undertake an action that would normally be governed by general rules of law.1
2. CRITICAL PRINCIPLES OF THE RULE OF LAW
The Rule of Law has created an array of values that dominates liberal political
morality: others include democracy, human rights, social justice, and economic
freedom. In this concept, “the rule of law principle has been recognized as a milestone of
modern democratic societies all around the world”2. The notion of Rule of Law, together
with those of democracy and human rights, represents a fundamental principle and
a common value recognized in humankind.
The meaning of this notion, especially in certain states of the former Soviet
Union (conclude Vietnam) has been understood as “state based on the principle of the
supremacy of the laws”.3
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Just after the Reform “Đoi Moi”, there was a significant renewal of interest in
the expression “rule of law”, especially in the context of the founding of the Market
Economy in Vietnam.
This revival became particularly marked in the early 2000s under influenced
by the amendment and supplement of the Constitutional in 2001, as shown by the
widespread use of the term “rule of law” in the national legal system. To pinpoint
what is covered by the expression “principle of the rule of law”, an approach based
on general values seems appropriate in several respects.
Firstly, the supremacy of Law. According to the first principle, the rule of law means
there should be a lack of arbitrariness or wide discretionary power. In other words, every
act will be controlled by law.
Secondly, all are equal before the Law. This principle “emphasizes everyone,
including the government, irrespective of rank, shall be subject to the same law and
courts”.1 There now appears to be a consensus that the expressions “rule of law”
is equivalent, in that they emphasize the need to prevent arbitrary interference by
public authorities by instituting a legally based relationship between such authorities
and individuals. The state-made law on a given subject be uniform within state
boundaries, and, so far as feasible and appropriate, take the preceptive form of
general and definite rules applicable to classes of persons, acts, circumstances, etc.,
and also apply to officials and citizens alike.
Thirdly, the law is made by representatives of the people openly and transparently.
All forms of law are duly authorized and thus conform to established criteria of
validity. Besides, the acceptance criteria for determining the validity of law generally
be clear and readily applicable. The law also includes criteria for the resolution of any
conflicts between otherwise valid forms of law that any possible remedy, sanction,
nullification. Furthermore, it’s also considering other adverse consequences of failure
to comply with a form of law be known or knowable in advance of the relevant
occasions for action or decision under that law.
Fourthly, the law and its administration must subject to open and free criticism
by the people, who may assemble without fear.
Fifth, the law is capable of being known to everyone, so that everyone can comply.
Sixthly, the judicial system is independent, impartial, open and transparent and
provides a fair and prompt trial. All people are presumed to be innocent until proven
otherwise and are entitled to remain silent and are not required to incriminate
themselves.
1
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Seventhly, that all forms of law be appropriately clear and determinate in
meaning; that the behavioral requirements of the law be within the capacity of its
addressees to comply; that the law on a subject, once made and put into effect, not
be changed so frequently that its addressees cannot readily conform their conduct to
it, or that long term planning cannot be feasible.
Eighthly, no one is subject to any action by any government agency other than by
the law and the model litigant rules, no one is subject to any torture.
3. LEGALITY IN THE PANDEMIC CONTROL POWERS
On 30 January, the Prime Minister signed the Decision No. 170/QĐ-TTg on
establishing the National Steering Committee for prevention and control of acute
respiratory infections caused by new strains of coronavirus, caused by Deputy Prime
Minister Vu Duc Dam is Head of the Steering Committee. During more than 3 months
has been happened the COVID-19 pandemic, the Vietnamese government has taken
various measures, which has stringent over time, to combat the spread of the disease.
The measures have included the following:
Travel Requirements and Restrictions: On February 1, 2020, the Prime Minister
signed Decision 173 / QĐ-TTg announcing the acute respiratory infection epidemic
caused by the new strain of the coronavirus. On March 18, 2020, the Prime Minister
decided to suspend the issuance of visas. On March 31, 2020, the Prime Minister
issued Directive No. 16 on the implementation of urgent measures to prevent and
combat the COVID-19 epidemic. The directive takes effect from 00:00 April 1, 2020,
on a national scale. The whole country carried out social isolation (social separation)
within 15 days of foreigners entering Vietnam; restrict flights from epidemic areas.
On April 15, 2020, the Prime Minister asked 28 provinces and cities “high risk” and
“risk” of infection to continue to isolate society until at least by April 22, 2020.
The decisions not only were taken into action by the Central Government but
also local governments. On April 8, 2020, Ha Loi village with about 13,000 people was
isolated for 28 days nearly 11,000 people had to be isolated in Son Loi commune, Binh
Xuyen district, Vinh Phuc province as the pandemic constraint effort.
Prohibition on Gatherings: On April 24, 2020, the Prime Minister issued Directive
19 / CT-TTg on the continued implementation of prevention and control of COVID-19.
The country moved to a longer anti-epidemic stage, relaxed restrictive measures,
gradually restored socio-economic activities.
At the same time, implementing the Prime Minister’s Directive No. 16, many local
governments’ response to the Coronavirus crisis has included a strict curtailment of
the right to freedom such as Quang Ninh Province and Hai Phong City. The decision
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No.16 requires everyone to strictly wear masks in public places where crowds of
people gather.
Government and Civil Service: During this period, most agencies and
organizations closed, and staff worked from their home. With a few exceptions,
Vietnamese government offices and courts are still in operation. However, they were
worked and sent documents (and receiving them) via post. “The courts will not open
court hearings, except for cases for which the settlement term has expired. For such court
hearings, the hearings must contain no more than 20 people and ensure safety measures”1.
As the results of the strict measures that were enacted by governments, the
question is whether the government is free to shape their emergency measures
as they wish. If they have it, when will they be able to use this right? Looking for
answers to these questions, Vietnam’s Constitution 2013 regulates: “Human rights and
citizens’ rights shall only be restricted when prescribed by law in imperative circumstances
for the reasons of national defense, national security, social order and security, social morality
and community well-being.” (Clause 2, Article 14). However, it is clear that in this
regulation, the terms are very vague, it needs specific regulations to ensure consistent
implementation with no legal loopholes.
Besides, seeking for the answer from the power of the authorities on enact the
measures was provided by the Laws: Law on Government Organization 2015, Law
on Organization of the Local Governments 2015, Law on Prevention and Control of
Infectious Diseases 2007, all of them have not yet give out a clear result.
Moreover, the term “emergency situation” is not defined by laws. The question
is how this term is defined in the Ordinance on Emergencies issued in 2000, while
this Ordinance is not public. Decree No. 71/2002 / ND-CP launched to guide and
implement the Ordinance on the state of emergency 2000 has not mentioned the
contents of the concept.
From “suggested that legitimate governments had to be based on popular
consent and that any action by any government that was not supported by popular
consent was not valid and was “without authority”2. And “Constitutional governments
are based on a previous commitment to freedom under the rule of law. The essential attribute
of constitutionalism is a legal limitation on government. Under constitutionalism, rulers are
not above the law”3. What has been done by government and what the existing laws
are posing legal challenges:
1
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1. The cognitive conflict of authorities and stakeholders is a result of the unclear
definition of the “emergency situation” concept in the law system.
2. Lack of a specific legal framework to ensure that decisions of governments are
not abusive or restriction of the human rights and freedom of peoples.
3. Lack of legal mechanisms and tools to monitor the process making and
enforcement decisions. That decisions are to ensure a balance between public interests,
personal rights, and democracy. Since the rule of law requires all individuals were
entitled to certain rights of which they could not be deprived of either by the actions
of the government.
4. CONCLUSION
The current situation showed that Vietnam’s lack of a strong legal framework for
dealing with crises highlights the challenge of introducing a response that addresses
COVID-19 while staying in line with domestic, regions, and international obligations.
Although Vietnam enacted an emergency Ordinance and Law on Prevention and
Control of Infectious Diseases 2007, that extended the powers of authorities and law
enforcement and enables measures that limit access to public institutions and public
transport and individual rights. Vietnam’s Assembly Parliament has to continue to
function and the country has a strong rule of law culture and a good track record of
respecting human rights.
Vietnam must follow regional and international rule of law and human rights
standards. It is completely necessary since the fight for existent threats can require
some limitation compares to fundamental rights and freedoms. Thus, there is a high
risk that governments will overstep and excessively impede rights and freedoms
in response to the “emergency” like COVID-19. In extreme cases, a permanent,
unlimited state of emergency, could lead to the removal of checking and balances
power; moreover, undermining the rule of law to the point where a country ceases to
be democratic. Indeed, in some cases, it is a push towards autocracy masqueraded as
a measure that ensures the safety of citizens. This crisis requires compulsory powers
in an emergency should be evaluated and justified under a common legal and ethical
standard, including (1) must pose a significant risk of spreading a dangerous, infectious
disease; (2) interventions must be likely to ameliorate risks; (3) least-restrictive means
necessary to achieve public security and social order objectives are required; (4) use
of coercion should be proportionate to the risk, and (5) the assessments must be
based on the best available scientific evidence, especially in emerging crises when
the solving solutions and science facts still uncertain, adoption of the “precautionary
principle” is reasonable to ensure public safety.
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EMERGENCY POWERS, HUMAN RIGHTS AND THE RULE OF LAW
Dang Minh Tuan1
Abstract: The paper examines one of the most controversial legal questions relating to emergency powers, whether
emergency powers must be exercised within the bounds of law, or whether ordinary principles of legality do not apply.
It notes that in emergencies local powers are often recentralised and exercised by central authorities, particularly by the
executive. It considers the relationship between emergency powers and protection of human rights. Emergency powers
are characterized by extraordinary concentrated powers of the executive, so there is a high risk of human rights abuses
and rule of law violations. It is therefore important that emergency powers are kept under regular review and control.
Keywords: emergency powers, human rights, rule of law, Vietnam
I. WHAT ARE EMERGENCY POWERS?
Emergency powers are those special prerogatives that a government or a
president can resort to in extraordinary situations such as war, insurgency, terrorist
attacks, or other severe threats to the state, environmental calamities, serious
industrial accidents, pandemics, or similar situations that threaten a great number
of lives. It is commonly agreed that these powers should only be used in such
extraordinary circumstances, and even then only to the extent that the situation
requires.2 Emergency powers can also refer to powers brought in rapidly in a crisis
but which are expected to be temporary.
Emergency powers are extraordinary powers historically invoked as a means
of resolving a crisis or protecting a political regime. In the past, emergency powers
have virtually always implied limits on individual human rights and, while intended
to secure the survival of the state, such extensive executive powers have not always
secured the survival of democracy.3 The need for powers that exceed ordinary limits
emerged along with the concept of limited republican or constitutional, government
in ancient Rome. When confronted with a direct threat to the constitutional system
1
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itself, the Roman Senate could decide to appoint a dictator for a period of no more than
six months. During that time, however, the dictator exercised unrestrained power,
limited only by that individual’s own commitment to the republic itself. The dictator
was appointed not to destroy or replace the existing system but to save or conserve
it. This provision was revived in the modern era first by Niccolò Machiavelli, who
defended the assignment of extraordinary power to a ruler to make it possible to save
a society as well as its political institutions. The conviction that a constitutional system
required the ability to cope with unexpected and immediate threats was embraced
by John Locke and Jean-Jacques Rousseau.1
Emergency situations differ greatly. The most common reasons for allowing
the declaration of a state of emergency include war, invasion, unrest, insurrection,
natural disaster, or a threat to national independence or the functioning of public
institutions. Emergencies are necessarily unpredictable, there are types of emergency;
therefore, many countries only define general references for a state of emergency,
such as “extraordinary circumstances”, “international crisis”, “particular urgent
situations”, or “times of war” as prescribed in many Western European constitutions.2
Similarly, the types of threats are not provided in detail, generally in formulas such
as “threats to the constitutional order”, “serious and immediate threats to public
order” or “threat to territorial integrity and independence”. Otherwise, the U.S
Constitution provides limited emergency power, allowing for the suspension of
ordinary judicial process in the event of war, invasion, or rebellion. Different types
of emergency and threats have different effects and require different responses
such as pandemics, natural catastrophes and insurgencies or coups d’état; terrorist
attacks and economic crises or an armed aggression of a foreign state. In Vietnam,
the proclamation of a state of emergency is proclaimed when in a whole country
or in a number of localities there is a serious disaster caused by nature or human,
a dangerous epidemic spread on a large scale, seriously threatening the properties
of the state and organizations, people’s lives, health and property of the people or
in a situation seriously threatening national security and social security order (art. 1
Ordinance on the state of emergency).
Emergency powers usually refer to government extraordinary powers to
respond rapidly to a public emergency by making regulations without an act of
parliament, taking actions without complying with statutory duties that it would
normally have to comply with and taking actions that it would not normally be to
1
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take.1 The declaration of a state of emergency usually grants additional authority in
three main areas: (i) the temporary restriction or suspension of some (but usually
not all) constitutional rights; (ii) the temporary concentration of power in the
executive branch at the expense of the legislature, and centralization of power in
the central government at the expense of sub-national authorities; and (iii) in some
cases, the postponement of elections.2 Examples of emergency measures or powers
range widely, for example, the restriction of press freedom and the prohibition of
public meetings; domestic deployment of the armed forces; evacuation of people
from their homes and places of work; searches of homes and other private places
without a warrant; arrests without charges; confiscation of private property (with or
without compensation) and/or its destruction; regulation of the operations of private
enterprise; interference with financial transactions and export regulations; special
legislation to punish non-compliance with emergency regulations.3
Emergency powers effect on the role and powers of parliament, government, head
of state, courts, and local government. In general, emergency situations may require
concentrated and decisive action, for which the executive is better suited than the
legislature; therefore, many constitutions enable the executive (president and/or the
government), during an emergency, to take actions – including issuing orders having
force of law – which might otherwise be the legislature’s responsibility.4 It is common as
in Europe and other places all over the world that some powers by parliament may be
transferred to the government or the president, who has the right to issue regulations
that go against existing laws. Germany and France constitutionally assigned emergency
powers to the executive. Others, like Great Britain, Parliament exercise emergency
powers through ordinary legislation, but it has formally delegated extraordinary to
the executive on a number of occasions. In a few cases, like in the US, emergency
power is granted to Congress rather than to President.5 The normal legislature may be
replaced by “mini-parliaments” such as Committee, Council or Delegation during war
or similar situations. The Parliament and other constituents may be prohibited to alter
1
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the constitution and other pieces of important legislation such as the election laws and
the laws governing the state of emergency. Meanwhile, there are some exceptions on
the legislature such as the prolongation of parliamentary terms and the prohibition of
dissolving the parliament in a serious emergency. The National Assembly of Vietnam
may adopt laws in a shorten procedure (art. 144 (1) Law on promulgation of legal
normative documents). Parliament and other authorities commonly may suspend or
restrict some constitutional rights. There are normally a few alterations in the judicial
system during emergencies, such as the establishment of extraordinary courts or
the extension of jurisdiction of military tribunals. Independent and impartial courts
must be allowed to continue functioning freely during an emergency situation for the
purpose of exercising judicial review over emergency powers and ensuring the effective
protection of legitimate rights. In an emergency, powers of local authorities and other
sub-national agencies may be temporarily transferred to the central government to
meet the requirement of a united response by the national authorities to protect life,
property, public order, and territorial integrity.1
Emergency declaration process is composed of two steps: a proposal or initial
decision to declare a state of emergency; and approval or confirmation. In many
countries, the executive normally exercises the authority to initiate or propose and
declare a state of emergency, while the legislature usually debates, reviews, and
approves or confirms the executive’s decision. In some cases, the state of emergency
comes into effect only after the grant of legislative approval, but in some other cases,
a state of emergency can come into effect immediately after an executive decision,
but will need to be approved later by the legislature. As in the US, under the National
Emergency Act, the President has the power to declare a national emergency by
following certain protocols. Once declared and announced properly to Congress,
which includes publication in the Federal Register and outlining intended actions,
the President can access additional authority in order to fulfill his or her duties in
mitigating the emergency. Announced emergencies are reviewed by Congress, can be
terminated by joint resolution or by the President, and can be extended. The expansive
abilities of the President to issue emergencies, and as The U.S. has recently seen, to
veto joint resolutions to end such emergencies, creates major constitutional concerns.
Otherwise, under the Vietnamese Constitution, the authority to decide proclamation
and termination of a state of emergency does not belong to the National Assembly, but
its Standing Committee (art. 74(10) Constitution). In case of emergency, convening
the standing committee of the National Assembly is considered to be feasible for
1
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the decision. Once the decision of the National Assembly Standing Committee was
issued, the President proclaim the state of emergency. In the case where the National
Assembly Standing Committee cannot meet, the President has the right to decide
the authority of the National Assembly Standing Committee (art 88 (6) Constitution).
A state of emergency is temporary to respond to a particular urgent need, so
that there is normally a time limit to any declaration of a state of emergency, and the
time limit may be terminated and renewed by competent authorities. A temporary
emergency under a time limit is supposed to the nature of the emergency and
necessary to prevent the abuse of emergency powers by the government.
Most modern constitutions have provisions on emergency powers, but some
others do not mention emergency provisions in the constitutional text. In the
absence of constitutional provision, the legislature determines emergency powers.1
Otherwise, the US Constitution has only one provision on the suspension of habeas
corpus “when in cases of rebellion or invasion public safety shall require it”, but the
Constitution does not provide emergency powers. Consequently, they are mainly
regulated in the National Emergency Act. In Vietnam, the Constitution provides the
competences of proclamation and termination. Emergency powers are regulated in
the Ordinance on State of Emergency and some other relevant laws such as Law
of National Defense, Law on Network Security, Law on Prevention and Control of
Infectious Diseases. The making of law on state of emergency is on the law-making
program of the National Assembly.
II. WHY DO EMERGENCY POWERS MATTER HUMAN RIGHTS AND RULE OF LAW?
A fundamental tension exists in any constitutional order between the basic premise
of government constrained by law and the perceived need for extraordinary power to
confront dire emergencies and crises. This is namely the tension between emergency
powers and the rule of law and liberalism. In theory, there are two views on the current
debate on emergency rule: the classical view of German pre-war philosopher Carl
Schmitt and the view of “anti-Schmitteans”. Under Carl Schmitt’s view, liberalism and
exception cannot be reconciled; emergencies cannot be foreseen and constrained by law
and will therefore require the exercise of absolute power: liberalism will always have to
yield to authoritarian rule, especially in case of terrorism. In contrary to Carl Schmitt’s
view, “anti-Schmitteans” argue that emergency powers can, and should, be integrated
into the state’s legal order in order to prevent the abuse of emergency powers2. In practice,
1
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in Europe for example, some countries, such as Switzerland, Norway and France have
adopted a conception of emergency powers as largely external to the law, while others,
such as Germany and Spain, carefully regulate and circumscribe emergency powers in
their constitutions and other legislation.1 Meanwhile, development and international
organizations have tried to propose requirements and principles to keep the exercise
of emergency powers within the rule of law and to protect rights and freedoms. the
International Commission of Jurists in its Declaration on Upholding Human Rights
and the Rule of Law in Combating Terrorism in 2004 (Berlin Declaration), which stated
that: These [rule of law] principles, standards and obligations define the boundaries
of permissible and legitimate state action against terrorism. Under the view of these
organizations, the odious nature of terrorist acts cannot serve as a basis or pretext for
states to disregard their international obligations, in particular in the protection of
fundamental human rights.2
In a state of emergency, the government may take measures that may affect
fundamental rights. Concretely, a state of emergency allows the government to suspend
or restrict the exercise of human rights.
Not all human rights principles enjoy the same level of protection. Instead, they can
have different legal characteristics, being absolute or non-absolute in nature or having
inherent limitations. Some of the most fundamental human rights are “absolute”. Such
rights include the prohibitions on torture, slavery, and retroactive criminal laws. The
absolute character of these rights means that it is not permitted to restrict these rights
by balancing their enjoyment against the pursuit of a legitimate aim. This principle is
recognized in international human rights law and national laws. Most rights, however,
are not absolute in character. Governments can limit the exercise of these rights for valid
reasons, including the needs of countering terrorism, as long as they respect a number
of conditions. In a state of emergency, these rights are restricted or even suspended.
Otherwise, “non-absolute” rights may be safeguarded during emergencies, as under
Article 137 of the Peruvian constitution which provides that the right to habeas corpus and
«amparo» (a remedy through the courts for acts of authority that violate fundamental
rights, which also forms the basis of Inter-American Convention on Human Rights Article
25 (right to judicial protection) (IACtHR, 1987(b), paras. 38-40) may never be suspended
even in times of national emergency. In Vietnam, “absolute rights” are not constitutionally
recognized, and every human right may be restricted.
Limitation of rights is a necessity to pursue a legitimate aim such as respect of
1
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the rights or reputation of others, the protection of national security, the maintenance
of public order or public health or morals. Emergency powers allow the government
to limit fundamental rights to protect other legitimate interests threatened by the
situation. However, derogation of rights is used only “in time of public emergency
which threatens the life of the nation” (art. 4(1) ICCPR) such as armed conflict, civil and
violent unrest, a terrorist emergency, or a severe natural disaster, such as a major flood
or earthquake. Derogation “refers to the legally mandated authority of states,” who are
otherwise bound by the obligations of treaties or constitutions, “to suspend certain civil
and political liberties – in response to crises” and “can be justified solely by the concern
to return to normality.”1 Significantly, “[n]ot every disturbance or catastrophe qualifies
as a public emergency which threatens the life of the nation”2, thereby permitting
derogations to be made. This applies equally to terrorist acts which need to be assessed
on a case by case basis to see if the criteria are fully met before any state of emergency
may be declared, essentially whether they threaten the very independence and integrity
of the nation. Moreover, in determining whether a derogation is proportionate, the
question to be asked is whether there are other means, less restrictive of the rights
in question, which would provide a similarly effective means of responding to the
exigencies of the situation (principle of proportionality). International human rights
law provides other strict requirements on using emergency measuring derogating
human rights, such as conformity with international obligations, non-discrimination,
official proclamation, and international notification.
In the exercise of emergency powers, Vietnamese law empowers the Prime
Minister to decide the use of a number of special measures. Among them, many aim
to restrict fundamental rights including right to demonstration, right to transportation,
right to assembly, right to association. Arresting emergency law violators is carried out
in special orders. The Prime Minister has the right to request the President of Vietnam
mobilize armed forces to the areas with emergencies. However, in the period of the
Covid-19 Pandemic, no state of emergency was declared, but the Prime Minister issued
the Directive 16 on Social Distancing with many special emergency measures, some
of which restricted rights to transportation and right to assembly. Furthermore, some
local authorities provided their own regulations to prohibit or restrict human rights,
especially the right of transportation. The central and local policies helped to handle the
Pandemic, but their legality was questioned. It is noted that the Constitution provides
that “human rights and citizen’s rights shall not be restricted when prescribed by law
in necessary circumstances for the reasons of national defense, national security, social
1
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order and security, social morality, and community well-being; the exercise of human
rights and citizens’ rights cannot infringe national interests and legal and legitimate
rights and interests of others” (art. 14.2 Vietnamese Constitution). The constitutional
principle requires the necessity for the replacement of the Ordinance on State of
Emergency by a law, because the Ordiance is not a law. In term of derogation from
human rights, there is no specific legal provision on the derogation from human rights
in Vietnam. The Constitution, the Ordinance on State of Emergency, and other laws
only provide “limitations on rights”. Vietnamese lawmakers may consider “derogation
from human rights” is a specific kind of “human rights limitation”. However, it is
necessary to clarify these two different terms, especially the derogation from human
rights in the state of emergency.
As mentioned above, emergency powers are characterized by extraordinary
concentrated powers of the executive, so there is a high risk of human rights abuses
and rule of law violations. It is therefore important that emergency powers are kept
under regular review and control. The control of emergency powers may be exercised
through international, regional, and national oversight mechanisms.
At the international and regional level, international and regional oversight
bodies such as courts and human rights protection bodies exercise the control of the
conformity of international and regional laws.
At the national level, the control of emergency powers is exercised by the legislature
and judiciary. However, the strengthening of the executive means also the detriment of
judicial authority and parliamentary oversight. Consequently, it is challenging for the
legislature and judiciary to play their role of control over emergency powers.
The legislature must supervise emergency executive powers to ensure that they
are not abused. As the Siracusa Principles envisage, “the national constitution and
laws governing states of emergency shall provide prompt and periodic independent
review by the legislature of the necessity for derogation measures”. There are different
ways to exercise legislative oversight of emergency powers. As mentioned above, the
legislature may review, approve or confirm the executive’s initiative and declaration
of a state of emergency. Most parliaments also have the power to review the state
of emergency at regular intervals and suspend it as necessary. The legislature must
normally assembly automatically if a state of emergency is declared. Some constitutions
provide the establishment of special legislative scrutiny and oversight mechanisms
that operate in emergency situations.1 In the United States, States’ statutes defining
1
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executive authority during an emergency cannot be modified by executive order.1 In
Vietnam, the National Assembly Standing Committee is competent to supervise the
exercise of emergency powers.
The judiciary plays a key role in reviewing the constitutionality and legality of
a state of emergency. The judicial system must continue to ensure the right to a fair
trial. It also must provide individuals with an effective means of recourse in the event
that government officials violate their human rights. National courts exercise judicial
review over a state of emergency in relation to a declaration or extension of a state
of emergency and/or the exercise of emergency powers. Vietnamese laws do not
provide specifically the role of the judiciary in the state of emergency.
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COVID-19 AND STATES OF EMERGENCY IN SOME EASTERN EUROPEAN COUNTRIES:
REFLECTION FROM A RULE OF LAW PERSPECTIVE
Xuan Loc Dang1
Abstract: COVID-19 has already been the most serious crisis facing the world since The World War II. Following the
confirmation of the World Health Organization, till the end of 5 May 2020, there are 215 countries and territories with
more than 6 million people with coronavirus infection and nearly 400 thousand people died. This invisible dangerous
force is a terrible threat, made long-standing institutions of the European have to promulgate the State of Emergency
that has led to the instability of the rule of law as well as social conflicts. Besides, for some Eastern European countries
with background young democracy and the fledgling Rule-of-Law state was rebuilt after the 1990s, this is the first time
these countries have promulgate a State of Emergency and it is also the first time most countries in the region as well as
internationally have all promulgated a state of emergency in the same period of time.
This article focuses on listing, analyzing the effects of the COVID-19 pandemic, which has led to the serial-promulgation
of the State of Emergency in Europe and in the World, at the same time as well as the assessment the reality impacts
of the State of Emergency to the Rule-of-Law in some Eastern European countries over the past period. On that basis,
recommendations were made to minimize the negative impacts caused by declaration of the State of Emergency on the
current Rule-of-Law.
Keywords: Covid-19, Rule of Law, State of emergency
INTRODUCTION
During the late 1980s and early 1990s, the world had had structural and global
changes. It was the end of the Cold War after more than 40 years, which led to the
breakup of the Soviet Union, followed by the crisis and collapse of the socialist regime in
Eastern European countries 2(East Germany, Poland, Czech, Slovakia, Bulgaria, Hungary,
Romania..). In this area, basic and radical changes have been shown in the rebuilding of
a similar structure in the Constitution in the ideological system of the rule of law system
with a very specific and clear assignment of power, as well as a mechanism to control
state power over all branches of power from insight into power system.
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Only when constitution and the law’s respect is ensured, the society is governed
by the rule of law, then in all relations between the authorities; citizens and individuals
will be harmonious. It’s what Eastern European countries have recognized after having
spent more than 40 years of ideological influence due to the unique heritage of the old
state model. This was followed by the fall of the Berlin Wall, a series of revolutionary
waves occurred in Eastern European countries that caused instability, even leading to
violence application in Romania. After this century incident, after the loss due to the
change from the foundations of the state, after realizing a clear shift in the value of the
integration of the united German State, including both theoretical and practical terms,
Eastern European countries have affirmed their determination to strive to build a rule
of law state and all aim to become member states of the European Union.
New member states before being allowed to join the European Union must
fulfill the conditions of the rule of law to achieve democracy, the right of freedoms
and institutions, as well as the law respect. This is a legal system with common
standards applied to all countries in the European Union to strengthen cooperation
and harmonize national laws step by step.
1.THE STATE OF EMERGENCY AND THE RULE OF LAW

1.1.The Rule of Law
As we all know, the idea of the rule of law state has existed since the ancient
Greek-Roman state and it has always been associated with the thought of democratic
development expressed in the views of thinkers such as: Solon (638-559 BC) on a
democratic basis through elections and the integration of state power and the law;
Socrate (469-399 BC) reflects a view of justice in compliance with the law, fairness
must go along with the legalization; Plato (427-347 BC) presents in the works “The
Republic” and “The Laws”, including the thesis “where the law is not valid and under the
power of someone in there, the state will collapse quickly”; Aristotle (384-322 BC) wrote
“The Constitution of Athens” and other important works such as “The Politics”, “The
Ethics”, “The Rhetoric” to point out the views on the existence of common, nature
law is higher than the specific law issued by the state; morality must serve the law;
fair action means acting following the law, condemning the rulers not to obey the
law, attempting to dominate with violence and requiring decentralization in state
organizations; Cicero (106-43 BC) with famous works such as “On Government”, “On
the Laws” and “On duties”. He had progressive ideas about the rule of law, there has
a particularly famous view: “Everyone is under the force of the law and the people must
regard the law as their refuge.”
The Rule-of-Law ideology was further developed into increasingly complete
theories in the medieval, near and modern times with political and legal thinkers such
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as N.Machiavelli (1469-1527) with “Le Prince” includes the idea that the state has equal
dominance then can eliminate the monarchy; Thomas Hobbes (1588-1679) the English
philosopher with the work “Leviathan”; John Locke (1632-1704) with the work “The
Second Treatise on Government” showed the viewpoint that limiting state power must
be organized on the principle of decentralization if not be restricted and controlled,
the most obvious consequence is the violation of human rights and freedoms C.
Montesquieu (1689-1755) with the classic work “The spirit of the law” has outlined
the basic features of civil society and the rule of law as well as clearly analyzed the
theory of the three rights of isolation; J.J.Rousseau (1712-1788) with the work “Social
contract”, he advocated the idea of democracy, social contracting, then found political
solutions about a republic. The legislative power always belongs to the people, so
the monarchy will shift to a republic of elected officials; A.V.Dicey (1835-1922) famous
English legislator with “Introduction to the Study of the Law of the Constitution” refers to
the Rule-of-Law with 8 basic characteristics that must be followed. Next, many other
legalists and thinkers such as I.Kant, G.W.Hegel, M.James, T.Jefferson, A.Hamilton...also
contributed to the development of the idea of the Rule-of-Law as well as a new legal
worldview.
Nowadays, the Rule-of-law is one of the most discussed concepts of constitutional
law and is unquestionably related to the transition from the state law to the rule of law.
The concept of the rule of law is a constitutional reality whose foundation is found
in the mechanisms of the exercise of state power, in the relations between power and
liberty of every individual of society and in the application of the principle of legality
to the entire state activity, but also in the behaviour of each member of society.The
rule of law has formed and spread over three major models1:
1. The English model of “Rule of Law” is characterized by the limitation of the
monarch’s power and preserving the power of the parliament.
2. The German concept emphasizes the need to ensure the legality of the
administration and its judicial control.
3. The French concept regards the rule of law as a legal state, proclaiming and
maintaining the principle of legality.
Initially formed and developed in these Western European countries, the rule
of law theory was gradually imported, popularized to other countries and regions,
step by step internationalized and recognized as a principle, standard for adjusting
relations between countries.
Traditionally, the rule of law has been viewed as the domain of lawyers and
judges. But everyday issues of safety, rights, justice, and governance affect us all;
1
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everyone is a stakeholder in the rule of law. Effective rule of law reduces corruption,
combats poverty and disease, and protects people from injustices large and small. It
is the foundation for communities of justice, opportunity, and peace underpinning
development, accountable government, and respect for fundamental rights.
According to an independent organization to promote the rule of law around the
world - WJP1 there are four universal principles constituted a working definition of
the rule of law. They were developed in accordance with internationally accepted
standards and norms, and were tested and refined in consultation with a wide variety
of experts worldwide. The rule of law is a durable system of laws, institutions, norms,
and community commitment that delivers:
- Accountability, the government as well as private actors are accountable under
the law.
- Just Laws, the laws are clear, publicized, and stable; are applied evenly; and
protect fundamental rights, including the security of persons and contract, property,
and human rights.
- Open Government, the processes by which the laws are enacted, administered,
and enforced are accessible, fair, and efficient.
- Accessible Justice, justice is delivered timely by competent, ethical, and
independent representatives and neutrals who are accessible, have adequate
resources, and reflect the makeup of the communities they serve.
The universality of the rule of law is apparently admitted everywhere as an
indispensable reference system for countries, which shows that the rule of law
has become a common standard for the whole world. Nevertheless, in practically
applications, it is essential to consider whether this reference system is real applied or
not. There is possibly that still exists in some countries, the statement of recognizing the
rule of law is only theoretical and formal, more like a political slogan than a legal one.

1.2. The State of Emergency
Recognizing a state of emergency or enclosure status origins from Roman times2.
The term “Justitium” is derived from the Latin term “Juris statio”, is a concept in which
parliament can make a final decree (senatus Consultum ultimum) without having to
discuss, approve and vote. Some scholars also regard it as an exception state, derived
from the required state3. It involved suspending civil activities, including the court,
1
2
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treasury and the Senate, was ordered by senior Roman judges. Or after the death of
a leader of the country, during the period of instability, the void when handing over
the power “interregnum” can be applied for a longer period of time like when being
invaded. Justitium was first recorded in 465 B.C, due to the panic tighten the city
about the imminent invasion of Aequi.
These measures are applied only temporarily and only exist until there are no
more threats then the State must return to the state of law and normal legal order. The
state of emergency in fact is a situation in which the government is empowered to take
actions or impose policies that wouldnot be normally permitted. A government may
declare such a situation when a natural disaster, civil unrest, armed conflict, medical
pandemic or epidemic occurs, as well as other biosecurity risks. These declarations
force citizens to change their normal behaviors and order government agencies to
implement emergency plans. Cases of emergency can also be used as a reason to
suspend freedoms guaranteed under a country’s constitutional or fundamental laws.
Although seldom happens in democracies, but dictatorial regimes often declare an
emergency that lasts indefinitely for their rule, or takes longer to gain the legal basis
applying acts of human rights violations on its own citizens, especially the absolute
rights protected by international conventions on civil rights and politics.
About the state of emergency in legal theory, Dicey says that in an emergency
situation public officials might find themselves compelled to act outside the law and
Parliament might then indemnify them. But an Act of Indemnity does not make what
the officials did legal – Parliament has ‘legalised illegality’1. Rather, it places them in a
zone uncontrolled by law – a legal black hole, to use the current term. His point is that
political power can be exercised in a brute fashion, permitting those who wield it to
break free of the constraints of constitutionality and legality.
It might, Dicey thinks, be at times justified to do this because without illegal action
the state and thus law itself might have been overthrown. But it would be far better
if Parliament were to delegate in advance the resources to public officials to deal with
the emergency.
The state of emergency is widely recognized both in legal science worldwide as
well as in global political - legal instruments. Typically, Article 4 of the International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 2 of 1966 states: “In the event of an
emergency which threatens national survival and has been formally declared, Member States may
take measures to restrict the rights stated in this Convention, in moderation due to the urgent
need of the situation, provided that these measures are not inconsistent with the other obligations
1
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of that country resulted from international law and do not contain any racial discrimination
race, color, gender, language, religion, or social background.” The exception to this provision
is that certain rights cannot be restricted by the ICCPR 1966 such as the right to life
(article 6), the right not to be tortured, treated and punished cruelly (article 7), the right
not to be enslaved (article 8).
The current state of emergency caused by the COVID19 pandemic is one of a
kind of emergency that all countries with different the rule of law state platforms
have not faced until now. Its impact leads to a health crisis but at the same time leads
to a crisis about the rule of law and the economy.

1.3. Impact of the State of Emergency on the Rule of Law
In theory, an emergency situation is a temporary disruption of the status incurred
from a number of trigger events and is expected to come to a clear end. Cases of emergency
are often distinguished by scale and classified by three broad headings:
- Violent situations, including wars (whether from foreign aggression or civil war),
terrorism, domestic rebellion or civil rebellion and conflict.
- Calamity, natural disasters including storms, tornadoes, tsunamis, earthquakes,
landslides, volcanic eruptions and other extreme events mentioned in the law under
the concept of force majeure such as famine, pandemic and threat to public health.
- Economic crisis, collapse of financial system, hyperinflation and economic
recession.
Of the three titles mentioned above, war is still a typical example of a state of
emergency, deeply affecting the thinking about the urgency, legality, and legitimacy of
government as well as public support for the government’s response and justification
for the use of prohibited measures. This was mentioned by Cicero: “Silent leges inter
arma - In times of war, the law falls silent”1.
The greatest impact of the last century of the State of Emergency on the Rule
of Law must be the notorious abuse of Nazi Germany in Article 48 of the Weimar
Constitution that gave the German president unspecified authority to enact urgent
orders. This makes the Weimar Constitution invalid when laws are enacted without
the legislative parties. This exceptional state of emergency was legalized for 14 years
until the Weimar Republic fell.
Nowadays, states of emergency have a direct impact on citizenship due to the
excessive power of governments, even beyond the control of the legislature and the
judiciary. From this point can lead to an easy increase in corruption in law enforcement.
The previous democratic elections are now delayed or held but lack the objective
1
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conditions of assurance. Furthermore, the basic human rights are also seriously
affected such as privacy, freedom of movement, gathering, non-discrimination... and
then there are serious vulnerabilities in approaching justice.
2. COVID-19 IN RELATION TO THE STATE OF EMERGENCY
Throughout the history of mankind, until now stat of emergency have been
declared because of violent or war situations that still have to be applied the most
and the most widely. However, with the emergence of the first COVID-19 case
outbreak in China in December 2019 and the spread rate exponentially by the end
of March 2020 there were 1 million and 6 million by the end of May. In front of the
threats posed by Covid-19 to many countries, a number of governments’ methods
to prevent the spread of this pandemic and prevent the health system from being
able to “resist” are emergency decision making of a state of emergency. This requires
governments to measure and assess the extent of Covid-19’s influence in relation to
all aspects of social life, thereby taking into account the minimum time limit to ensure
urgent measures are applied, yet bring about the best effect, with the aim of restoring
the normal state as soon as possible.
The triple crisis of public health, the Rule-of- Law and economics cause significant
restrictions on equality rights, the right to life, liberty, and physical safety as well as
health care mentioned in the International Declaration on Human Rights1 in 1948. In
Italy, for example, when the health system is overloaded instead of accepting patients
on a first-come, first-served basis, doctors and nurses are advised to adopt a “difficult
choice” to focus on patients who have a better chance of recovery after intensive
treatment. Then there are other restrictions such as the right to free movement in
most countries, which limits the freedom of assembly; ruled out street protests. The
right to vote and vote in elections is affected when candidates are unable to carry out
election campaigning freely, especially when elections are held despite a pandemic or
when elections are postponed to reduce risk of infection. The right to access to justice
is also affected when courts are operating slowly or temporarily closed. Economic,
social and cultural rights are also affected, as many industries are practically closed,
educational rights are hindered, cultural events are postponed or canceled.
3. 		 DECLARATION OF THE STATE OF EMERGENCY IN SOME EASTERN EUROPEAN COUNTRIES DURING
COVID-19 PANDEMIC
Although originated from China’s Wuhan city, the corona virus has quickly spread
to Europe and made the continent the focus of the world’s worst disease outbreak.
Geographically and economically tourism-oriented, Italy is the earliest country and
1
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has the worst effect by pandemic in the European Union. On 9 March, the lockdown
orders were extended to the whole of Italy, effectively quarantining more than 60
million people. From Italy, Covid-19 has quickly pervaded Western Europe from
France, Germany, Austria, Belgium, England, Spain and massively moved to Eastern
Europe because of the large number of migrants and working people coming back
from Italy. This has prompted a series of states to declare state of emergency such as
the Hungarian government declared a state of emergency on 11 March; the Czech and
Slovakia government declared a state of emergency on 12 March; Bulgarian Parliament
voted unanimously to declare a state of emergency from 13 March; Poland has declared
a state of emergency due to the risk of SARS-CoV-2 (COViD-19) epidemic. The state of
epidemic emergency came into force on 14 March 2020 and will remain until further
notice; On 16 March, President Iohannis issued the decree establishing the state of
emergency in Romania for a period of 30 days.
The characteristics of Eastern European countries are their young economy and the
rule of law foundation. The unexpected pandemic situation caused many controversies
among the parties in the Parliament, helplessness of the executive, the imperfect legal
corridor... The health systems of many Eastern European countries have always been
overloaded, making the number of deaths in Eastern European countries much higher
than the death rate reported by the World Health Organization. However, the first
requirement is that EU member states must meet the requirement to activate Article
15 of the European Convention on Human Rights1, allowing the use of this article
for purposes of exemption from international law enforcement, in the condition of
declaring a state of emergency as a result of the Corona virus pandemic.
4. 		 IMPACT OF THE STATE OF EMERGENCY ON THE RULE OF LAW IN SOME EASTERN EUROPEAN COUNTRIES
DURING COVID-19 PANDEMIC
In an effort to flatten the curve of the COVID-19 chart and to limit or prevent the
spread of disease, national governments in the European Union have suspended the
freedom right of movement of people, restricted on information freedom, and the
closed schools, businesses and places of worship under public safety reasons. After
being allowed to activate Article 15 of the European Convention on Human Rights,
States signed the Convention are exempt from some certain rights enforcement
guaranteed by the Convention during “wars or another community emergency
that threatens the life of the nation” time. All measures must be due to “the strict
requirements of the urgent needs of the situation”, and must conform to another
national obligation under international law. In addition to the above requirements,
the exemption of certain rights must be in line with procedure, there must be some
1

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf accessed on 28.05.2020
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formal notices regarding the exemption and duration of exemption, the cancel of
exemption must be notified to the Secretary-General of the European Commission.
Hungary is an example of using emergency declaration to achieve political
ambition beyond combating the COVID-19 epidemic. The Hungarian parliament on
March 30 passed the Coronavirus Act with 138 votes and 53 votes against, enabling
the Hungarian government to take one more step and again gain full power of
the state in the hands during the time state of emergency exists. The passage of
the Coronavirus Act enabled the Hungarian government to receive Parliamentary
mandate indefinitely. Besides, the state of emergency was declared on March 11 by
the Hungarian government and was authorized to extend it until they felt it was
necessary. It allows the government to run the country through coercive decrees,
which even may not need to comply with laws1. Owning more than two-thirds of
the representatives in Congress, the law was easily passed by the ruling coalition and
ratified immediately by the President within two hours, which has never happened
in Hungary’s story.
In 2018, the European Parliament, in an unprecedented move, triggered
Hungarian sanctions following Article 7 of the EU Treaty on the grounds that it
created a “systematic threat” to the core value of the union bloc. Although Hungary
is now facing legal proceedings, they have not changed their approach2. Already in a
not really good relations with the EU, in response to the European Union response to
the Hungarian government’s threat to the rule of law and democracy, the Hungarian
Prime Minister said in the situation of Covid-19 epidemic still in complicated
movements, the government blockade indefinitely throughout the country so they
have no time to deal with these criticisms.
Bulgaria is also one of the examples of using emergency declarations to achieve
political ambition beyond fighting COVID-19. The first case was confirmed on March
8, 2020. After the number of patients in the country reached 23, Bulgaria’s Parliament
voted unanimously to declare a state of emergency from March 13 to April 13. With
the continuous increase of infections, on April 1, the Bulgarian government asked
Congress to extend the state of emergency until May 13. During this time, a leader
and his founder of the Revival Party, a leftist political party in Bulgaria that has been
charged in Sofia with spreading false information about coronavirus that could
cause panic. Prosecutors said the suspect had made false allegations about a lack of
1

2

h t t p s : / / w w w. d w. c o m / e n / c o r o n a v i r u s - r u l e - o f- l a w- u n d e r- a t t a c k - i n - s o u t h e a s t europe/a-52905150 accessed on 29.05.2020
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200512IPR78917/hungary-semergency-measures-meps-ask-eu-to-impose-sanctions-and-stop-payments
accessed
on
29.05.2020
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emergency supplies in the reserve and not enough medical resources to meet the
needs of Bulgarian government hospitalized patients. At the same time, he stated that
emergency public health measures in Bulgaria were “propaganda for the diversion
and not for the benefit of the people.”
This unfortunate incident occurred during a state of emergency in which
the public were concerned about the Bulgarian Ruling Party abusing its power to
eliminate The leader and his Revival Party. Is this coincidence due to a history of
closer ties between him and Moscow that has campaigned to move Bulgaria away
from the European Union as well as NATO...?
On 17 April 2020, the European Parliament Conference issued a resolution on
EU joint action to combat the COVID-19 pandemic and its consequences 1. In the
section “Protection of the rule of law, democracy and fundamental rights” article 46 of this
resolution mentioned that the Charter of the basic rights of the European Union and
the compliance with the law must continue to apply, and in the context of emergency
measures, the government must ensure that everyone has the same rights and
protections. All measures taken at the national or EU level must be in accordance with
the law, proportional with emergency situations, clearly related to the ongoing health
crisis, limited on time and subject to regular supervision. The decree also stressed that
the Hungarian government’s decision to extend the emergency indefinitely, allowed
the Government to rule by decree with no time limit, and weakened the emergency
supervision of Parliamentary it completely inconsistent with the core values of the
European Union.
It was followed by the deviation of the Polish government when the decision
to amend the election2 law was illegal and the organization of presidential elections
in the middle of a pandemic was completely incompatible with the values that
Europe respected. The Law and Justice Party (PiS), in power in Poland, proposed a
constitutional amendment to extend the President’s term by two years due to threats
from the coronavirus pandemic. Earlier, the same party had suggested that the election
would be held according to the original schedule, on May 10, but by introducing
voting by mail instead of holding polling stations in the form of transmission systems
to reduce the risk of infecting voters. The changing of the Polish Government election
law is the act against the decision of the Constitutional Court and the provisions set
by the law. The presidential election held in the middle of a pandemic with objective
obstacles and subjective purposes of the group could jeopardize the lives of Polish
1

2

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_EN.html
accessed
on
30.05.2020
https://www.euronews.com/2020/04/15/first-hungary-now-poland-time-for-europeans-tospeak-out-against-covid-19-power-grabs-view accessed on 31.05.2020
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citizens and undermine the concept of freedom, equality, integrity and secrecy are
stated in the Polish Constitution.
CONCLUDING REMARKS
COVID-19 epidemic with complicated developments during recent times has
seriously affected most countries and territories around the world. In fact, a number
of countries have declared a state of emergency throughout the territory and
decided to apply “urgent” emergency measures to limit the spread of the disease.
This medical crisis has not ended yet, but it has brought about immediate additional
consequences the economic crisis and rule of law crisis in which respect for key
principles of good governance has been eroding in many countries for a number of
years. The rule of law is under attack special in Eastern Europe and its risk of further
erosion makes the pandemic particularly dangerous. Simultaneously, the gaps in the
immature democracy and rule of law in Eastern Europe, as well as the brutality of
COVID-19, seriously undermined the ability of countries in this region to respond.
Unfortunately, when humanity needs a strong rule of law system to effectively deal
with a pandemic, the important standards that have been achieved before have
deteriorated nowadays in the world in general and in Eastern Europe in particular.
Moreover, the phenomenon lack to respect the law, disrespecting of the rule of law
brings down the trust in organizations and leaders that are important to create a
coordinated and effective response throughout society to the pandemic.
In sum, the state of emergency is a legal regime for the unforeseeable. It ensures
that the rule of law can be upheld in exceptional circumstances. This means that
any provisions under a state of emergency must take place in the framework of
the rule of law and the constitutional order of a country. When declaring a state of
emergency, the government must comply with some basic things such as ensuring
human rights must be foreseen by law and legality. The restriction must be of a
corresponding nature between the risk and the target of the community. A state of
emergency should be limited in time and possibly in geographical reach. But from a
positive perspective, the pandemic also offers a unique opportunity for good reactive
governments to rebuild citizen confidence. In this way, the rule of law state will be
consolidated and strengthened in the upcoming recovery period.
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COVID-19 EMERGENCY MEASURES IN IRELAND: ACHIEVING ACCOUTABILITY
AND PROTECTING RIGHTS
		

Fiona Donson1

INTRODUCTION: IRELAND’S AD HOC GOVERNMENT IN THE TIME OF A PANDEMIC
When Ireland held its general election on 8 February the COVID-19 health
crisis had not been declared a global pandemic, although nine days earlier on the
30th January the World Health Organisation (WHO) had declared it to be a Public
Health Emergency of International Concern. Nevertheless, with no cases in the
country, public life seemed little troubled by the impending crisis. The election was,
for Ireland, a rare three way race resulting in the three largest parties each getting
between 20-25% of the votes.2 The result meant that government formation would
require negotiation, not least because the party with the highest percentage of the
vote, Sinn Féin, is a centre-left party with a long association with the IRA.3 By the
time the first COVID-19 case had been confirmed in Ireland on 29 February4 talks
to form a government had not even begun and the leaders of the traditional parties
of government, Fianna Fáil and Fine Gael were resolutely refusing to consider
a coalition with Sinn Fein. The practical result of this was that when COVID-19
arrived in Ireland a caretaker government was in place led by the outgoing Taoiseach
(Prime Minister) Leo Varadkar5 with ministers continuing on in their roles from
the previous government, despite the fact that some had lost their seats in the
Irish Parliament (Oireachtas). This political context, while unusual in its specifics,
provided a challenging context in terms of possible oversight as COVID-19 arrived
into Ireland. In doing so, it also shone a sharp light on the inbuilt weaknesses of
Ireland’s accountability systems.
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Fine Gael, the previous largest party got 20.9%, Fianna Fáil 22.2% and Sinn Féin 24.5%.
The Provisional Irish Republican Army was an Irish republican paramilitary organisation
formed to end British rule in Ireland.
Pollak, S., “Coronavirus timeline: The cases confirmed in Ireland so far” Irish Times, 6 March
2020 https://www.irishtimes.com/news/health/coronavirus-timeline-the-cases-confirmed-inireland-so-far-1.4195178
Varadkar had formally resigned as Taoiseach on the 20 February 2020 but announced he would
continue as a caretaker leader until a new government could be formed.
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THE INITIAL GOVERNMENTAL RESPONSE TO THE ARRIVAL OF COVID-19
The caretaker government quick to act in response to increasing reports of
COVID-19 cases. Perhaps this was in part because early cases included a secondary
school in the east of the country which was closed for 14 days after it was confirmed
that a student had the virus following a skiing trip to Northern Italy.1 While the leader
of Sinn Fein, Mary Lou McDonald, tested positive and was side-lined from the political
realm for a number of weeks while she recuperated.
The practical running of Ireland’s COVID-19 response has therefore been in the
hands of a caretaker government which had been clearly rejected by the electorate in
the February election losing 12 seats and going from being the largest party to third
place. Yet by the end of March their political approval had returned to its previous
governmental level of 34% first preference voting intentions, an increase in 13%
from the previous month’s election.2 The context of crisis provided Fine Gael with
an opportunity to respond competently and convincingly, while effectively allaying
public fears. Indeed, the caretaker Taoiseach even returned to practicing medicine 1
day a week3 a step effectively symbolising his measured competency for the public.
However, despite the positive job carried out by the caretaker government, the
role such a government can take is generally limited; central to this is that it is not
seen as having democratic legitimacy. Despite this there is nothing formally set out in
Ireland’s Constitution that limits that power.4 The outgoing Taoiseach and Ministers
remain in post until a successor is appointed under Article 28.11.1 of the constitution
and it is clear that Ministers remain in post even if they are not re-elected.5 Given that
the constitution makes no provision for a time limit regarding government formation,
the reality is that a caretaker government may be in place for an extended period.
1
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Cullen, P. “Coronavirus: Dublin school to close for two weeks as student has COVID-19”, Irish
Times, 1 March 2020, https://www.irishtimes.com/news/health/coronavirus-dublin-school-toclose-for-two-weeks-as-student-has-covid-19-1.4189537
This was according to the Red C Research and Marketing organisation which runs regular polls
in Ireland: https://www.redcresearch.ie/voters-turn-back-to-fine-gael-in-time-of-crisis/ (date
accessed 29 May 2020).
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/coronavirus-varadkar-returns-topractising-medicine-to-help-during-crisis-1.4221463
Daly, E. “Residual Conventions of the Irish Constitution: the Incongruous Example of Collective
Responsibility” (2011) Public Law 703.
Article 28 11:
1° If the Taoiseach at any time resigns from office the other members of the Government shall
be deemed also to have resigned from office, but the Taoiseach and the other members of
the Government shall continue to carry on their duties until their successors shall have been
appointed.
2° The members of the Government in office at the date of a dissolution of Dáil Éireann shall
continue to hold office until their successors shall have been appointed.
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It is in this space that the Irish government operated during the COVID-19 crisis
(March-June),1 bringing forward key emergency powers to deal with the COVID-19
health emergency despite a lack to democratic legitimacy. While the Irish government
had generally done a very capable job of managing the crisis, the challenge of passing the
primary and secondary legislation with appropriate oversight is significantly constrained.
To add to the difficulties of the political situation the Irish Constitution requires
that elections for the Seanad, the second chamber of the Oireachtas, must be held
within 90 days of the dissolution of the Dáil.2 Thus prior to elections for the Seanad
on 30th March 2020 emergency legislation was passed to respond to the emergency.3
Given the challenge of both the pandemic situation and the need to the Oireachtas
to act in the dying days of the Seanad, the reality was that the legislation was passed
with little real oversight in a scramble to ensure that powers were in place. The result
was that the legislation itself provided the Minister for Health with significant powers
to create delegated legislation to respond to the health and economic situation that
was unfolding.4 Once the Seanad was dissolved at the end of March the legal advice
from the Attorney General was that no new legislation could be passed.5 This position
arose because the Seanad is only party selected through election; eleven senators are
appointed by the Taoiseach6 and with a caretaker government in place the power to
make those appointments was not clearly legally held by the caretaker Taoiseach.7
1
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Hurley, S., “Micheál Martin becomes Taoiseach in historic coalition” RTE News, 27 June 2020,
https://www.rte.ie/news/2020/0627/1149985-politics-dail-government/
Irish Constitution, Article 18.8:
A general election for Seanad Éireann shall take place not later than ninety days after a
dissolution of Dáil Éireann, and the first meeting of Seanad Éireann after the general election
shall take place on a day to be fixed by the President on the advice of the Taoiseach.
Emergency Measures in the Public Interest (Covid-19) Act 2020; Health (Preservation and Protection
and other Measures in the Public Interest) Act 2020.
Kenny, D. “Public Accountability in the Pandemic: Covid-19 and State Governance”
Kelly, F. “State’s most senior civil servant delivers warning on Seanad”, 24 March 2020, Irish
Times, https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/state-s-most-senior-civil-servantdelivers-warning-on-seanad-1.4210730
Irish Constitution, Article 18.1 & 18.3:
1. Seanad Éireann shall be composed of sixty members, of whom eleven shall be nominated
members and forty-nine shall be elected members.
…
3. The nominated members of Seanad Éireann shall be nominated, with their prior consent,
by the Taoiseach who is appointed next after the reassembly of Dáil Éireann following the
dissolution thereof which occasions the nomination of the said members.
The legal advice of the Attorney General was not without disagreement. See Doyle, O. &
Hickey, T. “Oireachtas can pass laws in public interest without Taoiseach Seanad nominees”,
26 March 2020, Irish Times, https://www.irishtimes.com/opinion/oireachtas-can-pass-laws-inpublic-interest-without-taoiseach-seanad-nominees-1.4213010
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In normal times, the requirements of the Constitution in establishing the Oireachtas
is a relatively straightforward process. As a result, the accountability gaps that overlay
Ireland’s constitutional framework for government are largely covered over by the
day to day running of the Parliamentary system. Ireland’s “weak accountability
framework”1 where the Executive is simply stated to be “responsible to Dáil Éireann”
under Article 28.4.1 of the Constitution and thus rely on a functioning Parliamentary
system to provide some focus for oversight. Without this, the actions of the caretaker
government and the bodies given extended powers under the emergency legislation
were left largely unsupervised at a time of crisis.
COVID-19 AND THE ACCOUNTABILITY GAPS IN THE CONTEXT OF A CARETAKER GOVERNMENT
Globally, legislative bodies have struggled to deal with sitting effectively in the
context of the COVID-19 pandemic. As key oversight bodies, Parliaments (along
with the media and NGOs) need to be able to adapt to changed circumstances.
However, in reality the rules governing Parliamentary sittings are often inflexible.
This is exacerbated by challenges of access including spacing limitations of ancient
buildings, old fashioned technology and deep rooted traditional of the ceremony of
Parliamentary processes.
Some Parliaments have been able to adapt better than others, although globally
it seems that the pandemic situation has put much of “normal” government business
on hold. In the Wales, a devolved assembly, proceedings are regulated by standing
orders which have been amended to allow for both zoom meetings and remote
voting.2 However, it remains the case that even in this context Assembly business is
required to be limited, as is the number Assembly members attending.3
The UK Parliament approved a motion in late April to allow members to opt
for either physical or virtual attendance in the House of Commons chamber which
is capable of accommodating only 50 MPs under COVID-19 restrictions.4 Adopting a
hybrid approach to parliamentary business increased the number of MPs able to attend
by a further 120. The House of Commons quickly adopted a system whereby any
business could be dealt with under a hybrid system with Ministers primarily attending
1
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4

Donson, F., & O’Donovan, D., Law and Public Administration in Ireland (2015, Clarus Press),
chapter 1, para. 1-08.
Oireachtas Library and Research Service, 2020, L&RS Note: How parliaments are working
during the COVID-19 pandemic. Available online at https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/
libraryResearch/2020/2020-05-01_l-rs-note-how-parliaments-are-working-during-the-covid-19pandemic_en.pdf
Ibid at p.14.
https://www.parliament.uk/business/news/2020/april1/-mps-approve-historic-motion-toallow-remote-participation-in-key-commons-proceedings/
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in person and backbench politicians participating remotely. In addition, virtual select
committees were quickly established to carry on their work. The results were welcomed
as a positive move to ensuring at least some form of ongoing oversight along with a
less party-political “gladiatorial” atmosphere.1 Indeed, the rapid development of the
approach was seen as being facilitated by a cross-party approach:
That all is proceeding smoothly is due not only to the staff of the House but also
to its political leadership, which has created a broad consensus in a way that seemed
unlikely a few weeks ago. The Westminster parliament is now something of a market
leader….2
It was therefore regarded by many as a disappointing development when, at the
start of June, the House of Commons voted to abandon the remote voting system, a
physical vote that took well over an hour to complete under social distancing rules.3
The decision, prompted by the Government, was justified on the claim that in-person
proceedings produce “better” democracy,4 but many MPs claimed it discriminated
against those who were unable to attend in person because of age or medical reasons.5
Concerns about the wisdom of the change were said to have been borne out when
the day after the vote the Business Secretary was tested for coronavirus after feeling
unwell in the House of Commons.6
In Ireland, the Houses of the Oireachtas are meeting in a very limited way. The Dáil
Chamber is inadequate to house its 160 members, and it is considered that full physical
attendance would have to be provided for in a large auditorium such as the Dublin
Convention Centre. Although remote attendance was raised as a possible solution for
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Behr, R., “As Parliament returns, COVID-19 shows why we need more constructive politics”,
21 April 2020, The Guardian, available at: https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/
apr/21/parliament-returns-covid-19-constructive-politics
Natzler, D., “Coronavirus and the Commons: how the hybrid parliament has enabled MPs to
operate remotely”, 13 May 2020, The Constitution Unit. Available at: https://constitution-unit.
com/2020/05/13/coronavirus-and-the-commons-how-the-hybrid-parliament-has-enabled-mpsto-operate-remotely/#more-9443
O’Carroll, L., “MPs join 90-minutes-long queue to vote to end virtual voting”, 2 June 2020, The
Guardian, https://www.theguardian.com/politics/2020/jun/02/mps-join-90-minute-long-queueto-vote-to-end-virtual-voting
Trendall, S., “Rees-Mogg claims ‘compromises of virtual parliament are no longer necessary’”, 2 June
2020, Public Technology, available at: https://www.publictechnology.net/articles/news/rees-mogg-claims%E2%80%98compromises-virtual-parliament-are-no-longer-necessary%E2%80%99
“Coronavirus: Discrimination row over MPs queuing up to vote”, 2 June 2020, BBC, available at
https://www.bbc.com/news/uk-politics-52895430
Mason, R., & Syal, R., “Business secretary tested for COVID-19 after feeling ill during Commons
speech”, 3 June 2020, The Guardian, available at: https://www.theguardian.com/world/2020/
jun/03/business-secretary-alok-sharma-coronavirus-test-speech-commons
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this, the response of the Oireachtas has been that it is not possible under the Irish
Constitution. Legal advice relied on by the Business Committee of the Parliament
stated that Article 15.1 of the Constitution requires a physical presence in Dublin:
1° The National Parliament shall be called and known, and is in this Constitution
generally referred to, as the Oireachtas.
2° The Oireachtas shall consist of the President and two Houses, viz.: a House of
Representatives to be called Dáil Éireann and a Senate to be called Seanad Éireann.
3° The Houses of the Oireachtas shall sit in or near the City of Dublin or in such
other place as they may from time to time determine.
While Article 15 further states that sittings should be in public (15.8.1°), members
should be “present” (15.11.1°) and that parliamentary privilege applies to “utterances
made in either house” (15.12). The advice relating to the need to meet in person
appears therefore to be rooted around these elements. This has been roundly rejected
by constitutional lawyers who note that all concerns can be addressed.1 Primarily a
more practical reading of the constitution would allow for adaptation to take place to
meet the specific needs of the pandemic situation while also embracing technological
solutions. As Kenny notes:
The overall purpose of Article 15 is to establish and empower a legislative
branch of government to actually make the law. We should be slow to interpret its
provisions in an overly literal way that makes this difficult or impossible. There is
nothing fundamental to the purpose or nature of the Oireachtas that requires these
provisions to be interpreted in this manner. Indeed, its nature and purpose would be
hindered by these readings.
Indeed, the purpose of Article 15.1.3° is to provide for sittings other than Dublin,
that may be considered appropriate thus embodying the idea that there be flexibility
in the way the Parliament meets.2
The idea that a literal reading of the constitution in the time of a health crisis
should be adopted is somewhat strange but is typical of the general approach of the
Irish Parliamentary culture on questions of constitutionality. Lawyers have argued
that the Irish courts would be well aware of the exceptional context in which remote
1

2

The primary questioning of the position adopted by the Oireachtas is set out in a blog by
Kenny, D. “Remote sittings for Ireland’s parliament: questionable constitutional objections, 23
May 2020, The Constitution Unit https://constitution-unit.com/2020/05/23/remote-sittings-forirelands-parliament-questionable-constitutional-objections/
Casey, C., Hogan, H. & Toland, C. “Remote Sittings of the Houses of the Oireachtas: A
constitutional solution to a potential democratic deficit” 7 April 2020, Constitution Project @
UCC blog http://constitutionproject.ie/?p=770
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meetings and votes would take place in and that this would fit within the normal
approach adopted by the courts when ruling on questions of constitutionality.1 Even
in the unlikely context situation of the court finding that legislation was passed under
an unconstitutional Parliamentary process, they may well consider that the context
outweighs the need to act. Indeed, not only do the courts adopt a “presumption of
constitutionality”, in recent years the courts have even adopted a more “practical”
approach to the provision of remedies even where a breach is found. This includes
the suspension of a declaration of unconstitutionality2 to allow the Oireachtas to find
a solution to the problem.
The approach adopted by the Oireachtas in failing to amend its standing orders
and provide a virtual or part-virtual Parliamentary sitting arrangement is not clearly
required by the Constitution. This then leads to the question of why adopt a very
literal and narrow interpretation of the text of the Constitution. There are a number
of reasons which can briefly be explored here.
Fearing litigation
The first reason for the approach of the Oireachtas may arise from a genuine fear of
litigation with its resultant uncertainty and costs. In recent years, a range of cases have
been brought, particularly in the context of Oireachtas committees.3 Indeed, far right
activists brought an application for judicial review challenging the constitutionality of
legislation and regulations enacted by the Oireachtas and Government to deal with
the COVID-19 crisis. The Health (Preservation and Protection and other Emergency
Measures in the Public Interest) Act 2020 and the Emergency Measures in the Public
Interest (COVID-19) Act 2020 were passed in March 2020.4 The challenge related to
both the constitutionality of the making of the law and the content. On this latter
point, they argued that the measures adopted, including restrictions on movement,5
1
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5

ibid
PC v Minister for Social Protection [2018] IESC 57
See for example, Maguire v Ardagh [2002] 1 IR 385 in which the Supreme Court ruled that
Oireachtas committees should not make adverse findings against individuals who are
not members of the Oireachtas, Kerins v. McGuiness [2019] IESC 11 in which the Supreme
Court ruled that there was no absolute barrier to proceedings concerning Committees of the
Oireachtas, and O’Brien v Clerk of Dáil Éireann [2019] IESC 12 in which the Supreme Court
ruled that it is for the Oireachtas to protect any rights that are infringed upon by privileged
statements.
Further statutory instruments were also made.
Section 10 of the Health (Preservation and Protection and other Emergency Measures in the
Public Interest) Act 2020 amends the Health Act 19947 by inserting section 31A. (1) which
empowers the Minister to make regulations restricting travel both internally in the State and
externally.
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were disproportionate to the “incidence and effects of COVID-19”.1 Their application,
however, relied heavily on assertions that the government was acting on “fraudulent
science”, that the powers ushered in the arrival of a “police state” and parallels to
Nazi Germany could be made.2 On the former challenge to the legislative process, the
applicants argued that the government had no legal standing as three of its members
had lost their seats at the general election in February.3 The High Court swiftly
dismissed this claim finding that Article 28.11 clearly provided for the situation that
was operating. Indeed, the court refused the application for leave to bring the case
criticising the applicant’s overall approach to their case:
[T]he applicants gave unsubstantiated opinions, speeches, engaged in empty
rhetoric and sought to draw an historic parallel with Nazi Germany. Such a parallel is
both absurd and offensive. Unsubstantiated opinions, speeches rhetoric and a bogus
historical parallel are not substitutes for facts.4
The poor quality of the application5 has meant that the legality of the legislation
would not be tested because the court never heard appropriate legal argument on
the key points. However, at the time of writing the applicants have indicated their
intention to appeal the High Court decision.6
The role of the Oireachtas as a central oversight mechanism
The lack of a clear resolution to find a more effective Parliamentary oversight
process in the context of the pandemic can be secondly be understood as being part
of Ireland’s struggle with accountability historically. There has been an ongoing
inability to effectively recognise and embrace the fundamental role of the Oireachtas
as a central oversight mechanism within the Constitutional framework.
Elected representatives of the Oireachtas are required by the constitution to
hold government to account under Article 28 of the Constitution, but that provision
is very short on specifics as to how this might happen – “28.4 1° The Government
shall be responsible to Dáil Éireann.”
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O’Doherty & Anor v The Minister for Health & Ors [2020] IEHC 209 at para 36.
Ibid at para 39.
Katherine Zappone, Minister for Children and Youth Affairs, Shane Ross, Minister for Transport,
Tourism and Sport and Regina Doherty, Minister for Employment Affairs and Social Protection,
all lost their seats in the election yet continue to act as caretaker ministers as part of the interim
government.
Supra n.24 at para.77(6).
The transcripts of court proceedings were made public by the applicants and have been
considered essential reading in relation to how now to argue your case: https://joan.
ink/2020/05/15/gird-your-eyeballs/
O’Faolain, A. “O’Doherty and Waters to appeal Court’s dismissal of legal action”, 27 May 2020,
Irish Times
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While the specific accountability tasks include scrutiny of finances, evaluation
of executive implementation of policy, and carrying out of scrutiny in public, the
Irish experience of this at the legislative level has been historically weak.1 Heavy
reliance on traditional models of individual ministerial responsibility have typically
proved inadequate while Oireachtas Committees were historically considered weak
as compared with similar jurisdictions2 and many of the challenges brought to
Oireachtas oversight activities have centred upon this activity. The overall weakness
of this central oversight mechanism led, in part, to an over reliance upon unwieldy
and expensive public inquiries into corruption scandals that were left unchecked
through other mechanisms.
Juricentric constitutionalism and legislature timidity
Finally, we must note a constitutional cultural response which has been
adopted in Ireland, specifically by the legislature but also more broadly in relation
to our understanding of the separation of powers under the constitution. It has been
characterised by legislative passivity; the reactive and judicial focused approach of our
Parliamentary mechanisms in relation to oversight have been increasingly highlighted
as government has become more complex. However, “[a] Constitution is fundamentally
about the positive exercise of public power, not its placement within non-interacting
silos”,3 something that requires the members of the Oireachtas to actively engage
with how they should function under the Constitution. In Ireland at the present
time, however, decision making on the constitutional role of the Oireachtas is made
with both eyes on the court and little internal reflection of what values underpin its
operation. This has led to a timid legislature which finds it difficult to frame its own
actions (other than in the frame of court decisions).4 The decision to adopt a literal
interpretation to something as fundamental as Oireachtas meetings illustrates this. In
addition, it further reinforces the need to change internal, cultural understandings of
the role of the Irish Parliament in carrying out administrative oversight functions: even
where structural change is developed, it is important to recognize the limits of the law
against the wider cultural context. We need to acknowledge that we cannot simply
constitutionalise or legislate our way to effective parliamentary scrutiny, such change
may ultimately raise false hopes where there is no overarching change in the political
and administrative cultures.5
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Donson, F., & O’Donovan, D., Law and Public Administration in Ireland (2015, Clarus Press),
chapter 2.
Ibid. In addition, see Donson, F. & O’Donovan, D., “Designing Effective Parliamentary Inquiries:
Lessons from the Oireachtas Banking Inquiry” (2016) 39 Dublin University Law Journal 303.
Ibid, chapter 16 para 16-07.
This is also informed by a small number of significant court decisions on the role of Oireachtas
committees. See below.
Donson & O’Donovan, supra n.29. chapter 16 para 16-06.
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THE OIREACHTAS SPECIAL COMMITTEE ON COVID-19 RESPONSE
Against this background, one positive accountability response has been the
formation of a special Oireachtas Committee to examine the Government’s COVID-19
response. Meeting in person, given the accepted wisdom that virtual meetings are not
permissible, the Committee has sought to build on recent incremental improvements
in the committee structures of the Oireachtas. The Committee was established at the
beginning of May 2020 “to consider and take evidence on the State’s response to the
COVID-19 pandemic”.1 It has had three substantive hearings to date, all held in the
main chamber of the Oireachtas to effectively accommodate the 19 members under
social distancing rules. Key topics have included the crisis in Direct Provision (DP)
centres, infection rates and responses to COVID-19 in the Nursing Home setting,2
and the question of state engagement with private hospitals.3
The opportunity for elected representatives to engage directly in oversight
activities is a very welcome development and allows them to shine a light on the
darker corners of government action such as in relation to the housing of asylum
seekers. The format of committee hearings allows for a more focused and constructive
method of questioning of government decision-makers than is available in the more
formalised and party dominated main chamber debates. It is instructive to note that
one of the main topics considered already has been that of Ireland’s approach to
housing asylum seekers, an example this paper will now move to consider under an
example of bad government practice in response to the pandemic.
RESPONDING TO COVID-19 – THE GOOD, THE BAD AND THE IMPORTANCE OF HUMAN RIGHTS
Much of the business of government operates “as normal” in abnormal times
and the current Irish experience has thrown up both good and bad examples of
government response to the health crisis. The following examples provide a small
insight into government implementation of COVID-19 responses which, in large
part, reflect the pre-existing culture and normal operating practice of the relevant
sections of government. The COVID-19 health crisis amplifies the internal culture of
decision making and tests the operation of government systems and their oversight.
The Good: protecting prisons from COVID-19
The example of good practice arises in the context of the Irish Prison Service (IPS),
an executive office within the Department of Justice and Equality (DoJE) which has a
1

2

3

https://www.oireachtas.ie/en/press-centre/press-releases/20200511-oireachtas-specialcommittee-on-covid-19-response-to-meet-for-first-time/
Both of these hearings were held on the 26 May 2020: https://www.oireachtas.ie/en/debates/
debate/special_committee_on_covid-19_response/2020-05-26/
Held on the 2 June 2020: https://www.oireachtas.ie/en/debates/debate/special_committee_on_
covid-19_response/2020-06-02/
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relatively high degree of independence over operations and policies. Recognising the
potential dangers of COVID-19 spread within the confined spaces of the (overcrowded)
prison estate, the Director General of the Prison Service established an Emergency
Response Planning Team early in the crisis involving senior staff and drawing on
expertise from across the service. Temporary release was approved by the Minister of
Justice to quickly reduce numbers and allow prisons to exercise better health control.1
In addition, the IPS opened a specific unit in one of its prisons to allow for isolation of
cases; given the absence of confirmed cases that unit has been used to isolate suspected
cases in line with World Health Organisation advise.2 The decision to take a decisive early
response meant that the IPS was able to report at the beginning of May that it had had no
confirmed COVID-19 cases amongst the prisoner population, although there had been 5
cases amongst prison staff.3
A significant positive component of the response has been the cooperative work
that has gone on between prisoners and prison staff. Pre-existing projects, particularly
the Irish Red Cross prisoner volunteer programme were utilised to support this
work.4 The empowerment of prisoners as part of this programme, which long preexisted the health emergency, has played a “critical role” in ensuring that information
about COVID-19 was effectively shared within the prison.5 In addition, the normal
monitoring and inspection systems have continued during the restrictions. While
these systems need strengthening, the commitment to inspection reinforces the
culture and commitment of the IPS to outside oversight.6
However, the successful mitigation of the extreme harm that COVID-19 could
have inflicted on those imprisoned in overcrowded institutions has provided a
partial human rights success story. This must be countered of course by the reality
1
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http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Information_regarding_the_Justice_Sector_COVID-19_
plans
WHO, Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of
detention: Interim guidance, 15 March 2020. Available online at: http://www.euro.who.
int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-inprisons.pdf?ua=1
See Grealish, S., “No Jail Cases: Coronavirus in Ireland – five prison staff contract COVID-19 but
Irish Prison Service say no inmates test positive”, The Irish Sun, 11 May 2020 available online at
https://www.thesun.ie/news/5414019/coronavirus-ireland-five-staff-covid-no-inmates-positive/
This is a cooperative programme between the Irish Red Cross, the IPS and the Education and
Training Boards which has introduced a Community Based Health and First Aid Programme
into prisons a key effect pf which has been prisoner empowerment: https://www.redcross.ie/
programmes-and-services-in-ireland/prison-programme-community-based-health-first-aid/
See the Irish Penal Reform Trust assessment of the IPS response: https://www.iprt.ie/site/assets/
files/6721/inclo_iprt_presentation_may_2020.pdf
Office of the Inspector of Prisons: https://www.oip.ie/
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of incarcerated life under more extreme lockdown conditions. COVID-19 has seen a
significant reduction in in-prison services such as education (all prison schools have
been closed since 15 March), family visits (these have been suspended since 27 March),
and psychology services (only available via phone) resulted in significantly longer “incell” living. The lived reality of prisoners’ lives, 14% of whom experienced 19+ hours
of lock-up conditions prior to COVID-19,1 means that the legacy of overcrowding and
poorly resourced elements of the system continue to have an effect despite the prohuman rights culture of management in responding to the health crisis.
The bad: failing to respond effectively to Asylum seeker vulnerabilities
The dangers of COVID-19 in confined setting also presents an example of poor
practice from the Irish context through operation of centres housing asylum. While the
IPS is an executive office of the state, it is the Department of Justice and Equality itself,
through the Reception and Integration Agency which is responsible for the Direct
Provision System. This operates centres for asylum seekers housing them while their
applications are being dealt with.2 However, the practice has been widely criticised
with centres run by private contractors often failing to meet basic standards, while
many “residents” remain stuck in the system for years because of slow processing of
application.3 As with prisons, living conditions for those in DP centres were likely to
allow for rapid transmission of COVID-19 should it enter the living space.
Overcrowded and unsuitable living conditions4 including shared kitchen and
bathroom facilities, problematic under normal circumstances were made worse in the
COVID-19 context by a lack of space for self-isolation where people either showed
symptoms or had had contact with a confirmed case. Privately run centres in particular
are inadequately monitored and even before the COVID-19 health crisis critics were
highlighting the overall lack of oversight5 and a failure to carry out vulnerability
assessments of people in the system.6
Pre-existing tensions, including a poorly run and monitored system, were
exposed and exacerbated then in the health crisis. A lack of health information
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Supra, n.41.
https://nascireland.org/campaigns/asylum-process-direct-provision
See NASC & CCJHR, Beyond McMahon – Reflections on the Future of Asylum Reception
in Ireland (2018) available online at: https://nascireland.org/sites/default/files/Nasc-CCJHRBeyond-McMahon-Report-Dec-2018-FINAL.pdf
https://www.ombudsman.ie/downloads/DP_Report_2020EMBARGO.pdf
https://www.thejournal.ie/asylum-seekers-inspections-emergency-accommodation-4963562Jan2020/
https://www.thejournal.ie/deeply-concerned-call-for-state-to-implement-vulnerabilityassessments-for-asylum-seekers-4653830-May2019/
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provided to residents, many of whom have limited English, and access to soap and
cleaning materials, made it difficult for residents to effectively protect themselves.1
Residents were not provided with additional space or alternative accommodation
in which they could effectively practice the Government’s social distancing
advice2 while allegations have been made (and unanswered) that the movement
of COVID-19 infected residents spread the disease from Dublin to the South West
county of Kerry.3 Indeed, this particular decision has been seen as a microcosm of
poor practice with people within the system not wanting to be moved across the
country, the accommodation being clearly unsuitable for social distancing. The
Oireachtas Special Committee on COVID-19 responses held on 26 May 2020 heard
that a resident had been placed in isolation the day after being moved to the new
centre in a remote part of the country, underlying concerns that the decision to move
people had in fact spread the virus to new geographical locations.4 Deputy Foley
asked a particularly significant question in the proceedings:
[W]ho, among the organisations whose representations are assembled here,
including the HSE and the Department of Justice and Equality, has oversight of what
the operator is doing on the ground? Is it the HSE, the Department of Justice and
Equality or neither body?5
The response was that “the Department of Justice and Equality is the responsible
Department for direct provision centres. They are our residents and are people for
whom we have the ultimate responsibility.” This of course fits with the normal run of
operation; little other oversight mechanisms have been provided as they centre remain
a relatively closed space. Recent provision for limited independent oversight by both
the general Ombudsman and the Ombudsman for Children has been provided but
their remit is narrow.6 Despite this, it is significant that in the context of COVID-19
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A coalition of NGOs developed the Codiv-19 World Service initiative creating up-to-date
public health information for migrants living in Ireland including those in DP centres. Voiced
by health care professionals and to date covering 23 languages the videos have been taken up
by the Government health service, the Health Service Executive, as a key resource. See https://
nascireland.org/covid-19-world-service
https://www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/direct-provision-centres-covid-19response-deeply-troubling--irish-refugee-council-998736.html
https://www.thejournal.ie/covid-19-transported-by-bus-from-dublin-to-caherciveen-dailcommittee-told-5107606-May2020/
Norma Folely, TD, Special Committee on COVID-19 Response debate, 26 May 2020, https://
www.oireachtas.ie/en/debates/debate/special_committee_on_covid-19_response/2020-05-26/5/
Ibid. The two key organisations referred to by the TD were the Department of Justice and
Equality, the Health Service Executive, the executive body responsible for delivery of health
services. Representatives from key sections within those organisations attended the meeting.
That oversight was established in 2017 See Ombudsman, The Ombudsman and Direct
Provision: The story so far (2018) available at: https://www.ombudsman.ie/publications/reports/
the-ombudsman-and-direct/
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he chose to express concern about the “unsuitability” of DP accommodation stating:
In my view the crisis, and in particular the highly contagious nature of the virus,
brings into sharp relief just how unsuitable and unsustainable it is to have three
or more people in the same room as is the case in many Direct Provision centres,
particularly those being used on an emergency basis.1
Within this policy area, the Irish state has consistently avoided a regularised
independent oversight mechanism. Direct provision centres are not inspected by
the Health Information and Quality Authority which is an independent authority
responsible for driving care standards for people using both health and social care
services in Ireland. In this system, the overall response of the DoJE has been characterised
by a self-protective approach to criticism. While the Prison system has sought to follow
WHO guidelines on places of detention,2 the asylum space is one that engenders a
more defensive attitude generally within government resulting in less cooperation and
a determination to carry out actions even in the face of obvious problems. In addition,
by not seeing that DP centres could be better protected by applying the WHO rules in
relation to places of detention the reality of the heavily regulated nature of the living
conditions on resident’s health is ignored. The result has been that by the end of May,
14 clusters of the virus had been identified in DP with 175 cases overall.3
CONCLUSION
As with many jurisdictions, institutions and groups experiencing the most
challenging and harmful effects of COVID-19 in Ireland were often the most vulnerable
and neglected. Groups whose rights are often downplayed or undervalued were
left behind, while those in institutions, whether prisons and immigration centres or
care homes were left powerless. The two examples of practice during the COVID-19
health crisis within Ireland over the past few months fit this profile and arise from
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See also Ombudsman for Children, ”Ombudsman for Children can now investigate complaints
from those in Direct Provision”, 3 April 2017, https://www.oco.ie/news/ombudsman-childrencan-now-investigate-complaints-direct-provision/
Ní Bhroin, C., “Ombudsman concern at suitability of direct provision accommodation”, RTE
News, 23 April 2020 available at: https://www.rte.ie/news/2020/0422/1134209-asylum-seekerscomplaints/
Horsford, P., “Impact of COVID-19 on Direct Provision centres to be raised at Oireachtas
committee”, Irish Examiner, 25 May 2020 available at: https://www.irishexaminer.com/
breakingnews/ireland/impact-of-covid-19-on-direct-provision-centres-to-be-raised-atoireachtas-committee-1001526.html
Carroll MacNeill, TD, Special Committee on COVID-19 Response debate, 26 May 2020, https://
www.oireachtas.ie/en/debates/debate/special_committee_on_covid-19_response/2020-05-26/5/
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the same government department, yet they illustrate the potential for difference at
the local level. This is not unsurprising and can reflect policy, structural and cultural
differences that arise at the coal face of policy implementation. Developing a consistent
approach that respects the rights of those affected while meeting key health needs
is challenging, and in a pandemic situation there is a sense in which Government
has to do the best they can in challenging circumstances. This, though, can lead
to a situation where oversight may be reduced, where criticism and accountability
are put on hold until after the crisis passes. It also illustrates the need to effective
accountability systems to be in place to meet both normal and crisis scenarios.
While the response of the Irish Prison Service is not perfect and prisoners’ rights are
significantly curtailed in order that the system can minimise the spread of COVID-19
in enclosed institutions, the overall approach has been constructive, cooperative and
compliant with good practice. Prisoner involvement in their own health, in messaging
good practice and in achieving a collaborative working environment for all in the
prison system are central to this. Meeting the crisis by respecting the dignity, rights
and needs of all those in the prison system is a welcome development.
Conversely, the response of the DoJE to the COVID-19 health crisis has
deepened the already problematic Direct Provision system. A culture of resistance to
accountability mechanisms and outside criticism has meant that the system has been
left largely without external oversight. This has been made worse by the inability
of private contractors, often providing poor services at the best of time, to respond
effectively and quickly to the crisis. While the racism that permeates the immigration
and asylum system has led to a lack of trust between residents, officials, and service
providers as well as many of the communities these centres operate within. The
result has been that residents are ignored and isolated. Respect for their dignity and
human rights has, it seems, not been a priority in this environment.
The contrast between the response to prisons and direct provision centres, both
of which see vulnerable residents heavily reliant upon the state to make decisions
in their best interest, is stark. Yet the conclusion from both situations reinforces the
importance of effectively entrenching accountability and oversight methods not only
in the practice of our government but also in the culture of those working within them.
This needs to extend from the operation of the Oireachtas itself as an operational
oversight mechanism through to the executive implementation of government
policy. When Ireland eventually emerges from the health crisis and has time to reflect
in detail on its response it will be essential that questions around accountability are
centrally placed, and that lessons are embedded in normal practice.

REOPENING VIETNAM: HOW THE COUNTRY’S IMPROVING GOVERNANCE HELPED IT
WEATHER THE COVID-19 PANDEMIC
Trang (Mae) Nguyen, Edmund Malesky
Vietnam discovered its first COVID-19 infection in January. Now, this country
of 96 million people has reported a mere 324 confirmed total cases and zero deaths.
Having earned high praise for its effectiveness in containing the COVID-19 outbreak,
Vietnam is now one of the first countries to ease social distancing measures and
reopen its society.
Vietnam’s effective response is enabled by the country’s ongoing efforts to
improve governance and central-local government policy coordination. Vietnam’s
state capacity was not born overnight but resulted from decades-long efforts to
improve governance and responsiveness at local levels.
THE LONG ROAD TOWARDS IMPROVED GOVERNANCE
While observers have attributed Vietnam’s success to the country’s authoritarian
nature and past experience with SARS, one salient narrative has garnered little
attention: the decades-long effort to improve governance and responsiveness at local
levels. As students of Vietnam well know, the implementation of central policies is
anything but automatic; rather, it is symptomatic of a carefully calibrated centrallocal relationship. Against that backdrop, how have Vietnamese leaders managed
to induce compliance with restrictive COVID-19 measures in a country otherwise
notorious for challenges in regulatory enforcement?
Crediting mainly Vietnam’s authoritarian toolkit risks missing the country’s
long-standing efforts to professionalize the administrative state. Leveraging
data from Vietnam’s Provincial Competitiveness Index (PCI) and Provincial
Administrative Performance Index (PAPI) — joint projects between Vietnamese
authorities and the United States Agency for International Development (USAID)
and the United Nations Development Programme (UNDP), respectively — we
show that Vietnamese provinces have made steady improvements in healthcare,
information access, and corruption control.
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Access to health insurance has grown rapidly over time, with 90% of Vietnamese
citizens insured today (Figure 1). Hospital quality has improved continuously, and
demands for hospital bribes have dropped to a 10-year low (Figure 2). Taken together
with the government’s policy to provide mass quarantine largely free of charge,
these data suggest that Vietnamese citizens today did not have to worry about costs
from COVID-19 tests (formal or informal), associated hospitalization, and centralized
quarantine, thereby increasing their willingness to comply with extensive contact
tracing and strict quarantine measures.

Figure 1: Share of citizens with health insurance (%)
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Figure 2: Respondents who did not pay a bribe
when using hospital services (%)
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Survey data also document a turnaround, albeit a slow one, in citizens’ perception
of government transparency — defined as the “full flow of information” — at both
national and provincial levels. Citizens are increasingly able to access government
documents (including land maps, budgets, and legal documents) (Figure 3), enabled
by Vietnam’s 2018 Access to Information Law and publicly available court judgments.
Though some suspect political motives, the ongoing anti-graft campaign has
generally received favorable responses from Vietnam watchers and international
audiences, and experience with petty bribery appears to be declining across a range
of citizen and business surveys. The anti-graft campaign has also intersected with
the pandemic response. The head of Hanoi’s Center for Disease Control was recently
indicted on a charge of collusion to inflate COVID-19 test kit costs.

Overall Transparency (1-10)
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Figure 3: PAPI score for overall transparency of government documents

Transparency efforts have also mitigated skepticism towards the Party-State’s
COVID-19 reporting. The Ministry of Health has posted all reported cases online,
enabling deeper analysis by data scientists and bloggers, and gaining endorsement
from public health experts. Vietnam’s online network of activists, while still critical
of privacy violations and the lack of freedom of speech, has not raised the alarm
on widespread fatalities or cover-ups. When a patient who earlier tested positive
for COVID-19 died from liver failure, the government’s Facebook portal publicly
discussed the reasoning for not counting his death, due to the patient’s advanced
liver dysfunction and a series of negative COVID-19 tests premortem. Thus, while
under-counting is possible, public disclosures open space for discussion and allow
for corrections if needed.
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In sum, Vietnam’s strengthened state capacity during these past months is
the culmination of a deliberate, sustained effort to improve governance starting
at local levels. While it is too early and difficult to make any claims of causality,
Vietnam’s upward trends in healthcare access, transparency, and overall local
governance suggest that effective local-central coordination plays an important role
implementing national policies. Beyond the simple distinction between authoritarian
and democratic regimes, this narrative deserves further attention as part of a larger,
global account of the administrative state in times of crisis.
HANOI’S EXPERIENCE
Hanoi’s experience provides a key window into this dynamic. The capital of
Vietnam and home to Noi Bai International Airport, Hanoi has registered far more
COVID-19 cases than other cities and provinces. While Hanoi ranks high as an
attractive destination for businesses, Hanoians have ranked the capital relatively
low in its quality of public services and transparency measures, especially as related
to environmental and land management. Against this background, Hanoi faced a
steep battle against local outbreaks. Its success so far has relied on both reaching
downward and upward, by strengthening coordination with lower administrative
levels and effectively utilizing centralized resources, including the Vietnamese army
and specialized units led by healthcare experts.
Hanoi’s first local outbreak in early March led to the swift lockdown of one of
its most affluent neighborhoods — a move sanctioned by central authorities. Days
earlier, an infected person returned to Vietnam from the U.K. after a side trip to Milan,
Italy — by then, the pandemic’s epicenter. Hanoi leadership called an overnight
emergency meeting, immediately declared the news, and started a highly public
campaign to find and notify other passengers from the same flight. While policemen
barricaded the streets and set up stations around the infected neighborhood, they
also provided daily check-ins, disinfectants, and free food to quarantined locals.
Following a model the Ministry of Health established in early February, Hanoi’s
Health Department called emergency meetings with the heads of hospitals and local
health departments within Hanoi to coordinate action. It requested the six major
hospitals to work on scenarios for a possible surge, including plans to add 1,000 beds.
Hanoi authorities issued an order extending school closures, by then already shuttered
for a month and slated to open in just two days.
National authorities quickly updated regulatory measures: passengers arriving
from international flights were required to fill out health declaration forms; arrivals
from high-risk areas were subjected to testing and, if deemed potentially infected,
required to enter a centralized quarantine camp run by army units. These swift
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actions, together with consistent public health messaging, bolstered public confidence
in leadership at a time when much was still unknown about the virus.
In late March, Hanoi faced a severe outbreak at Bach Mai, one of its busiest
hospitals. Hanoi leaders rolled out rapid testing, conducting swab tests for over
30,000 patients, medical personnel, and visitors. Coordinating upward, it brought in
specialized units (tổ công tác) of health experts who had worked on other outbreaks
as well as the Hanoi Capital High Command (Bộ Tư Lệnh Thủ Đô Hà Nội) — a
People’s Army special unit under the Department of Defense — to disinfect the
hospital and coordinate people’s movement. Coordinating downward, in addition to
regular check-ups and home visits, city authorities encouraged local administrative
units and citizens to report home quarantine violations through a mobile app, Hanoi
Smart City, which provides daily updates on COVID-19 cases, self-reporting of health
symptoms, and mapping the location of existing cases.
Hanoi’s case highlights the importance of both upward and downward
coordination. While citizen survey data indicated that Hanoi has been struggling
with certain governance metrics, its many transparency measures and comprehensive
response in the past few months point towards a path of improved governance and
responsiveness.
REOPENING THE ECONOMY
Transparency, reduced corruption, and increased government responsiveness
will also be critical for healthy businesses to emerge from the lockdown. On April
22, Vietnam declared that the nationwide social-distancing order could be relaxed,
except for a delayed release of several areas deemed high-risk, including Hanoi. As
the slogan now shifts from “fighting the enemy epidemic” to “live peacefully with
the pandemic,” what are the prospects for Vietnam’s economic recovery? The current
strategy focuses on promoting the domestic market and repositioning Vietnam for
opportunities in shifting global supply chains.
First, it is useful to understand COVID-19’s effect on Vietnam’s economy. The
pre-pandemic PCI survey documents the operational difficulties firms faced in
2019: Even then, 63% reported difficulty in finding customers, 35% in getting credit,
34% in recruiting employees, 28% in finding business partners, and 27% in market
downturns. The pandemic exacerbated all of these problems. A recent snap survey
by the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) shows the economic
trade-offs the containment measures posed. Most firms, whether foreign, private,
or state-owned, projected losses (Figure 4) and lay-offs (Figure 5). Looking at the
underlying cause, VCCI finds that nearly 85% of the surveyed enterprises said their
consumption markets have narrowed, 60% worried about the lack of capital and cash
flow, and 43% anticipated lack of work.
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Figure 4: Expected effect of COVID-19 on business turnover
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Figure 5: Expected effect of COVID-19 on employment

To promote Vietnam’s domestic market, particularly firm survival, Vietnamese
leaders have issued a host of relief measures, including freezing business obligations to
pay costs such as retirement and life insurance contributions, providing quick-access
loans for wage payments, and increasing social welfare for laid-off workers. The Access
to Information Law will help citizens and businesses monitor these transactions.
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Government responsiveness is also critical, as business advocates have flagged access
to relief as an issue. Officials have elevated concerns about the high barriers to access
funding (for example, the requirement that employees were reduced by at least 50%
and the requirements around documenting loss).
Hanoi leaders have put forth a plan, coordinated with other provinces, to
promote linkage in the domestic market, including in tourism, agriculture, and
seafood. Among other actions, this requires reorienting businesses towards highdemand areas, for example from growing decorative plants to consumable produce.
While eager to restart its economy, Hanoi also made clear that economic revitalization
must be balanced with public health goals by imposing limited hours for businesses,
crowd control, and continued enforcement of social distancing and face-covering
requirements. Compliance with these measures hinges on continued public trust.
National and local leaders are also exploring ways to reposition Vietnam for
opportunities in shifting global supply chains. While Vietnam likely stands to benefit
from countries’ desire to diversify away from China, its domestic businesses — 80%
of which have fewer than 10 employees — themselves depend on China for raw
materials and components. As a result, leaders have advocated for boosting supporting
industries, particularly manufacturing, technology, and textile sectors. Hanoi has also
promised economic incentives such as extended land leases and preferential loans to
attract investment. As the PAPI data highlights, improving transparency measures
toward land and environmental policies will be key in sustaining public support.
Despite the clear challenges Vietnam faces, the country’s strong growth
trajectory and swift COVID-19 response have positioned it to be one the world’s
few economic bright spots. The World Bank projected that Vietnam will be one of
few countries to experience positive economic growth in 2020, and it managed to
attract $8.6 billion in foreign investment during the first quarter of 2020. This success,
however, depends upon continuing the historical trajectory of improved economic
governance, including reducing corruption.
CONCLUSION
Vietnam’s improving governance and central-local policy coordination have helped
it weather the COVID-19 pandemic, enabling the reopening of its society and economy
ahead of most peers. These key features likely remain critical as Vietnamese leaders
grapple with balancing the need to support businesses with ensuring public health. As we
collectively seek to glean lessons from the global efforts to combat the pandemic, Vietnam’s
story moves beyond the simple distinction of regime type to challenge us to think deeper
about bureaucratic capacity and responsiveness within all forms of government.
This essay was originally published by the Brookings Institution on May 20, 2020.

AUTHORITY AND PROCEDURES FOR DECLARATION OF EMERGENCY
IN VIETNAM: THE LAW AND CURRENT ISSUES
Total number of cases up to 6h on 10/5: 288 persons
Pham Hong Thai1, Ta Duc Hoa2
Abstract: Emergency is a situation/circumstance/social state caused by nature, people, or dangerous epidemics,
threatening to cause serious disasters to the state’s and organization’s property; individuals’ life, health and property;
national security; social order and safety; national or local environment. In such situations, the competent entity with
authority decides to declare a state of emergency, enforces that decision by special emergency measures, including
measures to restrict the rights and freedoms of individuals to prevent, limit and overcome consequences. Therefore, in
order to limit the violation of human rights and freedoms, the laws of all countries stipulate the authority and procedures
for emergencies. The article analyzes the provisions of Vietnam’s law on authority and procedures for declaring an
emergency. The author believes that Vietnam’s law on emergency has not been consistent, there are still conflicts that
need to be improved. For example, there existed the inconsistence in the understanding and implementing of the Prime
Minister’s directive on “social distancing” practicing when Covid-19 epidemic occurred in Vietnam.
Keywords: authority, procedure, emergency, law
1. CONCEPT OF EMERGENCY
Natural phenomena such as: storms, floods, fires, earthquakes, tsunamis,
epidemics, or events caused by human (armed riot, government overthrow,
occupation of political, economic, cultural and social objectives), threatening to
cause disasters, damage to life and property of individuals, organizations, the
state, damage to the environment in a region of the territory, or across the territory,
infringe upon national security, constitutional state, and happening in reality, which
are legal events3 (events or acts) that “create, change or terminate legal relations”4.
When these events happen in reality, they change the normal social status of human
life, the state and society, creating situations/circumstances/social relationship status
(collectively called situations). In these situations, to prevent, limit and overcome
Professor at School of law, Vietnam National University, Hanoi
2 PHD Candidate at School of law, Vietnam National University, Hanoi.
3
Nguyen Cuu Viet, Textbook on Vietnamese Administrative Law, VNU Publishing House, 2013, p. 137.
4
A. G. Khabibulin, V.V.Lazarev, State Theory and Law, Third Edition, revised, supplemented,
Nxb. “Phorum”: Inphra - Matcova 2009, p. 419.
1
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consequences, to ensure safety of life, health, and property of the state, society,
individuals, organizations and environment in areas where the legal events occur,
or to protect national security, the constitutional state regime, the competent entity
may, in accordance with law, take urgent or special measures, including special
coercive measures, to restrict some rights or freedoms of individuals, organizations,
or force them to fulfill certain obligations within a certain time. Natural or human
disaster that creates such a situation is called an “emergency”. But it does not mean
that when a situation like that occurs, it is possible to declare an emergency right
away. An emergency is declared only when the situation practically threatens: i)
security of many people, large-scale environment, national security, social order and
safety, constitutional state regime; ii) the prevention, restriction and overcoming of
consequences cannot be done without application of urgent or especially necessary
measures1.
Thus, emergencies are not disasters caused by nature, epidemic, or human. But
when those disasters occur, they change the normal state of society, turning it into
an abnormal social status. Under such circumstances, according to the provisions
of law, the competent entity with authority shall declare an emergency and apply
necessary and special measures to prevent, limit and overcome consequences caused
by disasters. About the change of the social relationship status, it can be generalized
as follows: normal social status A is changed to status B, leading to a situation called
an emergency.
In the current legal documents in Vietnam, there is no general definition of
any emergency, although “emergency” is mentioned in many documents such as:
2013 Constitution, Law on Organization of the National Assembly 2014, Law on
Organization of the Government 2015, Law on Promulgation of Legal Documents
2015, Law on National Defense 2018, Law on Prevention and Control of Infectious
Diseases 2007, Ordinance on Emergency on March 23rd, 2000, Decree No. 71/2002/
ND/CP dated July 23rd, 2002 of the Government specifying the implementation of a
number of articles of the Ordinance on Emergency in the event of a major disaster or
dangerous epidemic, and many other legal documents.
The Ordinance on Emergency - a general legal document regulating an
emergency, has 7 chapters: i- General provisions; ii) Special measures applied in an
emergency; iii) Organize the implementation of resolutions and orders to declare
an emergency; iv) Abolish the emergency; v) Commend and discipline violations;
vi) Enforcement provisions. However, this Ordinance also does not provide a
definition of emergency, but it stipulates: “when there is a great disaster caused by
1

See: Đ.N. Bakhrac The Russian Administrative Law, fifth edition, has amendments and
supplements. Publisher. Ekxmo, Matcova 2010, p. 388.
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nature or human, a dangerous epidemic spreading on a large scale, nationwide or in
many provinces, seriously threatening the property of the state and organizations,
the people’s life, health and property, or there is a situation that seriously threats
national security and social order and safety, the Standing Committee of National
Assembly or the State President will declare an emergency to apply special measures
to promptly prevent, limit and overcome consequences, and quickly stabilize the
situation”1. This provision is not a definition of emergency, but lists the bases for
declaring an emergency. However, in some specialized documents, the definition
of “emergency” has been given, for example, the Law on National Defense 2018
defines: A national defense emergency is a social state of the country when there is a risk
of direct invasion or an invasion or armed riot has taken place but not to the point of
declaring a war2. According to this provision, the “social state of the country” is also
the “situation/circumstance of the country” caused by the risk of direct invasion or an
invasion or armed riot. In that situation, the competent state authority shall declare
an emergency and apply necessary and special measures to promptly prevent, limit
and overcome consequences when there is a risk of direct invasion or an invasion
or armed riot. The Law on Prevention and Control of Infectious Diseases dated
November 21st, 2007 regulates the declaration of emergency, but does not define an
emergency in epidemic. However, it prescribes “When an epidemic spreads rapidly
on a large scale, seriously threatening human life and health and socio-economic
situation of the country, the emergency must be declared”3. From this provision, it
can be understood that an epidemic emergency is a social situation, circumstance or
state “in which the epidemic spreads rapidly, seriously, threatening human life and
health and socio-economic situation of the country”.
From the above discussion we could conclude that: An emergency is a
situation/circumstance caused by natural disasters, epidemics, or caused by human,
threatening to cause loss to human life and health, damage to property of the state,
society, individuals, damage to human environment and living conditions, social
security and safety, the constitutional state regime throughout the country or in the
entire locality. In that situation, the competent entity may, in accordance with law,
declare an emergency and apply urgent or special measures to restrict some rights of
individuals, organizations or force them to perform obligations in order to prevent,
restrict and overcome consequences to ensure and protect human life and health,
property of the state, society and individuals, protect human environment and living
conditions, national security, and protect the constitutional state regime.
1
2
3

Article 1 of Emergency Ordinance 2000.
Clause 10. Article 12, Law on Defense 2018.
Section a, Article 42 of the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases.
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2. AUTHORITY TO REGULATE, DECLARE AND ENFORCE THE EMERGENCY
The law on emergency is prescribed in the Constitution, laws and bylaws,
constituting a legal institution, which regulates the authority (synthesizing all rights
and obligations1 of the state agency in prescribing and declaring an emergency and
enforcing a decision on declaration of an emergency, the procedures to declare and
cancel an emergency, the special measures applied in an emergency and some other
relevant contents. The laws of different countries have different rules of emergency.
According to the Constitution 1993 of the Russian Federation, under the
circumstances and in the order prescribed by the federal constitutional law, the
State President of the Russian Federation declares an emergency throughout the
territory of the Russian Federation or in each locality, and immediately notifies the
Federal Council and the State Duma2. The ordinance declaring an emergency must
be approved by the Soviet Union within 72 hours, if it is not approved, it will lose
its validity3. The ordinance must clearly state: the situation, the necessary basis to
declare the emergency; limits of the territorial area declaring the emergency; forces
and means; urgent measures and impact limits of the measures; the rights and
freedoms of Russian citizens, the foreigners and non-citizens are restricted, but the
rights and freedoms stipulated in Articles 20,21,23 (clause 1), 24, 34 (clause 1) and
Articles from 46 – 54 of the Constitution of the Russian Federation4 are not infringed
on; state agencies, competent persons who are responsible for implementing the
measures to be applied in the emergency; the effective date of the ordinance and the
duration of the emergency5.
According to Russian Law, the basis for declaring an emergency includes: i)
political and social emergencies, expressed in a plot to use violence to change the
federal constitutional regime, overthrowing the government or using weapons to
occupy important targets or some locations, the preparation and operation of illegal
armed organizations, conflict of ethnicity and religion with acts of violence directly
threatening the life and security of citizens, the normal operation of state agencies and
local self-government; ii) criminal emergencies expressed in collective riots, terrorism;
iii) natural and technical emergencies, including economic emergencies, earthquakes,
floods, tsunamis, natural disasters and other natural phenomena, causing damage to
1
2
3

4

5

Dictionary of jurisprudence. Publisher. Encyclopedic dictionary. H. 1999, tr. 459.
Article 88, Article 56 of the Russian Constitution of 1993.
A.B. Agapov Administrative Law, 6th edition, amended and supplemented. Iurait Publishing
house. Matcova 2009, p. 436.
Đ.N. Bakhrac. Russian administrative law, sixth edition, amended and supplemented. Ekxmo
Publishing house 2009, p. 388; tr. 387.
Đ.N. Bakhrac. Russian administrative law, sixth edition, amended and supplemented. Ekxmo
Publishing house 2009, p. 388; tr. 387.
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human life and health and environment, great properties and infringing the activities
of the population1.
According to the Vietnamese Constitution 2013, the National Assembly regulates
the emergencies2, the Standing Committee of National Assembly will declare and
abolish an emergency throughout the country or in each locality3, the State President
shall base on the Resolution of the National Assembly Standing Committee to declare
and abolish an emergency, in case the Standing Committee of National Assembly
cannot meet up, declare and abolish an emergency throughout the country or in each
locality4, the Government implements the order to declare an emergency5 and other
necessary measures to protect the Fatherland, and ensure the life and property of the
people. Based on the provisions of 2013 Constitution, the Law on Organization of the
National Assembly 2014 stipulates “The National Assembly regulates the emergencies
and other special measures to ensure national defense and security”6, the Standing
Committee of National Assembly decides to declare an emergency throughout the
country or in each locality. When in the whole country or in one or many localities
there is a major disaster caused by nature or human, a dangerous epidemic spread
on a large scale, seriously threatening the property of the State or organizations, the
life, health and property of the people, or in a situation seriously threatening national
security and social order and safety at the proposal of the Prime Minister7. The Law
on Organization of the Government 2015 stipulates that the Government has the
duty to “organize the implementation of the general or partial mobilization order,
the order to declare an emergency and necessary measures to protect the Fatherland,
protect the life and property of the people”8. The Law on National Defense 2018,
besides reiterating the provisions on the emergency of the Constitution of the Law
on Organization of the Nationals of the Law on Organization of the Government,
also has some more specific provisions: “The Government shall stipulate the
implementation of decisions on declaration, announcement and abolition of a defense
emergency. The Minister of Defense has the right to issue special orders to ensure
combat duties in war zones. Heads of local governments, agencies and organizations
1

2
3
4
5
6
7
8

Đ.N. Bakhrac. Russian administrative law, sixth edition, amended and supplemented. Ekxmo
Publishing house 2009, p. 388; tr. 387.
Clause 13, Article 70.
Clause 10 Article 74.
Clause 5, Article 88.
Clause 10, Article 96.
Clause 3 Article 17 of the Law on Organization of the National Assembly 2014.
Clause 2, Article 57 of the Law on Organization of the National Assembly 2014.
Clause 4 Article 18 of Law on Organization of the Government in 2015.
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where the war takes place must obey the special orders of the Minister of Defense”1.
It is worth noting that when there is a decision to declare, announce or abolish the
defense emergency, the Government must not only organize the implementation,
but also issue a document regulating the implementation of this decision. The Law
on Prevention and Control of Infectious Diseases 2007, in addition to stipulating
the authority of state agencies in regulating, declaring, announcing, abolishing and
implementing measures to implement decision or order to announce the emergency,
also regulates the rules for declaring an epidemic emergency a) When an epidemic
spreads rapidly on a large scale, seriously threatening human life and health, and
socio-economic situation of the country, an emergency must be declared; b) The
declaration of an emergency must be public, accurate, timely and within the office
authority; at the same time, it must be specified in the resolution; the order to declare
and announce an emergency must also clearly state the reasons for declaring the
emergency, area in the emergency, date and time of starting of the emergency, the
authority to organize the implementation of the resolution or the order to declare
the emergency, conditions for announcing the end of an epidemic2, state policies on
prevention and control of infectious diseases and on tasks and powers of agencies
and organizations when an emergency occurs. In addition, the Law on Promulgation
of Legal Documents 2015 contains provisions on authority, regulations, declaration
of emergencies and procedures to declare and abolish the emergencies in Articles 16,
146, 147,148 and 149.
From the above mentioned provisions, it is possible to generalize the authority
of state agencies related to emergencies as follows: i) the National Assembly is the
only agency to have the right to regulate an emergency in the form of documents that
may be laws or resolutions ii) the Standing Committee of National Assembly and the
State President are authority entities entitled to declare and abolish an emergency; iii)
the Prime Minister is the only entity who has the right to request the declaration and
abolition of an emergency iv) the Government is responsible for implementing the
decision to declare the emergency; v) Ministries, ministerial agencies, local governments
are responsible for implementing the decision to declare the emergency within their
authority and under the unified direction of the Prime Minister.
3. PROCEDURES FOR REGULATING AND DECLARING A STATE OF EMERGENCY IN VIETNAM

3.1. Procedures for issuing legal documents on a state of emergency
According to point d, Article 15 of the 2015 law on promulgating legal documents,
the National Assembly promulgates a resolution to stipulate”... on the state of
1
2

Article 20 of the Defense Law 2018.
Article 4 of the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases was enacted in 2007.
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emergency, other special measures to ensure national defense and security”. However,
some laws also provide for a state of emergency, such as: the Law on Prevention and
Control of Infectious Diseases, enacted in 2007; The Law on Defense 2018. Thus, the
provisions of a state of emergency are made according to the procedures for building
and promulgating resolutions, or procedures for building and promulgating laws of
the National Assembly.
This has led to conflicts, inconsistencies regarding the type (name) of documents,
procedures for promulgating regulations on emergencies. The above provisions of
the law on promulgating legal documents become unreasonable; they are viewed
being “constrainted to the framework” of the legislative power of the National
Assembly. As the highest representative organ of the people, the highest organ of
state power of the Socialist Republic of Vietnam, the National Assembly exercises
constitutional and legislative rights...1, thus a law can be adopted to regulate any
social relationship when there is a need to adjust by law, according to the choice of
the National Assembly, including emergency provisions. Moreover, the application of
special measures in an emergency situation always involves the restriction of human
rights and civil rights, which is only possible “in accordance with the law in case of
necessity for defense reasons, national security, social order and safety, social ethics,
public health”2. Therefore, the provisions of these measures must be prescribed
by law, not by resolutions of National Assembly. From the viewpoint of building a
rule of law state, the Constitution is the basic law with the highest legal effect, all
other legal documents must be consistent with the Constitution, all violations of the
Constitution will be punished. Therefore, it is necessary to amend the provision of
the 2015 law on promulgating legal documents in accordance with the Constitution,
in order to the rule of law.

3.2. Procedures for declaring and canceling an emergency
The Standing Committee of the National Assembly and the State President are
the two subjects competent to declare and abolish emergencies at the request of the
Prime Minister, thus the declaration and abolition of emergency state are implemented
according to the procedures of formulating and promulgating legal documents
of the National Assembly Standing Committee and procedures for building and
promulgating legal documents of the President. These are the situations put forth in
practice, the State President only proclaims and abolishes the state of emergency in
case the Standing Committee of National Assembly cannot meet up.

1
2

Article 69 of the Vietnamese Constitution 2013.
Clause 2, Article 14 of the Vietnamese Constitution 2013.
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In order to ensure the urgency, promptness and promptness in the application of
measures in administrative procedures, the procedures for declaring and abolishing
a state of emergency are shortened, the Standing Committee of National Assembly,
decided by the President1. Accordingly, in the drafting stage, it is not necessary to set
up a drafting board, it is not necessary to consult relevant agencies, organizations and
individuals on draft documents, if time to collect comments and the time limit shall
not exceed 20 days; The agency in charge of evaluation is responsible for verifying
the draft within 7 days, on which basis, the drafting agency completes the draft and
submits it to the Prime Minister for consideration and decision on submission of
the draft to the Standing Committee of National Assembly, or the President with
documents including: draft, report, verification report. The order of considering and
approving the draft resolution of the Standing Committee of National Assembly,
the President’s order according to the abridged procedure is similar to the drafting
document according to common procedures2. But, in an state of emergency, in order
to ensure that the document will be issued as quickly as possible, the Standing
Committee of the National Assembly shall consider and approve the draft document
at the latest meeting and order according to the order and procedures in Article 77
of the law on promulgating legal documents; The President shall review, sign and
issue the order immediately after receiving the draft order, according to the order
and procedures specified in Article 81, the law on promulgating legal documents3.
Thus, according to the provisions of the law on promulgating legal documents, there
are two situations: the Prime Minister may submit to the Standing Committee of
National Assembly , or submit to the President. This completely depends on the
reality when the situation/ circumstance is declared to be an emergency. But legally,
the Prime Minister submits to the Standing Committee of National Assembly, the
time and procedures for declaring an emergency situation will be longer and more
complicated than the procedures promulgated by the President, abolishing a state of
emergency.
Regarding the procedures for declaring and abolishing a state of emergency in
Vietnam can be generalized into the following model:
* Prime Minister => proposes => Standing Committee of National Assembly declares
a state of emergency => The President announces and abolishes a state of emergency.
* Prime Minister => proposes => The President announces and abolishes the state of
emergency, in case the Standing Committee of National Assembly cannot meet.

1
2
3

Article 146, 147, Law on Progmulgating Legal Documents 2015.
Article 146, 147, Law on Progmulgating Legal Documents 2015.
Article 147 Law on Progmulgating Legal Documents 2015.

314

LAW ON THE STATE OF EMERGENCY - PHÁP LUẬT VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

4. ISSUES IN CASE OF DECLARING THE STATE OF EMERGENCY
In fact, Vietnam has never declared a state of emergency in all fields. Only in
the field of defense, in 1950, President Ho Chi Minh signed the Ordinance on the
mobilization of manpower, material and financial resources of the entire people
to serve the needs for the French resistance that was then coming to the counterattack phase. During the American resistance war, President Ho Chi Minh’s call for
compatriots and soldiers across the country in 1966 and the mobilization of forces to
the South battlefields and the years 1972 and 1974 was called General mobilization.
Before the situation on February 17, 1979, China mobilized an estimation of more
than a quarter million troops and thousands of tanks and motor vehicles overflowing
the Vietnamese border, attacking six northern provinces from Pa Nam (Lai Chau
province) to Po Hen (Quang Ninh province) on the border length of 1,200 km, at
the request of the Government Council, on May 03, 1979 the Standing Committee of
National Assembly issued a general mobilization resolution, on the same day as the
President Executive Order No. 29 - LCT provides general mobilization1.
When an outbreak of Covid -19 occurred , did Vietnam declare a medical emergency?
The proclamation of a state of emergency in terms of epidemic, principles,
authority and procedures is directly stipulated in the Law on Prevention and Control
of Infectious Diseases 2007. Article 42 of this Law says in case of extensive epidemic,
serious threat to the life, human health and socio-economic of the country, a state
of emergency must be declared. The epidemic issues a resolution to declare a state
of emergency at the request of the Prime Minister; in the cases where the epidemic
cannot meet immediately, the President shall issue an emergency declaration.
Therefore, to declare a state of emergency on epidemic, it is necessary to announce
the epidemic. According to Clause 1, Article 3 of the Law on Prevention and Control
of Infectious Diseases, the respiratory disease caused by a new strain of Corona
virus has been identified as a group A infectious disease (particularly dangerous
infectious disease capable of spreading very quickly, widespread and high mortality
or unknown pathogens). Principles, competence, time limits and conditions for
epidemic declaration comply with Article 38 of the Law on Prevention and Control
of Infectious Diseases and the Prime Minister’s Decision No. 02/2016/QD-TTg
prescribing the conditions proclamation of epidemics, declaration of all infectious
diseases. Accordingly, the Minister of Health announces the epidemic within 24 hours
after receiving the proposal of the Chairman of the provincial People’s Committee
when at least one patient is diagnosed and identified. The Prime Minister announces
the epidemic at the request of the Minister of Health in case the epidemic spreads
rapidly from one province to another, seriously affecting human life and health.
1
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In fact, in Vietnam, on January 23, 2020, the first case of acute pneumonia
caused by a new strain of coronavirus was detected as of January 1, 2020, according
to the Ministry of Health’s report. The total number of Covid - 19 cases in Vietnam
was up to 212, on April 1, 2020 the Prime Minister signed a decision to announce
the nationwide Covid -19 epidemic1. Vietnam has not chosen the plan to declare
a state of emergency because the declaration of a state of emergency on the one
hand must follow the process and procedures for promulgating legal documents
through many steps, extending time, limiting the operationalism and dynamism
of the application of the epidemic prevention and control measures, on the other
hand, it is difficult to predict how the practice of Covid 19 evolves, and at the same
time the declaration of emergency medical conditions must be based on criteria
such as: the number of infected people, the number of deaths of patients, the spread
of the epidemic. From the early state Vietnam chose to apply measures in a bid to
prevent the epidemic and realized the plan issued by the Prime Minister directives
for applying measures to prevent, limit and overcome epidemic consequences. In
the outbreak, the Prime Minister issued Directive No. 05/CT/TTg dated January
28, 2020 on the prevention and control of acute respiratory infections caused by
new strains of Coronavirus caused; Directive No. 15/CT-TTg of March 17, 2020
“on drastically implementing COVID-19 prevention and control and Directive
No. 16/CT-TTg of March 31, 2020” on the implementation of urgent measures to
prevent and combat COVID-19”. The directive contents mainly assign tasks to
ministries, local administrations and instruct people on epidemic prevention and
control, and prescribe measures directly related to the prevention and control of
epidemics: the whole society within 15 days from April 1, 2020 on a national scale
according to the principle that people were practising social distancing, families
seperated from families and villages isolated from villages and communes isolated
from communes and districts isolated with the district, the province isolated from
the province,... no gathering of more than 2 people outside the workplace, school,
hospital and in public places”. “Temporarily closing the main and secondary border
gates for passersby from 00:00 on April 1, 2020 on the main borders with Laos and
Cambodia... all people entering from Laos and Cambodia must be separated from
community for 14 days ”.
The situation of Covid 19 epidemic in Vietnam and practical prevention and
treatment as of 10/5/2020.

1
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In addition, the total number of people who were in close contact with infected
case, people got entry into Vietnam from the epidemic areas were being monitored
for health (checking). The total was continuing to decrease. Now there are still 11,130
cases, of which: centralized isolation in hospitals are 180; Centralized isolation at
other establishments: 6,146; isolation at home and place of stay: 4.804.
Treatment situation: According to the report of the National Steering Committee
on COVID-19 Prevention and Control Committee:
- Number of first negative cases with SARS-CoV-2: 4 cases.
- Number of second negative cases or more with SARS-CoV-2: 13 cases.1
Vietnam’s successes in combating the COVID - 19 epidemic result from:
i) First of all, the leadership and participation of the political system (the Vietnamese
Communist Party; Vietnam Fatherland Front and its member organizations, from the
central to grassroots levels), under the leadership of Communist Party;
ii) The drastic, specific and close guidance of the Government, headed by the Prime
Minister, ministries, ministerial-level agencies, local authorities at all levels, cadres, public
servants working in the villages and communes right from the beginning. Since the
onset of epidemic (mid-January 2020), a series of measures have been taken to prevent
the risk of infection from China, where the first outbreak of pandemic occurred. When
detecting cases, the Vietnam government immediately implemented measures to isolate
infected cases thoroughly in each specific area, in villages, communes and residential
1
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areas in urban areas such as Son Loi commune, Vinh Phuc province, Bach Mai hospital,
Truc Bach quarter, Ha Loi commune, Hanoi.
With the slogan “fighting the epidemic like fighting enemy”, “going to each lane,
knocking on every house”, people from foreign epidemic areas entering Vietnam,
people having close contacts of the people infected with Covid – 19 has been isolated.
People infected with Covid - 19 have been treated in hospitals and health centers;
iii) The active and effective participation of the army, police, especially medical
facilities;
iv) Information about the epidemic is widely communicated to all people
through different methods, the participation and support of the whole people on the
Government’s policies on epidemic prevention and control.
v) Publicity, transparency, non-discrimination against people infected with
Covid - 19, regardless of whether they are Vietnamese citizens or foreigners.
vi) Promptly handling violations of the law on prevention and control of the
offense by means of disciplinary liability (for officials, public servants and officials),
disciplinary and even criminal liability.
However, from a legal perspective, the Prime Minister’s directives also raise
issues that need to be considered. These directives are actually executive documents,
but the content contains legal documents, so when issuing, it is necessary to cite
the legal basis of the issuance of coercive measures in order to ensure the legality
of the directives. Also, it is necessary to define the definition of “social isolation”.
Because there are no definitions of “social distance”, “epidemic zones”, and together
with the ambiguity over the Prime Minister’s Directive No. 16/CT-TTg of March 31,
2020, it leads to different understandings and practices among local authorities.
Some localities forbade all people, vehicles from one district to another inside one
province, or vehides from other provinces when returning home were forced to put
into insolation of 14 days, while some provinces did not apply such measures.
Emergency situations occur when there are disasters caused by epidemics or
when there are natural disasters, or human-caused disasters, creating an unrest or
a calamity on a large scale. Legally, Vietnam needs to improve the emergency law
issued on the basis of the 2013 Constitution. At the same time Vietnam needs to enact
an Emergency Law to replace the Ordinance on Emergencies and all documents
with current regulations on emergencies, in which there are general provisions on
the types of emergencies in all areas of state and social life, stipulating the competent
state agencies and individuals to prescribe, declare and abolish a state of emergency;
procedures for declaring and canceling a state of emergency; measures applied in an
emergency situation; responsibilities, tasks and powers of agencies and individuals
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in the implementation of emergency decisions in each domain; punish measures in
the cases of legislation violation on state of emergency.
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THE DYNAMIC OF ENFORCING THE LAW ON THE STATE
OF EMERGENCY IN THAILAND
Eakpant Pindavanija1
Abstract: This paper explores the various perspectives on enforcing Emergency Decree, and several related emergency
measures during the time of the outbreak of Coronavirus 2019 (Covid-19). It compares the enforcement of the Emergency
Law in Thailand in the past decades and analyzes the mentality and perception of the authorities in different periods of
time. This paper identifies authoritarianism in Thai society as one of the cultural fundamentals that accommodate the
acceptance of protracted use of emergency law in Thailand in various circumstances. Finally, this paper clarifies the use
of Thai emergency law for the Covid-19 as the very first time that the current Emergency Decree is used for the public
health and medical purposes, and it analyzes the suitability of using the law for such purpose.
With 6.54 millions of infected cases and more than 387 thousand have been
killed by the deadly Novel Coronavirus 2019 (Covid-19) it is the most severe medical
emergency in the century (ECDC, June 5, 2020). The global pandemic of the Novel
Coronavirus 2019 (Covid-19) raises the concern on the use of laws that might violate
human rights in the name of disease control. At the end of 2019, the massive wave of
travelers all around the globe had been traveling on the holiday season, while there
were some reports on an unusual infectious disease that might have emerged. Early
2020, when the newly confirmed disease called Novel Coronavirus 2019 later known
as Covid-19 was confirmed a new pandemic, and human being is the carrier of this
deathly disease many countries reacted with several measures such as closing borders,
the prohibition of traveling, the prohibition of several businesses, and social activities,
and several lockdown measures. Since the carrier of the disease is the human being,
many of the measures and law enforcement are human-related prohibitions. It was
an emergency situation for all the countries, and territories. Thus, enforcing the law
on state of emergency has been a common practice in several countries. Furthermore,
the public gives strong support to the governments for enforcing such law, because
people see the necessity of enforcing such law in order to control the scope of the
pandemic, minimizing the death tolls, and minimizing the risk of new infection cases.
 In Thailand, the government announced the use of a nationwide state of
emergency on March 25, 2020, by a declaration of the enforcement of Emergency
1
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Decree, and allows the authorities to exercise the appropriate measures in order to
control the spreading of the Covid-19 disease accordingly. Curfew has been enforced
a few days later. For the time being Thailand is still under the enforcement of the
Emergency Decree, in which the government just agreed to renew the use of this
law until the end of June 2020. This was the second renewal of the decree, and it
raises more concerns about the intention of this renewal. According to the authority,
and The Centre for COVID-19 Situation Administration (CCSA) of Thailand, the
major reason to maintain the Emergency Decree is to prevent the possible second
wave outbreak of the disease. However, many social academics and activists raise the
concern of excessive use of the law due to several circumstances that the authorities
have been using this law to prohibit public participation, and freedom of expression.
Despite the current situation that the Thai government is exercising its authority
by enforcing the law on state of emergency, Thai people have been facing the exercise
of the emergency law throughout the past decades. In specific areas such as the deep
south of Thailand where there is a confrontation with the insurgent, the law on state
of emergency has been enforced for over 14 years continuously. Moreover, before the
2019 general election, Thailand had been under the military-ruling government for
more than 5 years since May 2014. Thus, there were several occasions that the militaryruled government had exercised its power under the law on state of emergency, and
in several circumstances the exercise of the obsessive powers have been used under
the security laws and the constitution that have been drafted by the military junta
themselves. The law enforcement by obsessive power during the time of militaryruled government was not limited only to the use of law in a state of emergency, but
it was in practice the use of several legal instruments, such as martial law, cyber act,
and security act. Thus, law enforcement during the time of emergency in Thailand is
not limited only the utilizing of Emergency Decree, but it covers several many other
laws that in a certain level, it violates the rights of political participation, freedom of
expression and speech, and in several occasions it is life-threatening.
Prior to the May 2014 Coup d’état, there were numbers of political instability
situations in Thailand that were caused by political conflicts. The polarization of the
political camps between the different groups of people with the different political
ideologies namely; rightwing authoritarian whom preferred more conservative
approaches, while another group in the political conflict is keener on more liberal
approaches. The governments had initiated and enforced law on state of emergency
to ease the possibility of violence, and tried to control the situation by enforcing the
law on state of emergency. However, the use of emergency law proved the failure,
since the political conflict ended by the Coup d’état. That marks a significant change in
Thai political change when the military takes control of the country for another time.  
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Apart from several political conflicts prior to the 2014 Coup d’état, Thailand has
been struggling with the insurgent in the deep south of the country. The major three
provinces namely; Pattani, Yala, and Narathiwas are the major areas of the insurgent
operation. The Emergency Decree that was initiated in 2005, and has been renewed
every 3-month for almost 15 years. Recently in June 2020, the cabinet has approved the
proposal of the National Security Council of Thailand for another 3-month renewal
of the Emergency Decree (2005) in particular areas of the Southernmost Provinces of
Thailand. This is an area where the law on state of emergency has been enforced for
an extended period of time, while many other special laws and legal instrumentals
have been applied. The justification of utilizing these laws and legal instruments
aim to ensure the security and safety of the people. However, there is not sufficient
evidence to prove the effectiveness of the law enforcement, on another hand, there
are criticisms regarding the misconduct and lack of transparency in using the law
throughout the period that the law is being enforced.
Even though, the main objective of this conference is to address the use of the law
on state of emergency during the time of the Covid-19 pandemic, however, this paper
aims on drawing the picture of the enforcement of the law on state of emergency,
along with several other laws and legal instruments in the period of Covid-19
pandemic, and further, elaborate the linkages to various circumstances that these
laws are being implemented. In addition, this paper will analyze the enforcement of
law on state of emergency along with several special laws and legal instruments in
Thailand throughout the past decade in order to portray the significant characteristics
of authoritarian society and undemocratic means of governance and their practices
in enforcing the law on state of emergency. And finally, the paper will analyze the
impacts from the enforcement of the law on state of emergency in several situations,
and explore the linkages to the people perception and recognition of the impacts.
STATE OF EMERGENCY: CHRONICLE OF EMERGENCY LAW IN THAILAND
The state of emergency law has been commonly used in Thailand in several
circumstances. The current Emergency Decree is officially called “Emergency Decree
on Public Administration in Emergency Situation, B.E. 2548 (2005)”. It was issued in
2005 to replace an aging Emergency Act on Public Administration in the Emergency
Situation that was issued in 1952. Thus, this paper will focus only on the declarations
to enforce the 2005 Decree and the sequences of the enforcements.
Article 4 of this Emergency Decree defines the term “emergency” that it is the
situation that would certainly affect the normalcy of living, harmful to the state security,
or the situation that might lead the country to the critical and instability. Furthermore, it
clarifies that the instability or the harmful situation also includes terrorism, insurgency,
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and to a certain extent it includes warfare and the situation when the country is in
a battle. To enforce this law it aims at the major purposes of maintaining the rule
of law, security, protecting the rights and the freedom of people, and resolving the
immediate disaster and harmful circumstances. This law further addresses the degree
of emergency in its Article 11, that the highest degree of emergency is categorized by
some specific condition, eg. the terrorist act that is harmful to the life of people, the
situation that is harmful to national security, and the situation that needs an immediate
mechanism to resolve. These are the definitions and conditions that are applied under
the justification of the law drafting principles.
 ince the law on the state of emergency is aimed at the temporary situation that
S
might be harmful to the people, and the stability of society, it limits the declaration
of the enforcement not exceeding the period of three months with the possibility
of renewal by the cabinet resolution. The process of declaration of the enforcement
of this Emergency Decree is basically executive power, that the government by the
cabinet resolution is the means of activation of the law. However, it is by its nature that
the law is very much centralized, the Prime Minister and the cabinet are authorized
to make the declaration of the decree in accordance with the immediate requirement
of the situation.
According to Article 9 and 11 of Emergency Decree 2005, the centralization
of the administrative power allows the Prime Minister or/and the Emergency
Board (Appointed from Article 6) will have executive power over the National
Administration and are capable to make the orders in the specific purposes as
follows; 1) announcement of curfew, 2) prohibition of public gathering, 3) Control
over the media and public information, 4) prohibition of travel and transportation,
5) prohibition of using or entering certain buildings or premises, and 6) evacuation
or prohibition of entering specific areas. Moreover, if the emergency situation is
considered a higher degree of threat or harm to the people and the stability of the
state, the higher degree of measures is allowed as follows; 1) the authority is allowed
to arrest the suspects who might be the cause of the emergency situation including
the possibility to conduct the violence, 2) calling people to report to the authority,
3) confiscating the possession of weapons or goods and products, 4) demolishing
buildings or premises, 5) investigating the means of communication eg. letter,
printing materials, telephone etc. and ceasing any means of communication for the
benefit of the investigation, 6) prohibition of actions by the particular individual(s)
that might be for the benefit of security, 7) prohibition of entering or leaving the
country, 8) ability to deport the alien that might be considered involved with the
emergency, 9) prohibition of exchanges of goods and products, 10) authorizing the
use of arm forces or security authority such as the police to address the immediate
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issues. (Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situation, B.E.
2548 (2005)) The enormous authority given to the government in the 2005 Emergency
Decree was justified to maintain the security to people and nation. However, with
the wide range of the scope of implementation, the decree itself limits the period of
time that the decree could be effective, and in several sections of this decree it also
limits the time frame of some activities to be minimized in order to ensure that the
law is not used with bad intentions and purposes.    
The 2005 Emergency Decree has been testing several uses in the past 15 years.
The first time that this Emergency Decree was enforced was September 20, 2005,
with the purpose of providing additional legal instrumental to the resolution of the
violence situation in the Southernmost Provinces of Thailand namely, Pattani, Yala,
and Narathiwas. Remarkably the declaration of the Emergency that was dated back
to 2005 has been renewed for 59 times (renewal every 3 months) up to the present.
There have been some amendments to several renewals on the areas that have been
covered under the enforcement of the law. The prolongation of the effectiveness of an
emergency decree that has been expanded throughout many years raises a question
over the legal structure and the effectiveness of the criminal law in order to cope
with the violent situation. As was mentioned earlier that the emergency law is aimed
at addressing an emergency situation. According to Cambridge Online definition of
a state of emergency means “a temporal system of rules to deal with an extremely
dangerous or difficult situation”. The conceptual frame of the state of emergency and
the principles of an emergency law should respect the appropriation of the degree of
emergency as well as the period of time it needs to be enforced. The circumstances of
protracted use of the temporary based legal instrument might hatch from some social
conditions and be nurtured by a particular norm of the society.
Apart from the first declarations of the Emergency Decree on Public
Administration in Emergency Situation, B.E. 2548 (2005) in September 2005, there
were 8 more additionals of the enforcement declarations from 2008 – 2020, the most
recent declaration was in March 2020. There are similarity and differences between
the principles and the conditions in applying the state of emergency law on these
various occasions, and there have been diverse and similarity of the impacts from
the utilizing this law and they are the chronicles of the state of emergency law in
Thailand.
CHRONIC EMERGENCY: MAINTAINING THE MILITARY ROLES IN POLITICAL AND SOCIAL SECTORS
Chronic as a medical term means the disease or symptom that lasts long and
recurrently emerged, while the emergency means the urgent and dangerous
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situation that needs immediate resolution. A chronic emergency might refer to the
immediate measures that have been repeatedly enforced over a long period of time.
Protracted use of the state of emergency law might be a sign of the system failure,
while the emergency is prolonged. However, the system does not fail by itself, but
with certain stimulations and influences. This paper will emphasize the stimulations
and influences of the military in the civilian system that might be the cause of chronic
emergencies.
Alongside with the state of emergency law, the Thai government is equipped
with two other special laws in dealing with the situation that might be harmful to
people and security of the state namely; National Security Act (2008), and a centuryold Martial Law Act (1914). The degree in exercising these laws varies, but the major
contents of these laws mainly allow military and security authorities to take control
in critical situations. Disregarding the principles of the drafting of these laws that
were officially addressed, the real principle is based on the traditional militarysecurity. The ideology of this principle lies in the value of national security from the
military approach. “In the traditional approach, security is a military phenomenon,
military capabilities take priority in governments’ budgetary allocations, and the
projection and deterrence of military force are central to understanding the working
of international politics”. (Collins, 2016: 192) In many parts of the globe, the traditional
security based on the roles of the military is being shifted. The term security has
opened up to broader conceptualizations that incorporate the human security
approach, and furthermore, the old paradigm of the military plays the leading role
is no longer popular. However, it is quite contrary to an authoritarian society such
as Thailand, quite a number of people in this society still enjoy a strong role of the
leader, and are willing to give up their rights for the sake of having a strong leader.
 hus, the roles of military and security authorities are shifted in Thai society,
T
not in the same sense with the rest of the world but in the opposite direction.
Therefore, many of the civilian roles are under the control of the military, and when
the conceptual frame of security is broadening the roles of the military are likewise
growing along. The clear evidence could be seen from the military role in politics.
In the past 15 years, there were already two successful Coup d’état in Thailand, and
in both ruling military governments disregarding the unsuccessful resistance the
strong leaders gained a level of popularity.
 he military leaders increase the roles of the military in several administrative and
T
social sectors. Most of the ministers in the military-ruled governments are the former
military leaders and retried technocrats and bureaucrats. That shaped the leading clan
and alliance of the military. The expansion of the roles of the military covers broad
meanings of security, and the meanings of the security in the laws are automatically
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interpreted to the broader sense. Thus, the military and security authorities set up
their missions along with several civilian functions. The development tasks force,
the rehabilitation units, medical and health care units, political units, agriculture
units, etc. It overlaps with the civilian roles in the administration. Referring to the
exercise under the state of emergency law most of the time the roles of the military
are concerned.
Comparing between the 2008 National Security Act and 2005 Emergency Decree,
the scope of the provisionsin both laws are basically the same, especially the capability
to investigate and prohibit. The 2008 National Security Act is more likely to empower
the security authorities through the Internal Security Operations Command (ISOC)
which is the military based on its practice. Looking into the body of the Emergency
Board of Operation Committee according to Article 9 out of 19 members are from the
military or military-related institutions. Even though the structures in enforcing the
two laws are slightly different but the core mentality of giving the specific roles and
power to the military forces is quite obvious.
The higher active roles of the military shaped up Thai political and social
structure. After the 2014 Coup d’État the military took the control of government
and administration, one of the most important tasks is to draft a new constitution
that would lead the country into a new round of the general election. The 2017
Constitution that ignores the principle of democracy, and giving the mandate to the
appointed senators and many constitutional institutions that have been appointed
by the National Legislative Assembly (NLA) and moreover the members of NLA were
also appointed by the National Council for Peace and Order (NCPO) the military
center command center for the 2014 Coup d’état. This circumstance has been criticized
as an attempt to prolong the power of the military junta. The 2019 general election
in Thailand portrays the fact that Thai 2017 constitution is designed to support the
continuity of ruling power by the previous junta government. It is an attempt to
prolong the military authoritarian regime. There were many irregularities in the
election, but the Election Commission of Thailand seems to stay idle for most of the
cases that involve the allegation of fraud conducted by the party that supports the
former junta leader, vis-à-vis the investigations mostly targeted on the opposition
parties. The expected free and fair election that used to be the hope for creating a
turning point for Thai democracy has become a nightmare since the military paved
political and social structure has become sturdy.
 part from the 2017 Constitution, the junta-appointed National Legislation
A
Assembly (NLA) had passed 412 Acts during the 5-year-ruling period the enormous
number of laws issued in such a short period of time. (iLaw, 2019) On the average of
2.5 laws per day that had been passed by the National Legislation Assembly (NLA),
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there were very limited people participating in drafting and issuing those laws.
Once the military has taken over the law drafting procedures and mechanisms, the
political and social structure has been compromised as a result of law enforcement.
Leave alone the regular laws, but the state of emergency law is most likely to be
compromised by the influence of the military accordingly.
CULTURAL CONCERNS FROM AUTHORITARIAN PERSPECTIVES
The enforcement of the 2005 Emergency Decree from the initiation in the area
of the Southernmost provinces of Thailand and has been renewed every 3 months
in the past 15 years is basically based on the authoritarian ideology, that people tend
to believe and trust the strong leaders and to have a strong legal instrument for the
strong leader, that could be the best choice to get to the solution. Thus, the cause of
the chronic emergency is not only the structural dimension and at a certain point it
involves the cultural dimension and peoples’ perception in admitting the obsessive
power given to the government by implementing the state of emergency law.   
During the press conference on June 1, 2020, the Assistance to the Deputy
Prime Minister Spoke person addressed that the preliminary study found out that
the majority of people are willing to support the government to renew the state of
emergency law for a period of time because they believe that law enforcement helps
to minimize the infected cases of Covid-19 in Thailand, and it also enhances the unity
of workforces from various government sectors. This phenomenon is explained
by Altemeyer (1988) who considers that the authoritarian could be nurtured in all
kinds of society. The degree of authoritarianism is derived from three main factors of
consideration, namely the degree of aggression, submission, and conventionalism.
It could be assumed that a particular authoritarian tends to exercise power in
order to achieve a particular target by his/her aggressive authority. The use of the
power under the state of emergency law is an example that the government believes
that the centralized power is the best means of achieving its target, and people are
submissive to the use of such power. The components of fulfilling the authoritarian
environment in the society composed of the followings:
1). Authoritarian submission – a high degree of submission to the authorities
who are perceived to be established and legitimate in the society in which one lives.
2). Authoritarian aggression – a general aggressiveness, directed against various
persons, that is perceived to be sanctioned by established authorities.
3). Conventionalism – a high degree of adherence to the social conventions that
are perceived to be endorsed by society and its established authorities (Altemeyer,
1988: 2, cited in Sharom, 2019: 130 - 131).
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The enforcement of the state of emergency law could be counted as preferable
in an authoritarian society because people believe that the stronger the law the
more effective the outcome is projected. Furthermore, this kind of perception has
been developed over one’s lifetime throughout the cognitive process. Generally,
the submission to authoritarianism could have emerged from early childhood and
nurtured throughout the life experiences with the society, and the environment.
 arental influence is apt to be enormous at first, and for understandable reasons,
P
parents do not typically encourage their young children to scrutinize the dictates of
authority. Thus, in most families children may be taught simply to obey legitimate
authority unquestioningly or from fear of punishment. The other determiners of
attitudes most important to the young child (for example, teachers, and extended
family) usually reinforce this ‘reflexive’ submission. We might thus expect children
to believe rather uniformly that they should obey the authorities in their world.
Conventionalism may vary more, depending on the content of the local authorities’
teachings and life-style; but young children, with limited cognitive abilities and
experience, typically have conventional attitudes (Altemeyer, 1988: 56-57 cited in
Sharom, 2019: 131).
Altemeyer (1988), people’s cognitive perspectives toward submission to
authoritarianism continue from childhood throughout one’s lifetime. The society
and their environment play a significant role in shaping up understanding and
accepting the authorities that dominate them. Among various strong influences that
people have to experience through their lives, those strong and restricted beliefs
are the major factors in the development of authoritarian submission. On various
occasions, religions could be one of the most important influences in nurturing one’s
fate in authoritarianism. However, it has not been concluded that religious people
would tend to submit to authoritarianism, but in the case of religions where strong
commands and obedience are required; such circumstances could stimulate people
to create the attitude which relates to the cause of submission to the authorities.
The continuity of the Prime Minister Prayut in office after the 2019 general
election leaves the authoritarian footprint along the way. The portrayal of the hero
still persisted in peoples’ perception of the military who are in charge of making
things right. Thus, pursuing the power, by being armed, might not encourage them
to stage the coup but with the belief and trust from the public that these armed
authorities are aiming well for thenation is the key.  
 he ‘good’ here, means the merit, by inheriting to the social status, and also
T
with the linkage to the pillars of the nation namely; nation, religion (Buddhism),
and monarch. The military seems to be the protector of these pillars. That justifies
their invisible legitimate to exercise excessive power to handle the tasks. Thus, to
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stage a coup d’état does not mean violating people’s basic rights but to secure them
under the pillars. The righteousness of such behavior becomes collective when it is
repeated over and over again through several channels of communication. (Sharom,
2019: 131–133)
Thus, during the time of emergency especially, when it is a life-threatening
disease such as Covid-19, people would prefer to allow the authority to withhold
the power by utilizing the state of emergency law. The cultural concerns from
the perspective of authoritarianism is an important factor that could explain the
acceptance of the state of emergency law enforcement even though the stretch of
the time is extended without a reasonable explanation. The fear of life-threatening
disease of oneself or the loved ones is the drive for people to submit to the authority.
The belief that the authority holds the knowledge and instruments in battle with the
confronting emergency builds trust among people, and it is the collective value. No
matter if these beliefs are true, the collective value of trust makes people give up their
rights to the authority, and it is clearer in an authoritarian society such as Thailand.
STATE OF EMERGENCY LAW AND ITS IMPACTS FROM THE COVID-19 PANDEMIC
This is the first time since the Emergency Decree that was issued in 2005 is being
used in a medical emergency situation. As it was mentioned earlier that the official
principle of drafting this law covers various aspects of emergency situations, but in
practice, it has a tendency to yield on utilizing military and security forces to resolve the
political conflicts, and social unrest. It is yet to assess the effectiveness of implementing
this law systematically since it does not have sufficient information. This paper will
analyze some impacts that are the results of enforcing the Emergency Decree during
the past few months of the outbreak of Covid-19 in accordance with certain facts.
COVID-19 SITUATION UPDATE IN THAILAND
With 6.54 million infected cases and more than 387 thousand have been killed
by the deadly Novel Coronavirus 2019 (Covid-19) it is the most severe medical
emergency in the century (ECDC, June 5, 2020). Combating Coronavirus 2019 in
Thailand, thanks to the medical professions who have been working very hard to
combat the pandemic of Coronavirus 2019, that is now the Global treat. Apart from
these medical professions, many of those who work in the service areas such as the
patient’s helpers, housekeepers, bus drivers, and garbage collectors are also working
hard in risky situations and conditions.
The outbreak of Covid-19 was firstly found in Thailand early January along with
the outbreak in China. Thai government seemed to be reluctant in applying harsh
policies in controlling the disease. The number of new infections and death toll had
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been in very slow progress from January to March 2019. But with the hyper-spreading
in the second week of March namely from the two big boxing events, the situation
has changed and the number of new infected patients has been on the rapid rising.
Thai government declared a state of emergency under the Emergency Decree on
March 26, 2020 (BBC News Thailand, 2020), and lockdown Bangkok and several big
cities to control the outbreak by ceasing the people mobility, but the criticism on the
possibility of violation of rights to political and public participation, and freedom of
expression and speech is being questioned.
The policies that aim at securing universal healthcare for those infected with
the deadly virus seems to guarantee sufficient treatment, while lacking massive
scanning is questioned. Closing down of the public places is a good help to make
social isolation among people, while many of the private institutions and businesses
are facing the cost burden, and have left thousands unemployed. The government
tried to react promptly to address the unemployment by issuing the extra-treatment
for the employees under the social security system, while the employment of the
labor outside the social security system had to wait for several weeks for a release
of a policy to help them financially. On the social and economic sectors, following
the lockdown policy, the government has initiated several other financial aids to the
vulnerable groups, and some policies to help out the general public in order to survive
during the emergency time, such as, financial aids to farmers, low-income earners,
business enterprises, students, and reduction of utility costs, etc. However, there
is criticism that these economic and financial aids have not reached some leftover
groups of people, such as the homeless, migrant workers, unregistered residences,
and small communities, etc. The community based run food bank has filled up some
gabs by filling up the demand of food and consuming items both on the charity and
community-based approaches (Pindavanija, 2020).
 urrently, Thailand maintains a slow number of newly infected cases to a singleC
digit number Official figure). But the government renewed the implementation of
Emergency Decree for the third time for another 30 days till the end of June 2020
with the justification of preventing the recurrent outbreak. There are several groups
of social activists opposed to the renewal of the state of emergency law due to the
improvement of the pandemic situation. The proposal from the activist groups
includes the replacement of state of emergency law, by the public health laws, labor
laws, etc. (Prachatai, 2020).
THE NEGATIVE IMPACTS FROM STATE OF EMERGENCY LAW ENFORCEMENT
Generally, it is commonly known that several countries declared the state of
emergency during the time of pandemic, in the United States, almost all the states
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have declared the state of emergency while the number of infected people and the
death tolls are rising (AS News, 2020). Some of the good examples are Japan that
announced the state of emergency in mind-April and lifted on May 26, 2020 when
the authority saw a lot of improvement in combating the deadly virus (BBC News,
2020). When the authority sees that the situation has been improving it is a good
reason to lift off the harsh law, and return to the normalcy of the administration.
In Thailand, the criticism over the renewal of the state of emergency law
enforcement comes from the solid evidence that the authorities have been abusing
the power under the Emergency Decree. There are a number of human rights and
democratic activists who have been arrested for violating the emergency law, while
some of the villagers who are opposing the governmental projects were threatened
by the authorities (Amnesty International Thailand, 2020).
Furthermore, during the beginning of the outbreak, there were some complaints
from the medical professions who tried to release certain facts that might not please
the authority, but it seems to have vanished very quickly. Thus, up to now, there is
no sufficient information both from the medical sector, and the social sector that give
us another perspective towards the exercise of state of emergency law in Thailand.
It could be assumed that the government has been well in controlling the release
of the information and the media. Thus, the only source of information available
now is only from the authorities. Getting back to one of the principles of the state of
emergency law, controlling the media is very important in order to deliver precise
and accurate information to the public to raise the awareness of the situation and
make the public ready to cope with the situation. However, the control of the media
by the current government leaves a lot of room for doubts and wonderings, since
the current government background of being a part of the military junta, and most
of them have been supporting the 2014 coup d’état, thus, the level of trust for an
authoritarian government in carrying on the administration by equipping with a
special law such as state of emergency law is scary.
 he effectiveness of controlling the information and the media is a part of the
T
characteristics of an authoritarian government. The channel of communication and
the freedom of expression are the tools that the public could use to receive accurate
information and communicate their wills and opinions to the others. The means that
an authoritarian government does is to install a set of information that will lead the
public to believe. During the time of the pandemic, a very outstanding slogan is “Stay
at home, stop the disease, for the sake of the nation”. It brings about a unity of public
participation, however, it leaves a room for criticism, because those who do not obey
the policy might be considered the threat to the nation, because, to be correct means
to be as we are told to do. Moghaddam (2019) explain this characteristic as follows:
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[ …] in most situations, people look to local ideas about “correct behavior”
as guides to how they should think and act, and mostly follow such guides. Our
conceptions of what is ‘correct ‘ behavior in any given situation is taught to us
through the family, school, and other agents of socialization. We have some measure
of freedom to conform or not to conform, but most of the time, we tend to conform
to what we believe to be the “correct” way to behave (Moghaddam, 2019: 29).
In this case assuming that the government is the sole holder of the information,
no matter the other sources on input information if it is not certified by the
government would not count as accurate information. An authoritarian government
might use this loophole in order to set upnew correctness and make people conform
to this made correctness disregarding the fact that it might not be a preferable
behavior. This kind of conforming could be passing through several channels first
if all through the formal education. It is also a certain fundamental mechanism in
people’s development of authoritarian submission. In the educational system that the
relationship between the instructors and the pupils strictly requires the full respect
of obedience in agreeing with particular ideas, it would create more influences in
authoritarianism than the classes that allow teachers and students to discuss various
ideas from different sources of information. This cognitive process in the formal
education system would create certain perspectives that would lead students toward
their future social behaviors (Altemeyer, 1988: 56-57). It could be applied in term of
the information released by the authority, if the authority trends to cover up the
certain facts, and deliver only the facts that the authority would allows the public to
know, no matter it is truth, that means the rights to access to the accurate information
during the time of emergency is no longer protected.
The control of the flow of the information and overall contents by controlling
media is a common practice for authoritarian government. Apart from the
experience during the time of Covid-19 pandemic, during either the social unrest
in the Southernmost Provinces of Thailand or the nationwide political conflict in
the past the government had been practicing several techniques and apply several
political and legal instruments in order to limit the freedom of expression and public
participation. The control over several kinds of media, and setting up a special task
force for making information operations aimed at the target that might be considered
the opponents is the very first thing that all the military junta practice. To control the
means of communication would directly affect people’s perceptions of their actions.
The photos of people distributing roses to the military during the time of coup d’état
could easily be found here in Thailand. Moreover, freedom of expression is limited to
those to hold different values and try to voice themselves. Severe punishment is the
means to control the public with fear and condemn certain behaviors. The cognitive
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process also includes the utilization and consumption of news and media. News and
media play a significant role in delivering data and information that would lay in the
foundation of people’s perception. In the event that the media is dominated and is
reporting false information, people would perceive the information that leads them
to the submission of authoritarianism. Thus, people’s opinions in politics, economics,
and social issues could be strongly influenced by the information given by the media
(Altemeyer, 1988).
CONCLUSION
Thus, the enforcement of the state of emergency law in Thailand during the
time of the Covid-19 pandemic has shared some characteristics with the previous
implementations of this law at least in the past 15 years after it was issued in 2005. This
paper tries to make the connectivities of the implementation of state of emergency
laws in Thailand from various occasions. There are many shared concerns and some
differences throughout the time, but this paper tries to elaborate some important
common grounds that relate to the social structure, and cultural concerns, especially
the authoritarianism in Thai society. Even though this is the first time that this law
is being used for the medical emergency, but the mentality of law enforcement from
the military regime still persists. The past experience of Thai society passing through
half a decade long military ruling government, and its continuity in forming up the
current government make so much doubtful to the transparency and accountability
in enforcing the law. There are very obvious groups of people who get a direct
negative impact on the implementation of the law, while many unexplored cases are
awaiting to be revealed. The authoritarian mentality is lying beneath the combatting
with the deadly virus, it is not yet clear of how the situation will develop.
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MEASURING “PUBLIC HEALTH EMERGENCY” IN COVID-19
AND THE EXIGENCY OF INDONESIAN FINANCIAL STATE POLICY
AND FINANCIAL SYSTEM STABILITY
Go Lisanawati1
INTRODUCTION
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) has been changing the living order of
people and countries and brings impact to people to live normally in every situation.
World Health Organization mentions that “people are living through extraordinary
times. The global outbreak of Covid-19 will have an unprecedented”2. Thus, in the
abnormality situation, every country tries to regulate it into normality. This is a
difficult struggle faced by all countries. Covid-19 has categorized as a Pandemic by
the World Health Organization.
In its effort to make normality among the abnormality, through any kind of
regulations, decisions, real action to society, Government still faces challenges due to
its abnormality. The problem of healthy, social, economy and law emerges as a global
problem. The United Nation, in its website, convened by the Prime Minister of
Canada, H.E. Mr. Justin Trudeau, the Prime Minister of Jamaica, H.E. Mr. Andrew
Holness, and UN Secretary-General António Guterres, the virtual event aimed to
advance concrete solutions to the development emergency caused by the COVID-19
pandemic, On 28th of May 2020, explains as follows:
The COVID-19 pandemic and the social and economic crisis it triggered, will
derail our chances to achieve the 2030 Agenda for Sustainable Development – unless
we provide a commensurate global response reaching at least 10 percent of global
GDP, respond rapidly, provide support to all countries in need, and build back better
for more resilient economies and inclusive societies.3
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Covid-19 has an arising challenge on the problem to the 2030 Agenda for
Sustainable Development achievement, as long as the mentioned requirements are
fulfilled. Further, the United Nations in the Discussion note on Recovering Better for
Sustainability shares a thought that:
At the same time, the crisis is accelerating structural economic changes already
underway: the unfettered digitalization of the economy; the ascendance of
e-commerce over bricks and mortar retail; the transformation of supply chains from
being global and just-in-time to more local and regional, resilient and less dependent;
and the wholesale restructuring of many heavy-emitter industries.
These big economic changes will have strong social impacts that will need to be
addressed and will require a massive reallocation of capital and our recovery policies
will have an enormous influence on how that capital is invested. These changes have
major impacts on the world of work, the way in which work is organized, as well
as in which sectors jobs are created, with massive implications for education and
skills. Our recovery policies need to be human-centered and ensure that structural
transformations lead to decent work for all.
In the situation of abnormal, all the government needs to come to rescue the
life of the nation and their citizen through a proper policy. It needs real action to
intervene in the whole aspects that affected by the Covid-19. A set of policies that
consist of how to recover the condition soon, including how to prepare life after
abnormal. There are so many threats, challenges, and difficulties in the process, but
it needs to be done.
As a daily report served to the public, it can be seen the unstable curves of
Covid-19 in the whole world. More than 216 countries, areas, and territories are
struggling to win the situation and end from the virus, while some still facing the
same situation. The number of new cases of Covid-19 globally is still increasing every
day. Most countries in the world have reported the development of Covid-19 cases
in their territory. Some reports show that there are decreasing cases of Covid-19, but
some are not. According to the worldometers.info, per June 1st, 2020, the number of
corona virus cases in the world is 6.258.796 cases, with 3,065,128 infected people. The
rate of deaths is 12%. This number is still in an uncertain and unstable curve. Some
countries have already declared to start new normal phases, while some countries
are still struggling with their domestic problems affected by this Covid-19.
The condition in Indonesia is still in high numbers. According to https://covid19.
co.id, the data of Covid-19 in Indonesia (per June 1st, 2020) can be seen as follows:
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(Table 1: Data of Covid-19 in Indonesia, per 1st of June 2020)
Currently confirmed

Currently cured

Deaths

26,940

7637

1641

(= + 467 new cases)

(= +329 people)

( = + 28 people)

Note: data processed from the source
The Distribution map of the Covid-19 data can be seen for the top 5 of the
provinces with the high number of Covid-19 below:
Table 2: Distribution map of the Covid-19 in Indonesia - Top Rank
Rank Number

Province

Cases

1

Jakarta

7485

2

East Java

4922

3

West Java

2294

4

South Sulawesi

1586

5

Central Java

1417

The Covid-19 Pandemic has been put Indonesia in 3 (three) kinds of conditions/
situation, as follows:
- Public Health Emergency based on the Presidential Decree No. 11 of 2020
concerning the Establishment of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) public health
emergency
- National Disaster based on the Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning
Establishment of a non-natural disaster of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
spreading as a national disaster.
- Emergency Forced based on Law Number 2 of 2020 concerning Establishment
of the Government Regulations in lieu of Laws Number 1 of 2020 as Law.
Each of the conditions above has different implications since it referred to the
different laws.
In order to handle the situation of Covid-19, President released the Financial
State Policy and the Financial System Stability based on the law Number 2 of 2020
concerning Establishment of the Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of
2020 concerning the Financial State Policy and Financial System Stability for Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or in order the stability of financial
system as the Law. But there is another condition mentioned in this law called
“Emergency Forced” (The specific term in Bahasa Indonesia is called as “kegentingan
yang memaksa”). This law gives the Government to establish the Financial State Policy
and Financial System Stability referred to implement the 2020 State Budget. The
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Government has allocated an amount of IDR 405.1 Trillion as additional funds in the
situation of a public health emergency. The allocation of the funds are for:
- In the health sector, the fund is used to purchase medical devices, improving
health facilities, and incentives for medical personnel.
- Social protection which will be spent to increase the benefits of social assistance,
free electricity costs, and basic needs support.
- Tax incentives and Stimulus for People’s Business Credit (KUR). This allocation
will be included in the income tax rate reduction and KUR payments’ delaying.
- Other support for national economic recovery
This allocation of additional funds regulated in the Presidential Regulation
Number 54 of 2020 concerning “the 2020 amendment of State Budget Posture and
Detail”. On June 3rd, 2020, Minister of Finance, Sri Mulyani, as quoted from beritasatu.
com, said that there will be revised on the Presidential Regulation Number 54 of 2020.
The previous IDR 405.1 T will be revised into IDR 677,2 T.1
The use of that additional fund for handling Covid-19 has triggered the discussion
on the corruption potentiality that may arise in the implementation of the funds. This
paper will give the exposition of the Indonesian Policy on handling the Covid-19, and
analyzed it based on the effectivity of its implementation in Indonesian society. In the
end, the paper will give suggestions to the potential problems that may still happen.
PUBLIC HEALTH EMERGENCY IN INDONESIA
The awareness of the Government of Indonesia on the Covid-19 spreading was
around at the end of February 2020, but it comes to start released an appeal to people
to start learning from home, and then followed by work from home activity, worship
from home, and many other activities that suggested to be done from home on the
middle of March 2020. In the situation of Covid-19, the Government of the Republic
of Indonesia implements the Law number 6 of 2018 concerning Health Quarantine
(or so-called as health care). This law was made in order to implement complete
human development in Indonesia. It needs to guarantee the health protection for
the society that spread in big and/or small islands, have a strategic position and
located in the track of international trade, and play an important role in the traffic
of human and goods. Further, in consideration point number b mentions that the
advance of technology on transportation and the free trade era can be a risk to create
health problems and new diseases or old diseases but reappear and spreading more
faster and potentially bring emergency on public health. When Covid-19 appears in
1

Retrieved from https://www.beritasatu.com/ekonomi/640505/perpres-542020-direvisi-biayapenanganan-covid19-jadi-rp-6772-triliun
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Indonesia, the government implements this law. Covid-19 then categorized as new
diseases.
In Article 1, the Law defines such as follows:
- Health quarantine (health care) is an effort to prevent and to control the outgoing
and incoming disease and/or the public health risks which potentially affected public
health emergency (vide Art 1 (1))
- Public health emergency is an extraordinary public health incident which
marked by the spreading of infectious disease and/or an incident that affected by
nuclear radiation, biological pollution, chemical contamination, bio-terrorism, and
food that endangered to health, and potentially spread out across regions or across
countries (vide Art 1 (2))
- Quarantine is the limitation of conducting activites and/or separation of people
who are exposed infectious disease as mentioned in the act even though it is not
yet showing any symptoms or who is in the incubation period, and/or separation of
container, conveyance, or any items that suspected of being contaminated by people
and/or goods that caused disease and other sources of contamination to prevent
possible spread to other people and/or items in near the area. (Art 1 (6))
- Isolation is the separation of sick people from healthy people conducted in the
health facility to be cured and treated. (vide Art 1 (4))
Based on the definition given by the law above, the Covid-19 prevention program
will refer to the process of quarantine in order to cut off the spreading of the disease.
Then on March 31st, 2020, President of the Republic of Indonesia established
the Presidential Decree Number 11 of 2020 concerning The Establishment of Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) Public Health Emergency. This presidential decree
was issued to address the extraordinary spreading of Covid-19. It is to be noticed
from the increases and expand of cases and/or death cases both across areas and
across territories, and further, it is impacted on the aspects of political, economic,
social, cultural, national defense, and welfare of Indonesian society. This Presidential
Decree Number 11 of 2020 is referred to the Law Number 6 of 2018 concerning Health
Quarantine. There are two points regulated in this Presidential Decree.
Point 1, Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) has been set as a kind of disease
that can cause public health emergencies.
Point 2, establishing Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) public health emergency
in Indonesia must be followed by the prevention and countermeasures in accordance
with the law and regulations.
Form the points mentioned in the Presidential Decree Number 11 of 2020,
the Government then takes action based on the existing law as mentioned in Law
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Number 6 of 2018. This law on health quarantine (health care) recognizes several
quarantine models as mentioned in Article 1 of Law Number 6 of 2018. It can be seen
through the table below:
Table 3: Models of Quarantine in the Law Number 6 of 2018
type

Hospital Quarantine
(vide Art 1 (9))

Area Quarantine
(vide Art 1 (10))

Subject / Occupants in
Object
the house

Someone in the
hospital

Resident

Place

At the Hospital

In a specific area, An area
including the
entrance

Aspect

Home
Quarantine
(vide Art 1 (8))

In the house

Large scales of social
restriction
(Vide Art 1 (11))
The specific activity of
resident

Allegedly of disease infection and/or contamination
Purpose To prevent the possibility of disease spread or contaminated

From those 4 (four) models of quarantine above, the Government of the Republic
of Indonesia implements the Large scales of social restriction. Hence, the model of
lockdown recognized by the Government of the Republic of Indonesia needs to be
implemented seriously.
Central Government and Local Government hand in hand to ensure the process of
lockdown implemented effectively. Some areas in Indonesia are still in a struggle to be
free from this large scales of social restriction, but some are already declare has already
prepared to enter a new normal because there is new case happened in recent several
day time. According to Article 10 of Law Number 6 of 2018, the Central Government is
responsible to set and to revoke the status of a public health emergency. Law Number
6 of 2018 has been set criminal provisions as mention in Article 90 – 93.
In order to implement the Large Scales of Social Restriction, the Government
established Government Regulation Number 21 of 2020 concerning large scales of
social restriction in the acceleration of Covid-19 handling. As it can be seen in the
consideration of the regulation, this regulation is issued to highlighted the spreading
of Covid-19 with the recent cases and/or death cases has been widespread, and it is
impacted to the political, economical, social, cultural, national defense and welfare
of the Indonesian society. Thus, it needs to take countermeasure action called the
large scales of social restriction after considering that the effect of covid-19 has caused
“certain circumstance”. Unfortunately, there is no further explanation of what is the
meaning of “certain circumstance”. Apparently, this Government Regulation has not
merely implemented the Law on Health Quarantine but also referred to the others
exist law which never been mentioned before in the Presidential Decree Number 11
of 2020. That other existing law:
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- Law Number 4 of 1984 concerning Infectious Disease Plagues
- Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Countermeasures
Both of those Law Number 4 of 1984 and Law Number 24 of 2007 did not recognize
large scales of social restriction. It means this Government Regulation should be
understood as a regulation to be used to countermeasure the Covid-19 as a disease
that caused public health quarantine, infectious disease plague, and disaster. As it is
mention in Article 2 of Government Regulation Number 21 of 2020, the Large scales
of social restriction implementation shall be meet to 2 (four) criteria, as following:
a. The number of recent cases and/or death cases affected by the disease are
increasing and significantly and speedily spread out to some areas; and
b. There is a relationship between epidemiologists and a similar event in the area
or other countries.
Regulation of Minister of Health of the Republic of Indonesia as the derivative
regulation then regulates the mechanism for Governor or Regent or Mayor to request
to implement large scales of social restriction. Through Article 4, the request must be
accompanied by the data of:
- An increase in the number of cases over time, with the data of epidemiologist curve
- A spread of cases over time
- Local transmission incidents
The Large scales of social restriction are including the activities of:
a. School and workplace closed off
b. Religious activities restriction
c. Activities in public places or facilities restriction (vide Article 4 (1))
Eva Achjani Zulfa (2020) gives comments on the implementation of large scales
of social restriction that the Government only recognized the formal sector of workers
that can do work from home, but the informal sectors are ignored. From the fact,
there are only formal sectors that can work from home. The Government needs to
notice to give the same protection to the informal worker.
NON-NATURAL DISASTER OF CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SPREADING AS NATIONAL DISASTER
In the earlier discourses on the effort of the Government of the Republic of
Indonesia in handling the rapid spreading of Covid-19 in Indonesia, the Chairman
of the Covid-19 tasks force, Doni Monardo, said that there are 3 (three) existing
law that will be referred by Government, that Law Number 24 of 2007 concerning
Disaster Countermeasure, Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine,
and the Government Regulations in Lieu of Laws Number 23 of 1959 concerning the

342

LAW ON THE STATE OF EMERGENCY - PHÁP LUẬT VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

determination of the status of a dangerous condition.1 On the same day, President
Jokowi explained that the policy on the social restriction to prevent the Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) is needed to be implemented in the huge scales. Thus it
needs to accompany by the civil emergency policy.2
On April 13th, 2020, through Presidential Decree Number 12 of 2020, President
announced that Indonesia is in the National Disaster caused by the non-natural
disaster Corona Virus Disease 2019. This Presidential Decree referred to the Law
Number 4 of 1984 concerning Infectious Disease Plague, and the Law Number 24 of
2007 concerning Disaster Countermeasures.
The Presidential Decree Number 11 of 2020 and Presidential Decree Number 12
of 2020 are different, but it should be completed one to each other. It can be shown
through the table below:
Table 4: Emergency Status of Covid -19 in Indonesia Under the Presidential Decree Number 11 of 2020 and Number 12 of 2020
Public Health Emergency
Regulation

Disaster Emergency

Presidential Decree Number 11 of 2020 Presidential Decree Number 12 of 2020

Sources
of Law Number 6 of 2018 concerning referral law
Health Quarantine
-

Law Number 4 of 1984 concerning
Infectious Disease Plague
Law Number 24 of 2007 concerning
Disaster Countermeasure

Strengthened The existence of Covid-19 as a disease The rapid and widespread of Covid-19
Point of view that can harm public health.
seen as a national disaster
R e s p o n s i b l e Covid-19 Task Force as appointed by
Focal Point
the Presidential Decree Number 7 of
2020 as amended by the Presidential
Decree Number 9 of 2020

Since both presidential decrees referred to different sources of law, it brings
different impacts. Through Law Number 6 of 2018, the policy to implement large
scales of social restriction will be decided by the Minister of Health after considering
the request from the head of local government, accompanied by the data as requested.
But under Law Number 4 of 1984, there are several countermeasures effort as
mention in Article 5 (1), such as a. epidemiologist investigation; b. examination,
medication, care, and patient isolation, including quarantine action; c. prevention
and thickening; d. disease source destroys; e. Corpses patient infected by the plague;
f. Public Dissemination; g. and other countermeasures effort. The responsible person
under this law is the Minister of health.
1
2

https://nasionalkompas.com, retrieved date: May 2nd, 2020
https://nasionalkompas.com, retrieved date: May 2nd, 2020
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Under Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Countermeasures, the disaster
countermeasure defined as a set of activities that conducted as an effort to annul and/
or reduce the threat of disaster. A set of activities can include Preparedness; early
warning; mitigation; disaster emergency response; rehabilitation; reconstruction;
recovery; and prevention of disaster. For this purpose, the Central Government and
Local Government are responsible to take action in the disaster countermeasure (vide
Article 5). The determination of the disaster status both at the national level and local
level shall accommodate indicators as follows:
a. Number of victims
b. Property loss
c. Facilities and infrastructure damage
d. Coverage of the area affected by disaster
e. The Social and economy impact that caused (vide Article 7 (2))
The Article 7 (1) and Article 9 mention a similar authority between the Central
Government and Local Government, but local government area coverage is in
their own areas. According to Article 10, The Government appoints the Disaster
Countermeasure National Agency in order to handle the issues.
After understanding all the explanations, it can emphasize the real problems
in Covid-19 handling will come if each agency did not hand in hand to handle the
situation, while now Indonesia is in public health emergency and disaster emergency.
This assessment comes since both regulations which determination of the emergency
status of Indonesia use the referral law, but it is actually a different meaning and scope
of implementation. Each of law has a juridical implication.
Regarding the condition of the emergency status of Indonesia, the rate of
covid-19 is still high. (see table 1 & table 2 above). It means the Government needs
to assess in terms of ineffective implementation of large scales of social restriction.
Inconsistency in the implementation of large scales of social restriction regulation,
the lack of coordination amongst responsible agencies both at the national and
local levels, low legal awareness, and obedience of people caused the condition in
Indonesia due to Covid-19 are remaining high.
FINANCIAL STATE POLICY AND THE FINANCIAL SYSTEM STABILITY’S EXIGENCY
On the same day when Indonesian status has determined as public health
emergencies, the Government releases the Government Regulations in lieu of Laws
Number 1 of 2020 concerning Financial State Policy and Financial System Stability to
handling pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and/or in order to face a
threat that endangering the national economy and/or financial system stability. On
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the 16th of May 2020, this Government Regulations in lieu of Laws has established
as Law through Law Number 2 of 2020. Through this law, Indonesia is called itself
as in “Emergency Forced”, and it gives authority to the President to establish this
Government Regulations in lieu of laws as arranged in Article 22 (1) of the 1945
Constitutions of the Republic of Indonesia. The consideration on an establishment
that emergency forced explain as follows:
a. The spreading of Covid-19 that has been established by World Health
Organization as a Pandemic in majority countries, including Indonesia, shows the
increasing from time to time, and bring the loss (both soul and finance) and it is
impacted to the aspect of social, economical, and welfare of society;
b. The implication of Pandemic brings impact to many things such as the slow
growth of the national economy, the decrease of state revenue, the increased on state
spend and financing costs. Based on this consideration, the Government needs to
save health and national economic.
c. The implication of pandemic brings impact to the deterioration of the domestic
economic activity. Thus it needs to be mitigated together by the Government and
The Committee of Financial System Stability to do any forward looking in financial
sector stability maintenance.
Government and related agencies need to take immediately extra ordinary
action in order to saving the national economic and financial system stability through
various relaxation related to implementation of the state budget, especially in the
budget increases for health, cost for social safety net, and the economy recovery. This
budget will be used to strengthen the authority of all agencies in financial sector.
From above consideration, the Government of the Republic of Indonesia actually
straight forward says that Indonesia is in “Emergency Forced” situation, so that by
the authority of this Government and the related agencies can do action to saving
the national economic, and maintain the financial system stability. The authority that
given to the Government and related agencies must be used carefully. It needs to use
a framework of thinking that the money is “State Financial” that has implication on
Anti corruption precautionary, and must be accordance to the law and regulations
on State Financial.
Aris Irawan (2020) addresses critics to the enactment of this law in this situation
of Covid-19. It is related to the spirit of corruption eradication. Since this law “omit”
corruption criminal act in a crisis condition. Through this law, there was an effort
to delete the criminal responsibility of offender in “certain condition” as mentioned
in Article 2 (2) of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2020
concerning Prevention and Eradication of Corruption.
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According to Article 1 (3) of the Law Number 2 of 2020, this State Budget
implementation for
1. Covid-19 Pandemic handling;
2. Face threat that can endanger the national economic and/or financial system
stability, it needs to establish a Financial State Policy and the Financial System Stability.
As an allocation of additional funds of State Budget explained in the introduction
of this paper, then Government and the Committee shall be really careful in allocate
and use it. The condition created by this Pandemic has put an “emergency” situation
to the implementation of the State Budget. But since Indonesia has also implemented
so many laws in determining position as emergencies under various laws, it needs
to be careful. Under the Law on Anti Corruption, there is still a provision about
“certain circumstances” that can bring a capital punishment if offender conducted
corruption in that certain circumstance. In the elucidation of Article 2 (2), certain
circumstances are including a condition where State is in dangerous situation,
national natural disaster, repetition of corruption act, or when State is in the crisis of
economic and monetary. Further, under the Article 2 of the Law on anti Corruption,
the offender will be punished with 1/3 higher from the article that charged to him/
her if offenders do corruption under circumstance. Since a State Budget is a part
of State Finance, thus there will be other aspects that should be collaborated. The
aspect of Anti Corruption according to the Law Number 31 of 1999 as amended by
the Law Number 20 of 2020 and the Aspect of State Financial according to the Law
Number 17 of 2003. Hernold Ferry Makawimbang (2015) gives an analysis that the
prevention on detrimental of State Finance action is a solution to press corruption
act ad acceleration on embodiment of State aims. Thus, the covid-19 handling
measurement must be accordance to the others law. The supervision and prudent to
consuming the allocated state budget, and public participation are important to be
operated in this Covid-19 handling.
Other problem arise from the Law Number 2 of 2020 is what it state in the Article
27. This article is unclear and can be misused as “immunity” for a person who should
have criminal responsibility. Article 27 regulates:
The cost that have been issued by the Government and/or agencies member of
Committee on Financial System Stability in order of to implementing the policy on
state revenue including the policy on tax, policy on state budgeting (and also local
budgeting), policy on financing, policy on financial system stability, and national
economy recovery program, are a part of economic costs to saving economic condition
from crisis and it is not a part of State Loss.
The Law Number 2 of 2020 is in the grey area whether it is purposed to the
handling of covid-19 or only to regulate state economy problems, or as an anticipation
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effort for the emergency forced condition that happened affected by Covid-19.
But since this regulation on the specific State Budget for covid-19 is part of State
Finance, thus it needs to accordance to the other existing law such as the Law on Anti
corruption and the Law on State Financial.
If it can be seen from the number of funds that allocated for the Covid-19
handling, it can be vulnerable if only think that funds will be use well without clear
purpose. It just need to learn from previous cases that ever happened in Indonesia
as public known as Mega Scandals cases of BLBI and Century Bank. Thus Corruption
Eradication Commission must give supervision in the implementation of this funds
allocated fro, State Budget for Covid-19 and economy recovery.
The condition of emergency shall not discharged from criminal responsibility
when the offender conducted act against the law. The subject on the Law Number
2 of 2020 cannot use this Article 27 when their act has cause state loss because it is
not following the guidelines. Those specific people who can have immunity to be
discharged from the implementation of criminal responsibility.
As it is re-statement, that the condition affected by Covid-19 is an emergency
condition, thus it needs special treatment because the normal law can be ruled out.
But in terms there is criminal act happened, then the criminal law should be still
implemented but under the “emergency” situation. In the context of “emergency” or
“noodtoestand”, the Article 48 of Indonesian Penal Code can be operated by considering
subsidiary principle and proportional principle.
Based on that situation, the Article 27 of The Law Number 2 of 2020 should not needed
since the limitation of the corruption law implementation in the emergency situation can
still exist. In the doctrine based on the previous Supreme court decisions, there are 3 (three)
indicators whether a case is corruption or not, as following below:
- The states is not disadvantaged
- The defendant is not benefited
- The interests of the people (community) are served
Anyhow in the context of implementation of this State Financial Policy and
the Financial System Stability, it needs to be more supervision, and including the
public participation and transperancy. However, in a situation of emergency the law
must be fully implemented (all the laws that related). There is only a hope that there
will be no corruption in the process, both as what Jennifer Bussel quote from RoseAckermann (1999) as Petty and Grand Corruption, or quote form Nilekani (2003) as
Retail and wholesale Corruption. This abnormality situation shall be guarded from
the possibility of people to conduct any kinds of activity against the law.
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CONCLUSION AND SUGGESTION
Covid-19 as a pandemic has bring new approach in conducting everything, and
it is including what happen in Indonesia. After Indonesia announce the emergency
situation in Indonesia, the legal order should created. The Law that has been
regulated, The Large scales of social restriction that has been implemented, and State
Budget that has been allocated for Covid-19 should be consistently implemented.
The public health emergency and disaster emergency seems did not impacted well
to the society. It could be affected by inconsistency of the regulation implementation.
Thus, it needs to be assessed and try to find the best method to fight against covid-19.
As it is notice, it is important to take another directly impact effort in this situation
because the life of people should be the priotritized to be protected, but without
conduct any action against the law. It has to followed by the legal awareness and legal
compliance of society to obey any reguation given by the Government with good faith.
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THE ROLE OF THE BANK IN THE STATE OF EMERGENCY
Pham Thi Hong Nghia1
Abstract: The state of emergency is a situation that is particularly dangerous or complicated due to a catastrophe,
disease, or national defense. When the state of emergency occurred, it is vital to mobilize the strength of all resources
and powers in society to prevent, restrain and resolve the consequences, while maintaining stability, rapidly restoring,
and improving the nation’s economy. Among those powers mobilized to maintain that the country’s economy is stable,
restored, and developed, the most important position belongs to banks-the nation’s economy’s “capital transfer station.”
This role is reflected in every banking activity, namely capital mobilization, credit extension and the provision of banking
payment services to specific economic impact groups, banks, and clients of the bank.
The article will therefore concentrate on the following: first, an overview of the state of emergency, the basis for assessing
a bank’s position in an emergency situation; second, the position of the banking industry in receiving deposits, credit
extension and payment services via banks when the country is in an emergency situation; third, recommendations to
state agencies, banks, and their customers to stabilize and develop the nation’s economy during and after the State of
emergency declaration.
Keywords: bank, the state of emergency.
1. THE STATE OF EMERGENCY AND THE BASIS FOR DETERMINING THE ROLE OF THE BANK IN THE STATE OF
EMERGENCY

1.1. The state of emergency
The Cambridge Dictionary defines the State of emergency: “a temporary system
of rules to deal with an extremely dangerous or difficult situation” or: “an extreme condition
caused by severe weather or war in which a government allows itself special powers.” 2 In the
latter definition, the state of emergency is understood as a social state meanwhile the
former definition is referred from a legal perspective, therefore the latter definition
would be more reasonable for legal analysis.
1

2
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In Vietnam, the state of emergency is divided into two categories: (i) emergencies
in the event of a major catastrophe, a dangerous epidemic, which is understood as
the situation when in the whole country, one or more localities have significant
natural or human disasters, hazardous epidemics spread on a wide scale, seriously
threatening state and organizational assets, people’s lives, health and property of
the people or there is a situation that seriously threatens national security and social
order and safety; (ii) A defense emergency is a state of society when there is a risk of
direct invasion or an act of aggression or armed violence has occurred but not to the
extent of declaration of a state of war1.
Bank has special function as a “capital transfer station” for the economy. Hence,
bank’s role in the state of emergency stems from its function and the characteristic of
the emergency state as follows.

1.2. Basis for determining the role of a bank in the state of emergency
First, coping with and resolving emergencies needs the collective responsibility of society as
a whole. Since crises endanger the protection and interests of society, coping with the
state of emergency is not only the responsibility of government departments but also
the concern of the whole commune. The legislation stipulates that the collective power
of governments, institutions, organisations, and the public should be mobilized to avoid,
restrain, and resolve the effects of disasters and epidemics as a principle in combating
the emergency2. The prerequisite for stopping, mitigating and resolving the emergency
is to have adequate human and material resources, so it is impossible not to include the
banks-those who play the position of the economy’s “capital transfer station”.
Second, the role of being the bank’s intermediary, specifically:
First, the bank is the intermediary between the central bank and the economy,
whereby the central bank is required to pass through banks to implement monetary
policy. Since the central bank’s instruments for implementing the national monetary
policy to refinance, interest rates, reserve requirements, open market operations are
applied to banks, not other economic entities and individuals.
Second, the bank is the middleman to from the surplus to the shortage of capital.
On the one hand, the bank attracts idle money from individuals and organizations,
it uses the raised money to lend to entities that need. Thanks to this function, the
bank contributes significant role in regulating monetary circulation, stabilizing the
currency’s purchasing power, and curbing inflation.
1
2

Law on National Defence 2018 art 2 (10)
Decree No. 71/2002 / ND-CP of July 23, 2002 (detailing the implementation of a number of
articles of the Ordinance on Emergency Situations in case of serious disasters or dangerous
epidemics) art 2(5)
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Third, the Bank is an agent of payment. The advent and growth of non-cash
payment system has led to bank currency implementation which has provided an
additional feature for banks that is an intermediary payment feature. Non-cash payment
is a mode of payment in the economy to fulfill the obligation to pay or pass money
from the obligor to the recipient through payment service providers (mainly banks)
via payment other than cash. Non-cash payment instruments with the introduction of
cryptocurrencies are currently growing and are becoming more modern.
It is the bank’s intermediary functions that have made the bank assert its
particularly important role when the economy faces problems of instability, including
when the country is put into emergency.
2. THE ROLE OF THE BANK IN THE STATE OF EMERGENCY IN VIETNAM
Of all the banks’ operations, collecting deposits majorly accounts; loans in
credit extension channels also make up a significant proportion. Accordingly, when
researching the bank’s role in specific activities, the author refers only to the activities
of receiving deposits - reflecting capital mobilization activities; lending activities representing credit operations.

2.1. The role of the banking industry in recieving deposits
Firstly, for the economy. The fact that banks receive deposits from the public will
contribute to the collection of scattered unused temporary amounts into a large
source of money to contribute to stabilize and recover the economy in and after a state
of emergency. In addition, using banking services also helps the state save money
circulation costs and manage income of the people, ensuring social order and security
in particular conditions when the country is in a state of emergency. Meanwhile,
reducing the amount of cash in circulation contributes to the implementation of
special measures more effectively.
Secondly, for banks. The bank’s source of capital to operate is mainly from receiving
deposit, because “currency” is the “goods” that banks “buy” from the public, and
then “sell” to entities that are in need in the society. When the country is in a state
of emergency, the bank is the entity that provides capital to the economy so that the
country recovers from the emergency, so that the deposit channel is getting more
important. In addition, mobilizing capital through the form of receiving deposits
is also the basis for banks to provide other services to customers through payment
services, thereby increasing more customers and interests for the bank to survive and
thrive in the state of emergency.
Thirdly, for depositors. When the country is in a state of emergency, whether
due to disaster, epidemic or national defense, it is difficult to avoid social instability,
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especially the risk to ssocial insecurity. Therefore, depositing money in banks will
contribute to ensure the safety of depositors’ money and create additional revenue
for depositors by enjoying deposit interest rates. In addition, depositing money into
an account is also a basis for organizations and individuals to carry out payment
transactions via banks.
In Vietnam, although the state of emergency is not yet announced, the
developments of the Covid-19 epidemic partly outline the situation of the country
in the state of emergency. In fact, in recieving deposits, banks slightly reduced
deposit rates so that people could safely deposit redundant money into, despite
reducing lending interest rates to support the economy. Specifically, in compareision
with February 2020, savings interest rates at banks have decreased slightly, from
the beginning of March 2020, interest rates of group of 4 state-owned commercial
banks decreased by 0.1 percentage points/ year on average, the group of joint stock
commercial banks with capital of more than 5,000 billion Dong decreased by 0.03-0.07
percentage points/ year, the group of commercial joint stock commercial banks with
capital of less than 5,000 billion dong decreased by 0.01 percentage points / year1.

2.2. The role of the banking industry in credit extension
Firstly, for the country’s economy. The role of bank is shown as follows: (i)
Maintaining stability, restoring, and promoting the country’s economic development during
and after an emergency. During and after the state of emergency, the demand for
bank loans from organizations and individuals in society to maintain and restore
production and business is remarkably high. Moreover, credit extension activities
are also an extremely important tool for the government to “pump” money into the
economy, helping people and businesses to “survive”, and recover during and after
the state of emergency of the country; (ii) contributing to job creation for workers. One
of the negative consequences of an emergency is an increase in the unemployment
rate, as in the United States, 33 million people were unemployed after seven weeks
of Covid-19 outbreak2. To solve this problem, all organizations and individuals in
society should manage to maintain and develop production and business activities,
to create jobs for themselves and workers, which need credit support from banks.
Secondly, for the banks. Credit activities are the “outcome” in the monetary business
of banks, and the most profitable, most direct activity for banks. During and after the
1

2

Tran Thuy, ‘Collecting redundant money, preferring high interest rates for savings’ (Hanoi 09
March 2020) <https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/mang-tien-nhan-roi-gui-nganhang-cho-het-dich-covid-19-622004.html> accessed 25 May 2020
D.Kim Thoa, ‘Tragedy from unemployment in USA’ (Hanoi 12 May 2020) <https://tuoitre.vn/
bi-kich-tu-that-nghiep-o-my-2020051007430308.htm> accessed 25 May 2020
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emergency, the demand for bank loans from organizations and individuals in society
is exceptionally large, so as the main source of capital for the economy, banks should
be more active in credit extension.
Thirdly, for customers. Special measures applied by the state to prevent and limit
the causes of emergencies, such as social distancing, restrict people and vihcles
to dangerous areas and epidemic areas; general mobilization, local mobilization;
enforcing law;... would be able to “freeze” the economy. Since then, the production
and business of organizations and individuals in society will be delayed or even in
danger of bankruptcy, so the timely supply of credit capital from banks will be the
source “salvage” for many organizations and individuals in society that can remain
even develop in and after the time of the country falling in the state of emergency.
On the other hand, in the state of emergency, there is an opportunity for a number
of manufacturing industries to start and expand their operations such as medical
equipment (when an epidemic occurs), protective gear (in case of a disaster)... so
that the capital from banks also plays a big role for production organizations and
individuals in this field.
In fact, in the last time in Vietnam, due to the affect of Covid-19 pandemic, banks
have clearly shown their role to the economy and society through a series of banks
lowering lending rates through decreasing interest rates of 0.5-1.5% for existing
loans which were affected by pandemic and need to be restructured; reducing the
average interest rate by 1-2.5% for new loans; debt restructuring, debt group remains
unchanged and interest and penalty are excluded1.

2.3. The role of the banking industry in non-cash payment operations
Firstly, for the economy. In an emergency, non-cash payments through banks play a
major role in the country’s economy. Specifically: (i) Contributing to the promotion of goods
circulation. When the country is in a state of emergency, it is highly likely that freedom
of movement in some areas will be limited to prevent epidemics, disasters, and national
defense risks. Therefore, non-cash payments will be one of the decisive factors to help
promote the movement of goods in the economy, from which the chain of purchase
and sale goods relations are resolved, the production of goods process is conducted.
(ii) Helping to save costs, contribute to ensuring social security in emergencies. Non-cash
payment operations will reduce the amount of money in circulation, thereby saving
the cost of printing, preserving and transporting money, in an emergency situation,
this savings level will be significantly increased due to the cost of transporting and
1

Thanh Hai, ‘How the Covid-19 epidemic affects the income of the banking industry in 2020’
(Hanoi, 21 April 2020 <http://thitruongtaichinhtiente.vn/dich-covid-19-tac-dong-nhu-the-naoden-thu-nhap-cua-nganh-ngan-hang-nam-2020-27330.html> accessed 25 May 2020
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preserving money will be higher at this time to ensure social safety. For example: To
reduce the risk of spreading Covid-19 epidemic through the use of cash, countries have
to take measures such as eliminating all money as in the case of China1, and issuing new
money...; (iii) contributing to the prevention of emergencies caused by epidemics. Because the
reduction of cash use in emergency situations due to the epidemic is necessary such as
before the emergency situation due to the disease Covid-19, World Health Organization
(WHO) warns against the risk of corona contamination from cash, so many countries
have temporarily stopped using cash, instead using non-cash payment; (iv) Helping
to reduce economic crimes. Difficulties due to production and business stagnation,
high unemployment rate due to the state of emergency can lead to the risk of crime.
However, if the flow of money of each individual and organization in society is strictly
controlled, it will make it easier to detect criminals, thereby reducing the criminal’s
desire to commit crimes. In addition, non-cash payments also help combat tax losses
for the State from underground or non-transparent transactions; Reduce the risk of
money laundering.
Secondly, for banks. Non-cash payments via banks contribute to the concentration
of bank credit capital. To conduct cashless payment transactions, it is imperative that
organizations and individuals must have money in their bank accounts. If considering
the scale of an individual or an organization, this amount may not be much, but the
whole country is combined into one big number for banks to supply to organizations
and individuals in society to maintain, restore and develop production and business
in a state of emergency. At the same time, through non-cash payment, banks are
aware of the shortage of capital of the parties involved in the payment, in order to
promptly lend and distribute loans for the right purposes and to have guaranteed
goods and supplies. Those activities bring benefit back to banks themselves.
Third, for customers. Payment via bank helps customers purchase and sell goods
and supply services quickly in the state of emergency. Because special measures
applied in the state of emergency restrict the movement of people, such as blockade
and isolation, then the only way for people to pay for the purchase of such goods
is payment through a bank. At the same time, cashless payments via applications or
bank cards are also a way to ensure a safer transaction process, faster payment speeds,
easy and flexible authentication. For example, in the Covid-19 pandemic, withdrawals
at an ATM are also likely to have the risk of infection.
In fact, due to the risk of spreading the disease using cash in the time of Covid
– 19 pandemic, Vietnamese banks have implemented the exemption or reduction of
1

Thanh Thang, ‘China sterilizes all cash to reduce the risk of Corona virus infection’ (Hanoi
17 Feruary 2020) <http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-quoc-te/trung-quoc-khu-trung-toan-botien-mat-nham-giam-nguy-co-lay-virus-corona-318983.html > accessed 25 May 2020
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remittance/payment fees. This has led to a surge in cashless payment transactions,
confirming the bank’s role in the state of emergency with bank payment activities.
Specifically, from the Lunar New Year 2020 to the end of March 2020 (ie, from the
beginning of the outbreak of Covid-19 transaction fees are exempted, decreased), the
total number of non-cash payment transactions through the financial system of the
State Bank increased 76% over the same period in 2019. In particular, the volume of
small value transactions under 500,000 VND increased from 21% to 25% of the total
number of transactions. The total transaction value increased 124% over the same
period in 2019.1
3. COMMENTARIES
When the nation is in the state of emergency, banks need to bring into play their
role to contribute to maintaining stability, restoring and developing the economy,
which can only be done when the State management agencies, banks and customers
of the bank perform well the following:

3.1. On state management agencies
Firstly, documents to instruct banks need to be timely issued. There are many reasons
for the State to declare the state of emergency, each of the different conditions needs
different measures to prevent, restrain negative impacts and restore the country’s
economy. Therefore, state authorities in banking sector should have guiding policies
to apply promptly to specific conditions and circumstances of disasters, epidemics, or
national defense situation. For example: In Vietnam before the events of the Covid-19
epidemic, in the banking sector, the State Bank of Vietnam issued a number of guiding
documents such as prevention and control of Covid-19 epidemic; and promulgate
documents to promote banks’ supporting role in the economy. They are as follows:
Circular No. 01/2020 / TT-NHNN of March 13, 2020, providing for credit institutions
and foreign bank branches to quickly restructure the repayment, exemption and
reduction of interests and fees, and maintain the debt group to support customers
affected by Covid-19 pandemic; Directive No. 02 / CT-NHNN dated 31/3/20120
Directive on urgent solutions of the banking industry to strengthen prevention,
control and overcome difficulties caused by Covid-19 epidemic; Circular No.
05/2020/ TT-NHNN stipulating the refinancing of Social Policy Bank under Decision
15/2020/ QD-TTg regulating the implementation of policies to support people facing
difficulties due to Covid-19 pandemic…
1

Tran Thuy, ‘Great opportunity to promote universal cashless payment’ (Hanoi 20 March 2020)
<https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/covid-19-co-hoi-vang-pho-cap-thanh-toankhong-dung-tien-mat-625545.html> accessed 20 May 2020
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Secondly, state management agencies should consider new policies to support banks.
When the country is in a state of emergency, production and business activities will
be largely delayed, meanwhile a huge number of organizations and individuals in
society carry out production and business activities by the capital credit borrowed
from banks. When these borrowers are in trouble, they will not have money to
repay the capital credit and interest on time, their loans are likely to become nonperforming loans. Meanwhile, bank capital is largely mobilized from public deposits,
the liquidity of banks will meet a lot of difficulties, so that business activities will be
seriously affected. In fact, in Vietnam, Covid-19 pandemic has reduced the bank’s
income by about 12,268 billion VND with two main components: Firstly, reducing
interest income due to low credit growth; Second, increase the provision for credit
losses due to increased non-performing loans1. However, as being a “capital transfer
station”, banks will still have to perform the role of providing capital to the economy
with low interest rates to maintain stability, to restore production chain and business
activities for organizations and individuals in society. Therefore, for banks to perform
their role efficiently, the government needs to have policies to support banks’ capital
through economic bailout packages, or to reduce fees, taxes, etc… specifically for
banks. Especially, as a bank of all banks, the State Bank also needs to support capital
to other banks to refinance channels, special loans with low interest rates. In fact,
when the state of emergency arises, all countries have economic relief packages and
are disbursed through banks to support the economy and to maintain social stability,
to restore and develop regular business activities. For example: In countries that have
declared a state of emergency due to the Covid-19 pandemic such as the United
States on March 3, 2020, FED announced to lower the reference interest rate by 0.5%
to around 1 - 1.25. %. Meanwhile, the Central Bank of Japan confirmed that it will take
measures to combat the risk of recession due to the pandemic2. In Vietnam, although
the state of emergency has not been declared yet, before the negative effects of the
Covid-19, the State Bank of Vietnam has refinanced up to 16,000 billion VND3 to
the Bank of Social Policies to lend employers who need to pay salaries due to work
stoppage under the Decision of Prime Minister No. 15/2020 / QD-TTg of April 24,
1

2

3

Thanh Hai, ‘How the Covid-19 epidemic affects the income of the banking industry in 2020’
(Hanoi, 21 April 2020 <http://thitruongtaichinhtiente.vn/dich-covid-19-tac-dong-nhu-the-naoden-thu-nhap-cua-nganh-ngan-hang-nam-2020-27330.html> accessed 25 May 2020
Assoc, Dr. Dao Minh Phuc, ‘The banking industry’s efforts to respond to the impact of the
Covid-19 epidemic’ (Hanoi 09 April 2020) <http://tapchinganhang.gov.vn/no-luc-cua-nganhngan-hang-chung-tay-ung-pho-voi-tac-dong-cua-dich-covid-19.htm?fbclid=IwAR3yMSicgbv9OfX_Joh4wY20nvFkZSVPrsTzHGlnJbx8plBaZQlI53gyg4> accessed 25 May 2020
Circular No 05/2020/TT-NHNN (stipulating the refinancing of Social Policy Bank under Decision
15/2020 / QD-TTg regulating the implementation of policies to support people facing difficulties
due to Covid-19 pandemic) art 2
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2020, on the implementation of policies to support people facing difficulties due to
the Covid-19 pandemic.1

3.2. Commentaries on banks
The state of emergency will adversely affect the operation and the business
outcome of the banking system. However, it is not possible that banks should forget
their role in maintaining and restoring the nation’s economy. Because only when the
socio-economic situation is stable and developed can banks be able to stabilize and
expand. To fulfill its role when the country is in a state of emergency, banks need to
take the following measures:
Firstly, to maintain normal activities. Because the main characteristic of the banking
system is keeping money in society, when the country is in the state of emergency,
banks still have to maintain normal activities to serve the people. Banks should pay
special attention to encourage customers to use more digital products, to proceed their
payment via account. Since this is an extremely necessary measure to ensure the safety
and convenience of life for people and the whole society in an emergency, especially
when people are restricted from traveling in social distance of the state of emergency.
On the other hand, only when the bank maintains normal operations will people
have confidence to continue depositing money in the bank, conducting transactions
through bank accounts, bringing profits and operating premise for banks. In fact when
an emergency occurs, banks in all countries maintain openness to the public such as: In
Japan, the banks announce that they will continue to provide essential services when
the government declared a state of emergency due to the Covid - 19 pandemic on April
7, 20202; Similarly in Thailand, banks, credit institutions... continue to open when the
country is in a state of emergency due to the Covid - 19 pandemic3.
Second, banks should strictly implement instructions from the Central Bank. The
central banks are the governing bodies of the national money market. Therefore, to
ensure safety in their operations as well as to contribute to the stability, recovery, and
economic development of the country during and after an emergency, banks need
to strictly adhere to the instruction from the Central Bank. For example: In Vietnam,
to implement the guidance of the State Bank of Vietnam in Circular No. 01/2020 /
1
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Circular No 05/2020/TT-NHNN (stipulating the refinancing of Social Policy Bank under Decision
15/2020 / QD-TTg regulating the implementation of policies to support people facing difficulties
due to Covid-19 pandemic) art 1
Business continuity at the Bank of Japan at declaration of emergency state by the Government of
Japan (Japan 8 April 2020) <https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2020/rel200408a.
htm> , accessed 16 May 2020
Anukul, ‘Banks stay open during state of emergency’ (Bangkok, 26 March 2020) <https://
thethaiger.com/coronavirus/banks-stay-open-during-state-of-emergency> accessed 25 May
2020
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TT-NHNN of March 13, 2020, providing for the restructuring of credit institutions
and foreign bank branches repayment, exemption, reduction of interest rates, fees,
keeping the debt group in order to support customers affected by Covid - 19, banks
have a series of policies such as: Vietcombank reduced interest rates simultaneously
across the system; Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development decreased
interest rates compared to normal lending rates from 0.5 to 2.1%...1
Third, bank should take measures to reduce negative impacts from state of emergency.
Measures can include as follows: Identify and calculate the impact of the emergency on
profits and capital; diversify revenue sources to reduce risks when the income structure
is focused on credit, offset the reduction to update appropriate business plans; Limiting
credit risks, non-performing loans through: timely grasping and closely following high
risk areas / customers and risks due to the impact of the state of emergency; Review
the overall portfolio, processes, credit rating system and adjust/ apply necessary risk
mitigation measures; Review and outline measures to reduce costs appropriately.2

3.3. Commentaries on customers of the banks
Firstly, for customers who send money and use the payment services via bank. When
customers have put their trust in the bank to deposit their capital, when an emergency
occurs, customers also need to keep that belief because the bank is still a safe channel
in keeping their money. Moreover, customers also need to actively use deposits for
the services that banks provide - the payment services. This will bring advantages in
the purchase and sale of goods and service supplies for customers, especially in the
condition of an emergency, when many special measures include measures to restrict
customers’ travel rights that is applied.
Second, for borrowers. A bank borrower’s most important and fundamental
responsibility is to repay both the principal and the interest on time. While the nation
is in a state of emergency it is more necessary than ever to fulfill this duty to ensure the
movement of resources. Thus, given development and business difficulties, lenders
do need to apply effective steps, perform economic accounting, and find suitable
directions for their activities to meet the duty to pay the bank’s capital and interest.
Meeting the responsibilities, it has committed to the bank since then, supporting the
role of the bank as the “capital transfer station” in a state of emergency. In the meantime,
1

2

Huy Thang, ‘Governor: The Bank must promptly remove the problems related to damages
caused by COVID-19’ (Hanoi 22 April 2020) <http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Thong-docNgan-hang-phai-khan-truong-go-vuong-ho-tro-thiet-hai-do-COVID19/393807.vgp> accessed
25 May 2020
Thanh Hai, ‘How the Covid-19 epidemic affects the income of the banking industry in 2020’
(Hanoi, 21 April 2020 <http://thitruongtaichinhtiente.vn/dich-covid-19-tac-dong-nhu-the-naoden-thu-nhap-cua-nganh-ngan-hang-nam-2020-27330.html> accessed 25 May 2020

358

LAW ON THE STATE OF EMERGENCY - PHÁP LUẬT VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

the borrower fulfills the duty to refund the money, and banks still have access to loan
capital in future development and business ventures.
To put it in a nutshell, all of the bank’s business activities, such as receiving
deposits, providing credit extensions and continuing payment via bank accounts,
play an extremely important role in sustaining stability, economic recovery and
growth, and ensuring convenience in people’s lives during and after the emergency.
In particular, State agencies play the most important role in the development and
enforcement of timely policies for directing banks and providing the necessary
support to banks to ensure the stability of the banking system, which has helped
the banking industry play a role in sustaining, restoring and growing the country’s
economy during and after an emergency./.
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ASSURANCE OF THE RIGHT TO WORK AND THE RIGHT TO HAVE
AN ADEQUATE STANDARD OF LIVING IN PUBLIC EMERGENCIES:
SOME EXPERIENCES FROM VIETNAM
Chu Hong Thanh1, Nguyen Thi Thanh2
Abstract: The right to work and the right to a adequate standard of living are two of the basic human rights, closely
related to each other, belonging to the economic, social and cultural rights group. Ensuring the right to work and the
right to a decent standard of living is the basis for affirming the human development, the progress and sustainable
development of the nation, always recognized by the international community, the nation, every individual,
organization of interest. In a state of emergency, the security of these rights is given special attention. This article
provides an overview of ensuring the right to work and the right to a decent standard of living in terms of international
law, in line with Vietnamese practices, in the context that the world and Vietnam are faced with prevention and control.
Covid-19 disease, as a special global emergency. This emergency poses challenges in many areas to be studied: who is
responsible for securing rights? requirements on the level of guaranteeing rights in accordance with the socio-economic
conditions of the country and the requirements of the state of emergency? The article takes into consideration the views
and provisions of the Constitution and the current laws on ensuring rights in an emergency. The paper examines the
practical work of ensuring the right to work and the right to have a decent living standard in the prevention and control
of the Covid-19 epidemic in Vietnam, from which some comments, assessments are made for experience for Vietnam
itself and reference to the international community.
Keywords: the right to work, the right to an adequate standard of living, guarantee of the right to emergency, limit
the right to emergency.

An emergency is an abnormal situation that can occur in any country, community
or all mankind. Although occurring only in certain situations, the emergence of an
emergency has a great impact on all aspects of human life, often resulting in great
damage, devastation or upside down. The normal order inherent in human life.
Therefore, it is necessary to study the issue in many different perspectives, both
theoretical and practical, in order to limit damage, ensure human rights, ensure the
state, organizations and individuals are safe. safe and steady overcoming emergencies,
continuing the development journey. Research to ensure the right to work and the
right to a decent standard of living for people in the context of the realization of
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the disease prevention in Covid-19 in Vietnam will show many successes and many
difficulties. Certainly, lessons learned from Vietnam will have certain benefits to the
international community when there is a situation of anti-epidemic in particular and
emergencies in general, in the context of ongoing integration and globalization. out
quickly, with many complicated developments.
1. 		 OVERVIEW OF ENSURING THE RIGHT TO WORK AND THE RIGHT TO A SATISFACTORY STANDARD OF
LIVING IN AN EMERGENCY SITUATION.

1.1. Ensuring the right to work and the right to a satisfactory standard of living
The right to work and the right to an adequate standard of living are the two
basic rights of human, economic and social rights group defined in the Universal
Declaration of Human Rights of 1948 (UDHR), International Convention on economic,
social and cultural rights in 1966 (ICESCR), codified in the laws of the member states.
According to Article 23, Article 24 and 25 of the UDHR 1948 on the right to work,
the provisions are as follows: “Everyone has the right to work, to free choice of work,
to enjoy fair and favorable working conditions and to be protected. protection against
unemployment ”,“equal pay for equal work, without any discrimination”,“ right to
fair and favorable remuneration guaranteed the existence of oneself and the family
are worthy of dignity and further support from other forms of social protection,
if necessary, “has the right to establish and join trade unions to protect rights and
interests ”1. The right to work is for every human being, this right is respected in a state
of freedom, unimpeded, enforced, deceived, with fairness, without discrimination
on working conditions, wages.; protected against unemployment. Employees are
entitled to the value of the profits earned as a result of working, meaning that the
benefit is not just for the owner or the employer. Workers are entitled to the necessary
social protection to ensure their existence, worthy of human dignity and dignity. The
right to work is guaranteed by the organization representing the employee who is a
trade union. The content of the right to work includes “the right to rest and leisure,
including the right to be reasonably limited in working hours and to receive paid
periodic holidays”2. The UDHR has both set regulations to demand the recognition
and respect of the right to work, as well as the status, the degree of existence of rights,
the use of rights, instructions on how to exercise and guarantee the rights.. UDHR
points out: the right to work is not only used in a free, non-discriminatory state, but
also with the sharing of employers by profits and the patronage of society. In order
to protect the right to work against unemployment, there should be a trade union
representative to protect the rights of all working people, to ensure that workers have
1
2

Clause 1,2,3,4 Article 23, UDHR 1948.
Article 24 UDHR 1948.
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the life of themselves and their families in The level worthy of human dignity and
development. UDHR does not specify which subjects should respect, guarantee the
right to work, but appear to be directed towards employer responsibilities and union
responsibilities. At the same time, UDHR is also clear that ensuring the right to work,
the fight against unemployment, the guarantee of the right to social protection...
cannot lack the role and responsibility of the state and active actors. other than the
state such as enterprises and trade unions, newspapers, media, political organizations,
political - social - professional....
About the right to satisfactory living standards. UDHR 1948 emphasized the right
to work and to raise this right to a higher, wider and more specific level of recognition
and respect of the right to ensure the right of people to a satisfactory living standard.
Following Article 23 and Article 24 on the right to work, Article 25 of the UDHR
1948 stipulates: “Everyone has the right to a living standard sufficient to ensure
the health and well-being of himself and his family, in all respects. food, clothing,
accommodation, health care and other necessary social services, as well as the right
to insurance in case of unemployment, sickness, disability, widowhood, aging or lack
of means of livelihood due to objective circumstances beyond our control”1.
If the right to work is linked to remuneration and anti-unemployment in order to
ensure that everyone has a stable and developing life - an existence worthy of human
dignity, the right to ensure an adequate living standard materialize the conditions
of existence of people to ensure the health and well-being of themselves and their
families with regard to food, clothing, accommodation, health care, necessary social
services, extending to the right to unemployment insurance career, sickness, disability,
old age,.... or lack of means of living due to objective circumstances, special attention
to the rights of mothers and children2.
The provisions of the 1966 International Convention on Economic, Social and
Cultural Rights (ICESCR) regarding the right to work and the right to a satisfactory
standard of living have inherited, developed and concretized the provisions of UDHR
1948. on subjects guaranteeing rights, methods, methods, programs and policies to
ensure rights, increase and improve the enjoyment of rights. As follows:
Regarding the right to work, ICESCR Articles 6,7,8,9,10 stipulate that the member
state recognizes the right to work, everyone has the opportunity to earn a living;
regulates the obligation of states to take appropriate measures to ensure this right,
such as the implementation of training programs, policies and technical measures
to achieve sustainable economic development. , social and cultural, creating full and
1
2

Clause 1, Article 25, UDHR 1948.
Clause 2, Article 25, UDHR 1948.
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useful jobs for each individual1. It is not just a matter of guaranteeing the right of
the nation, the countries must also ensure fair, favorable working conditions and
adequate remuneration for a relatively adequate life for themselves and their families;
at the same time, does not discriminate on remuneration, promotion opportunities...
according to the provisions of ICESCR2. At the same time, in order to enhance the
guarantee of working rights, ICESCR also stipulates that member countries must
ensure the right to establish and join trade unions3 and trade unions; right to social
security4.
Regarding the right to an adequate standard of living (the right to guarantee a
sufficient life) for themselves and their families, Article 11 of ICESCR has inherited
the provisions of UDHR 1948 and towards a higher level is to be constantly improved.
living conditions, continue to specify the national obligation “to take appropriate
measures to ensure the exercise of this right”5, such as improving methods of
production, storage and distribution of food, fair food based on need6.
In order to ensure all the rights granted, ICESCR has set national obligations
in general and specific obligations for developing countries: “measures will be
taken, separately and through cooperation in international assistance, especially
in economic and technical measures, to the fullest use of its available resources,
in order to achieve an increasingly guaranteed full of redundant rights. receive in
this Convention by all appropriate measures, in particular including the adoption
of legislative measures”, “Developing countries may determine the extent to which
economic rights are enshrined. in this Convention to those who are not their citizens,
giving due consideration to their human rights and national economy”7. This is an
obligation at an implied “open” level so that states must ensure adequate rights with
regard to their economic conditions and development.
Guarantee of work and labor rights; the right to an adequate standard of living is
also re-defined in relevant conventions such as: paragraph 3a, Article 8 of the ICCPR;
general comments No. 4, 7, No. 12, No. 14 and No. 14 of; ILO Convention 100, 111,
87, 98, 29 and 105, CEDAW Convention, CRC Convention and other international
regulations, by ensuring human rights are always in the relationship. Related and
interdependent between rights.
1
2
3
4
5
6
7

Article 6, ICESCR.
Article 7, ICESCR.
Article 8, ICESCR.
Articles 9 and 10 of ICESCR.
Clause 1, Article 11 of ICESCR.
Clause 2, Article 11 of ICESCR.
Article 2, ICESCR.
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In short, the right to work and the right to a decent standard of living are clearly
defined in international documents, accompanied by the guarantees of the rights of
many actors, methods and measures, both nationally. and international cooperation,
consistent with national economic and social conditions and the level of national
development. According to the development of each country, the guarantee of these
rights is also gradually improved and increased.

1.2. The state of emergency and the guarantee of the right to work and the right to a satisfactory
standard of living
As a general perception, a state of emergency is a government declaration,
accompanied by warnings or orders to citizens and government agencies to change
normal operations, to implement readiness plans. to solve emergencies. Emergency
declarations usually occur in the event of a natural disaster, epidemic, armed riot, a state
of war, and are stated in the constitution and laws. In the event of an emergency, all civil,
political, economic, social and cultural rights are limited or affected to varying degrees.
However, the government should have and often have supporting policies on economy
and society for the people, and each individual and organization in the community will
carry out the responsibilities with the state to ensure basic human rights1.
International conventions for respect and guarantee of human rights generally
have little provision for ensuring rights in an emergency. UDHR and ICESCR have
no direct provisions on emergencies and ensure the right to work and the right to a
satisfactory standard of living in an emergency. However, Article 4 of the International
Covenant on Civil and Political Rights stipulates that the right to emergency state
is: During a time of emergency an emergency threatens the survival of the nation
and has been formally declared, Member States may apply measures to restrict the
rights set forth in this Convention, insofar as they arise due to the urgent need of
the situation, provided that such measures are not contrary to Other obligations of
that country derive from international law and do not contain any discrimination on
the basis of race, color, sex, language, religion or social origin2. This means that the
state of emergency is meant to threaten the survival of the state and that a formal
declaration procedure must be followed so that the country may apply the right to
restrict the right to the extent that it is appropriate to its needs. shaped, not contrary
to international law, does not discriminate. But except for the right to live, the right
1

2

Ministry of Health - HY (2020), “How should we understand the global medical emergency?”,
Https://suckhoedoisong.vn/nen-hieu-the-nao-ve-tinh-trang-khan-cap-y-te-toan-cau-lagi-n168329.html, accessed on May 20, 2020; NHK (2020), “Understanding the” emergency situation
“, https://tomonivj.jp/hieu-dung-ve-tinh-trang-khan-cap/ (Information portal for Vietnamese in
Japan), Post 4/15/2020) ”, accessed 24.5.2020.
Clause 1, Article 4 of the ICCPR.
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not to be tortured, the right to not be enslaved or enslaved, the right not to be
imprisoned for the inability to fulfill the contract, the right to freedom of residence,
and leave from the country, back to my country1. these rights are not subject to any
restrictions except those prescribed by law and are necessary to ensure national
security, public order, health, social ethics or the rights of others and must match
other rights2. Article 4 of the ICCPR prescribes the restriction on civil and political
rights, together with the order, methods and exceptions to restrict the rights, which is
also an implication of protecting the rights from being restricted. arbitrary. But in the
relationship, interdependence between human rights, which is also a requirement of
rights restriction, we can study from this regulation to restrict and ensure the right to
work and the right to a standard of living. as well as the general economic, social and
cultural rights in an emergency.
Some provisions of UDHR and ICESCR, though not directly regulating the guarantee
of rights in an emergency, only provide obligations to guarantee rights and limit rights
but also allow us to understand the principle of restriction of rights. , guaranteeing
rights when an emergency occurs. Article 29 of the UDHR states: Everyone has a duty
to the community; in exercising their rights and freedoms, all are subject to statutory
restrictions, for the sole purpose of ensuring the proper recognition and respect of the
rights and freedoms of others and meet legitimate ethical requirements, social order and
the common welfare in a democratic society; In any case, the exercise of these rights
and freedoms cannot go against the UN’s goals and principles. Article 4 of the ICESCR
states that each country can only impose restrictions by means of the law so long as
such restrictions do not contravene the nature of the above rights and are purely for the
purpose of promoting welfare. mutual interests in a democratic society.
In fact, the provisions of UDHR, ICCPR, ICESCR are consistent and consistent
with the general view of the community in awareness of emergencies3, and
implementation of regulations on limiting rights, ensuring the state of emergency in
general and the prevention of Covid-19 disease contagious diseases in the community
on the international scale4. Specifically, France implemented a curfew after the
Government declared a state of emergency to prevent riots in 2005, the Emergency
Law was passed by the French cabinet in a special meeting and will take effect. force
1
2
3
4

Clause 2, Article 4, ICCPR.
Clause 3, Article 12 ICCPR.
Institute of Linguistics (2010), Vietnamese Dictionary, Polytechnic Dictionary Publisher.
Luong Le Minh (2020), “The reality of Vietnamese law before the possibility of declaring a
state of emergency regarding the Covid-19 epidemic”, Post 05/04/2020, https://vietnamfinance.
vn/thuc-trang-phap
-luat-viet-nam-truoc-kha-nang-bo-tinh-anh-anh-cap-ve-dichcovid-19-20180504224236897.htm, accessed May 28, 2020.
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for 12 days to restrict some basic rights of the people, to ensure community safety
and social order. Before that, France had also applied the emergency law for armed
riots in French overseas territory1.
In fact, the prevention of the Covid disease - 19 started from the end of 2019, to
early 2020, many countries around the world have declared a state of emergency. On
April 8, 2020, Japan declared a state of emergency for 7 provinces and cities through
May 6, 2020 under the Special Measures to Fight Pandemic Influenza and the
National Stable Emergency Emergency Law on National Life. Although, although
not blockaded like some other countries, 06 types of business suspend or shorten
the operation time, people restrict to go out and close schools, but essential services
are maintained for To ensure life and health, the Government of Japan will provide
assistance to the people and businesses, but for the public benefit, necessary coercive
measures may also be applied2.
Similarly to France, Japan, many countries around the world have declared
emergencies and take measures to a different extent depending on the status and
sense of cooperation of the people with the government and the community, Most
recently, these governments have declared a state of emergency regarding the
prevention and control of the Covid-19 epidemic.
Ensuring the right to work and the right to an adequate standard of living is
always a matter of concern, under the responsibility of all entities in society, from
individuals, political, economic and social organizations. , enterprises come to
the state, implemented by many methods and measures. In which, focusing on
the state responsibilities must ensure the rights on the basis of conditions and the
socio-economic development, increasing and improving the level of enjoyment of
rights, according to the accumulation and development. of the nation. Especially in
an emergency, the state must ensure the best rights within the scope of its socioeconomic capabilities, in accordance with the requirements of the emergency
situation, ensuring fairness and on the basis of regulations and law.

1

2

Dinh Chinh (BBC, AP) (2005), “France declared a state of emergency and curfew”, https://
vnexpress.net/phap-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-va-gioi
-nghiem-2060500.html,
post
Wednesday, November 9, 2005, 07:02 (GMT + 7), updated on May 25, 2020.
NHK (2020), “Understanding the” emergency situation “, https://tomonivj.jp/hieu-dung-vetinh-trang-khan-cap/ (Information portal for Vietnamese in Japan), Post 4/15/2020) ”, accessed
24.5.2020.
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2. 		 ENSURING THE RIGHT TO WORK AND THE RIGHT TO A SATISFACTORY STANDARD OF LIVING IN AN
EMERGENCY SITUATION IN VIETNAM
Vietnam is a developing country, a member of the ICESCR Convention, bound
by the obligation to recognize, respect, guarantee and promote the right to work and
the right to a decent standard of living of people within its scope. ability to suit the
country’s economic and social conditions1. In accordance with requirements of the
state of emergency, based on the law. The State of Vietnam has fulfilled its international
obligations, at the same time it is also the goal of the State and the entire nation in
recognizing, respecting and ensuring the right to work, the right to a satisfactory living
standard and other human rights in general, in all ways, legislative, executive, judicial
measures and many action programs suitable to national socio-economic conditions, in
a normal social state and emergency.
Vietnam is not only a member of the ICESCR and ICCPR, but also ratifies
21/189 ILO Conventions on the right to work, demonstrating a very high level of
commitment and great efforts of Vietnam in terms of Socio-economic events are
developing2. From the Party’s leadership perspective, to the Constitution3, laws
related to labor, social security, welfare…. such as the 2015 Civil Code, the 2019 Labor
Code, the 2014 Enterprise Law, the 2005 Commercial Law, the 2013 Employment
Law, the Law on Insurance... all regulate the right to work and self-employment.
due to the employment choices of workers and the living standards of workers; The
constitution and other laws do not specifically provide for the right to a satisfactory
standard of living, which appears to be integrated into legal rights of ownership,
housing rights, social security and Related rights, dependencies of these rights. This
fact shows that the provisions of Vietnamese law on ensuring the right to work are
appropriate, even at a level that is progressive compared to international practices4.
Regarding ensuring the right to an adequate living standard, the State has also
approved the implementation of programs on hunger eradication and poverty
alleviation, assistance for difficulties, escaping from poverty, assurance of livelihoods,
social security, establishment of employment funds, etc. As a premise to promote the
implementation and achieve the right to work, the right to a satisfactory standard of
living, the State has undertaken to ensure the rights of ownership, business freedom,
1
2

3
4

Article 2, ICESCR.
Communist Party of Vietnam (2011), “Platform for national renewal 1991, amended and
supplemented in 2011” and other documents of the Party during the renovation period:
Documents of the 12th Congress of the Party.
Article 34, 35, 57, 59, Vietnam Constitution 2013.
Bui Si Loi (2020), “Ensuring the freedom of working for workers in Vietnam”, http://www.
xaydungdang.org.vn/Home/PrintStory.aspx?distribution=13695&print=true, Magazine Party
building, online, March 28, 2020, accessed May 25, 2020.
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legal enrichment and many rights. Other: The right to access production resources
and develop infrastructure, especially in remote and isolated areas and areas of ethnic
minorities; Right to access to employment opportunities; Right to access health care
services; The right to access to various forms of social security (insurance, assistance,
services,...); The right to legal aid; The right to participate in economic, social, cultural
and civil, political life. The income level of the poverty line has been increasing
day by day, Vietnam has reached the goal with the goal of poverty reduction two
years earlier than the international commitment, which is one of the six countries to
achieve the earliest Millennium Development Goal. Poverty, the number of people
participating in social insurance and unemployment insurance increased, the rate of
participation in health insurance covered 83%1.
Compliant with the provisions of UDHR, ICCPR and ICESCR, the Constitution
and laws of Vietnam do not directly stipulate the guarantee of the right to work
and the right to a satisfactory standard of living in an emergency situation. The
Constitution only provides general provisions that: Human rights and civil rights
can only be restricted in accordance with the law in case of necessity for reasons
of national defense, national security, social order and safety. , social morality,
community health2; and brief rules about the state of emergency with the right to
legal income: In cases of extreme necessity for national defense, security or national
interests, emergencies, disaster prevention and control. , The State compulsorily
buys or requisitions with property compensation of organizations and individuals at
market prices3. Ordinance on Emergency Situation 2000 (guided by Decree 71/2002
/ ND-CP), Law on Prevention and Control of Infectious Diseases 2007 (guided by
Decree 101/2010 / ND-CP). The two entities competent to declare a general emergency
are the National Assembly Standing Committee and the President4 stipulating
“special measures in an emergency situation” such as “emergency working teams”,
“emergency rescue teams, mobile rescue teams”; “Special management of prices”
“measures applied in a state of emergency in epidemic”, “mobile anti-epidemic team”
to ensure health, environmental sanitation.... with the participation of authorities,
professional agencies and the whole society5. However, due to the gap in time for
promulgation, there are currently conflicts that need to be amended, supplemented
or promulgated.
1

2
3
4
5

Nguyen Thanh Tuan (2017), “The right to a sufficient standard of living and a guarantee in
Vietnam” Journal of Political Theory No. 1-2017.
Clause 2, Article 14, Constitution of 2013.
Article 32, Constitution 2013.
Clause 13, Article 70; Clause 10, Article 74; Clause 5, Article 88 of the Vietnamese Constitution 2013.
Ordinance on Emergencies 2000 and Decree 71/2002 / ND-CP; Law on Prevention and Control of
Infectious Diseases 2000 and Decree 101/2010/ND-CP.
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The Vietnam Labor Code 2019 also only stipulates job transfer when facing
unexpected difficulties due to natural disasters, fires, dangerous epidemics, etc.,
together with the guaranteed limit on the time of job transfer and maintenance of
revenues. stable entry for workers1; regulations on unilateral termination of contracts
by employers due to natural disasters, fires, dangerous epidemics, enemy sabotage...
The employer has sought all remedies but is still forced to reduce the workplace2.
It can be commented that the provisions of the Constitution and laws of Vietnam,
as well as international law on guarantee of human rights in general and the right to
work and the right to a satisfactory standard of living, are only limited to the concept.
generalization or lack of uniformity. In order to have sufficient legal bases to ensure
the right to work and the right to a satisfactory standard of living in an emergency
situation, Vietnam needs to have detailed and additional provisions on the issue.
Although the law is important, the actions and responses of the Government of
Vietnam to emergencies are particularly important to ensure the right to work and
the right to a decent standard of living of people and residents. people. Through the
practice of disease prevention Covid 19 recently, the situation was considered as “an
emergency money”3, the State of Vietnam has carried out a series of activities aimed
at winning the epidemic, ensuring the right to work and the right to an adequate and
appropriate standard of living, even being assessed at a high level compared to the
economic and social conditions. associations and medical facilities. Specifically:
General Secretary and President of the country called for national solidarity,
consolidating beliefs, unifying the will and actions of the authorities from the central
to grassroots levels; military forces, police and departments, ministries and branches;
the timely and positive participation of the Fatherland Front, mass organizations,
business community and news agencies to win the pandemic, in the spirit of
considering human health and life as above all, every citizen is a soldier on the front of
disease prevention. Vietnam’s senior leader has evoked the patriotism and potential
solidarity of the Vietnamese nation when faced with peril4. At the same time the
appeal is the basis for the Vietnamese Government to promulgate documents and
organize the implementation.
1
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Clause 1, Article 29, Vietnam Labor Code 2019.
Article 36, Vietnam Labor Code 2019.
Luong Le Minh (2020), “The reality of Vietnamese law before the possibility of declaring a state
of emergency regarding the Covid-19 epidemic”, Post 05/04/2020, https://vietnamfinance.vn/
thuc-trang-phap Vietnam.
Ministry of Health (2020), “General Secretary and President calls for solidarity to win
the
pandemic”,
https://moh.gov.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo/-/
asset_publisher
/
TW6LTp1ZtwaN / content / tong-bi-capital-nuoc-nuoc-keu-oi-ket-e-chien-thang-someonepost, Post 31/3/2020.
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The Prime Minister has issued a series of documents to handle situations when
dangerous epidemics appear1.Issue directives on the implementation of urgent
measures, speedy prevention and control against Covid-192, social isolation within
14 days, limiting many human rights in general, including the right to work safely at
the factory, at home; but ensure a satisfactory standard of living for people in terms
of food, medicine, health emergency, communications, essential necessities, etc.,
and support enterprises in manufacturing medical equipment... responsible for the
individual head of the unit, publicize accurate information about the disease, ensure
security and order, prevent crimes, do not cause confusion to the people. Promulgate
documents to handle violations of epidemic prevention and control both criminally
and administratively.
In addition, the Government follows the humanitarian tradition, ensuring
the medical examination and treatment for foreigners in Vietnam, welcoming and
rescuing the Vietnamese who are trapped abroad returning to the country with the
motto “no one will be left behind”, providing subsidies for the poor, the unemployed,
ensuring the regime for people in isolation in accordance with economic conditions3.
Mobilizing and calling for financial and material support of the business community,
other individuals and organizations in society, with the spirit of the State, businesses
and the community fulfilling their responsibilities and sharing difficulties facing
difficulties and fighting against epidemics but still ensuring the life for laborers, the
poor and the weak.
3. SOME COMMENTS AND EXPERIENCES
Up to now, the State of Vietnam, in association with the prevention of Covid-19
epidemic control, has well controlled the situation, social activities have gradually
stabilized, despite the right to work as well as life and living standards. of the affected
people, especially in the business and private sectors, many private establishments
suffered heavy losses, greatly affecting the income of units and employees,
such as schools and facilities. private training, entertainment services, tourism,
transportation...; jobs and the right to a satisfactory standard of living in the public
sector and the basic non-business units remain stable by the budget, or non-business
organizations have established a contingency fund earlier.
1
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Decision No. 07/2020 / QD-TTg of February 26, 2020 of the Prime Minister amending and
supplementing a number of articles of the Prime Minister’s Decision No. 02/2016 / QD-TTg of
January 28, 2016 The Government also stipulates conditions for announcing epidemics and
declaring all infectious diseases.
Directive No. 15 / CT-TTg of March 27, 2020; Directive No. 16 / CT-TTg on the implementation
of urgent measures to prevent and control Covid 19, March 31, 2020.
Decision 15/2020 / QD-TTg, April 24, 2020.
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Vietnamese people are safe from epidemics with limited economic, technical, social
and medical conditions. The State of Vietnam has clearly affirmed its ability to manage
and administer its land in front of the people and people have certain beliefs when
going through the epidemic prevention stage. The love for the country, the people, the
strength of solidarity, sharing, support and help each other with the national pride is
aroused and affirmed. Examples of dedication and sacrifice; examples of good dignity,
for the benefit of the people, the country and the community are of great value.
Vietnam has provided material and medical equipment support to China,
France, Cambodia, a number of EU countries..., performed well their responsibilities
and solidarity, shared difficulties with the world, and established a figure. Good
photos and confidence in diplomatic relations. Vietnam has received international
appreciation and recognition, affirming to the world the traditional strength,
myths of the nation, the determination, effort and good capacity of the Vietnamese
Government1.
Unlike France, Russia, the United Kingdom and many countries that have
declared a state of emergency and enacted a state of emergency, which allows the
government to take strong measures, restrict citizens’ freedoms, of individuals and
organizations in response to a pandemic, and also to ensure human rights in general.2
Vietnam does not declare a state of emergency, no need to enact a new law, amend
or supplement a previous law document, but the situation is still resolved. The
Government of Vietnam has been very quick, reacting quickly but also very carefully
and accurately before the situation; On the other hand, the nature of the state of
emergency is also unpredictable, many unexpected factors may appear, requiring the
flexibility of the authorities. However, the author of this article also said that the State
of Vietnam also needs to pay attention, review and revise legal documents, it is still
necessary to have a legal document with a higher legal value from the Government.
legislators, ensuring the uniformity, constitutionality, in line with international
standards in ensuring the general human rights and the right to work and the right
to a decent standard of living of people in urgent circumstances restricted rights.
More than ever, the lesson of the power of solidarity, gathering the strength of the
community, of the entire nation, attaching importance to the good values of the national
tradition, and the dignity of the human person, for the safety of individual people
1

2

TTXVN (2020), “International assessment of Vietnam prevention of COVID-19 pandemic
prevention”, https://moh.gov.vn/hoat-dong-cua-dia-phuong/-/asset_publisher/gHbla8vOQDuS/
content / quoc-te-anh-gia-viet-phong-chong-chong-covid-19-hieu-qua, posted on 04/04/2020,
accessed on 29/5/2020.
Bui Thu Hang (2020), “Issuing documents in an emergency situation as seen from the Covid-19
epidemic”, Legislative Research Journal No. 08 (408), April 2020.
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and the community, the qualities and bravery of the leaders, scientists, and morals of
those who are pioneering professionals in emergencies must be promoted. , respond
to emergency response requests. This is the great spiritual and material strength that
results in overcoming difficulties, as a basis for legal assurance of human rights, the
right to work and the right to a satisfactory living standard, achieving development
goals. develop people and countries sustainably even in an emergency.
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COVID-19: SINGAPORE’S EXISTING LAWS
AND NEW MEASURES TO OVERCOME THE PANDAMIC
Sinapan Samydorai1
This conference takes place at a time when many states have adopted emergency
measures to respond to many challenges to public health, the economy and
governance caused by the COVID 19 pandemic.
Singapore:
Singapore has a dominant one-party system with illiberal democracy. The ruling
Peoples’ Action Party (PAP) has been ruling since 1959.
Laws that Restrict Freedom of Expression
There is no special emergency proclaimed in Singapore during the pandemic.
This is because the pre-pandemic existing legal framework is already highly
restrictive on people’s rights to expression and assembly particularly for political
expression. During the pandemic, a new law called POFMA is used extensively
by the government on social media postings that are deemed by them to be false.
The following lists a number of relevant laws that restricts freedom of expression
regardless of the pandemic:
1. Internal Security Act (ISA) 1960: The British introduce the Internal Security
Act (ISA) during colonial rule to Singapore. The ISA allows for indefinite detention
without trial, a law which the government continues claim is necessary to protect the
city-state of 5.7 million.
In 1963, the government arbitrarily detained more than 100 opposition politicians
and union leaders as a threat to the national security. In 1968, the PAP won all 58
seats in parliament. Since 1968, the ruling PAP has never lost an election and the
opposition had no opportunity to recover. The ISA remains and so does fear. This
atmosphere of fear does not encourage concern citizens to build a better civil society
and be actively involved in political activities.
The application of internal Security Act, detention without trial, deprives
personal liberties and the rights to equality before the law, and equal protection of
the law.
1
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2. Public Order Act 2017: The Singapore Government continues to use
legislation to restrict freedom of speech, peaceful assembly, and association, and also
by the effects of civil defamation suits against political opponents and critics. The
government enforced restrictions on freedom of assembly through the Public Order
Act 2017 which require police permit for any cause-related assembly in a public place
or meetings to which members of the general public are invited.
Public Order Act 2017 Under Section 2 (1) of the law, a demonstration
by an individual person is seen as an assembly - “ (2) A reference to
a person or persons taking part in an assembly or a procession shall include, as
the case may be, a person carrying on a demonstration by himself, or a march by
a person alone, for any such purpose referred to in the definitions of an assembly and
a procession, respectively, in section 2(1)”
3. Defamation Law: The ruling party leaders continue to use criminal and also
civil laws to restrict speech and silence critics under the defamation laws.
4. Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA): The
POFMA was passed in Parliament on 8 May 2019. The Act gives the government the
power to decide what is fact and what is not. The POFMA is seen by critics as a tool
for censorship while the government says it’s to protect the truth. POFMA permit all
cabinet ministers powers to order individuals to correct or take down online posts if
it is deemed to contain a false statement of facts.
The Novel Coronavirus (Covid-19) Pandemic: Singapore’s Responses January
2020, the world woke up to the novel coronavirus (Covid-19) plague. By March
several countries had imposed lock-downs to control the movement of the people
and social-distancing to prevent the spread of Covid-19. In Asia, several countries
impose lock-downs without adequate provision for food, housing, transport, PPE, and
medical-testing. The Covid-19 affects more of the weak and poor, the marginalized,
the vulnerable, and especially the migrant workers. In general, Singapore responded
relatively fast with measures to prevent the spread of the Coronavirus (Covid-19) in
the community:
23 January 2020, Singapore confirmed the first Covid-19 case, a 66-year-old
Chinese national who flew from Guangzhou. Singapore started to contact tracing of
the Chinese national and her nine companions.
31 January 2020, Singapore barred entry to all new visitors arriving from
mainland China, except Singaporeans and permanent residents.
25 March 2020, Singapore introduced TraceTogether App in schools and private
companies as a social responsibility, similar to hand washing. TraceTogether app
identifies users within a 6-foot radius with a duration of contact of at least 30 minutes.
Information from the app is used for contact tracing.
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26 March 2020, Authorities announced bars, nightclubs, and movie theatres will
be closed and gatherings of more than 10 people prohibited for at least a month.
In March, Singapore started medical-testing and contract-tracing for Covid-19
for citizens and permanent residents. Singapore was then praised as the “golden
standard” in the battle against Covid19.
But it failed to do the same for the 1.4 million migrant workers with more
than 300,000 of them housed in cramped dormitories that are impossible for social
distancing to be implemented. The Foreign Employee Dormitories Act (FEDA) 2015
had provisions on how dorm operators must develop quarantine plans, in the event
of an infectious disease outbreak, and provide sufficient sickbay facilities. But the
FEDA requirement was not fulfilled. By mid-April medical testing was conducted for
Migrant workers in the dorm as infection increased in the hundreds.
 pril 2020, Singapore introduced and passed in parliament the Covid-19
A
(Temporary measures) Act 2020 and the Covid-19 (Control Order) regulation in 2020.
In April, safe distancing measures were intensified and face mask-wearing made
mandatory to break increasing local transmission of Covid-19.
As of 1st June 2020, Singapore reported 35,000 plus confirmed Covid-19 cases,
90% of the cases are among migrant workers and 24 deaths.
2020 Temporary Measures and Regulations
In the January to March period, the Singapore government resisted face masks
and lockdown as means to slow-down the Covid-19 Pandemic. Since March 2020,
as the number of Covid-19 cases increased, the government introduced a series of
temporary measures and regulations. But the government finally introduced in early
April the “circuit breakers” measures which include enforcement of temperature
checking at entrance to offices, shops, hospitals, workplaces, and other buildings and
rapid contact tracing of Co
 vid-19 cases.
TraceTogether App and related privacy issues
20 March 2920, a new mobile application named “TraceTogether” was launched
to support ongoing contact tracing. Users will only be asked to share these records
when contacted by MOH as part of contact tracing investigations. If they refuse, they
may be prosecuted under the Infectious Diseases Act.
The Government Technology Agency (GovTech) developed a mobile app that is
enabled through short-distance Bluetooth signals between mobile phones that have the
app installed. The app estimates the distance between users, as well as the duration of
their encounters to identify those who were in close contact with a confirmed Covid-19
case. The records of these encounters are encrypted and stored locally on each user’s
phone for 21 days, which covers the incubation period of the coronavirus.
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The TraceTogether collects the user’s mobile number so that MOH can contact
quickly those who have been in close proximity with a Covid-19 case. The app
exchanges Bluetooth proximity data with nearby phones running the same app.
On 5 June 2020, the government was reported in the news that it is in the process
of developing a wearable contact tracing device that may be distributed to all the
people living in Singapore. It appears to achieve the same aim as the TraceTogether
app but goes further in that it will reach out to those who do not own a smartphone.
Critics and concerned citizens have already flagged this development as a potential
further infringement of privacy rights.  
Related Privacy Issues – The Singapore Smart Nation initiative includes facial
recognition in cameras installed on lampposts along the roads to record traffic
offends. There are also cameras in the elevator and car parks of housing estates. A
person can be easily traced leaving his housing block to his workplace and return. In
2018, Singapore’s largest health network was hacked and 1.5 million patient records
were stolen. In 2019, a former expatriate released the names of more than 14,000 HIVpositive persons living in Singapore.
Financial Packages to save lives and livelihood
The Singapore government introduced and started to implement the budget under
the following 4 budget schemes: Unity Budget, Resilience Budget and Solidarity Budget
and Fortitude budget. The Singapore authorities have announced the 4 packages of
measures on February 18, March 26, April 6 - April 21, and May 26 - amounting to a
total stimulus of S$92 (19 % of GDP). Funds to contain the outbreak are about S$800
million (mainly to the Ministry of Health). The Care and Support Package provides
support to households (S$ 5.7 billion), including cash payout to all Singaporeans,
and additional payments for lower-income individuals and the unemployed. The
Stabilization and Support Package to businesses (about S$35.3 billion), including wage
subsidies, an enhancement of financing schemes, and additional support for industries
directly affected and the self-employed. 
It also sets aside loan capital of S$20 billion and introduces other economic
resilience measures (S$1. 9 billion).
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STATE OF EPIDEMIC EMERGENCY IN THE LAW OF VIETNAM
AND SOME COUNTRIES IN THE WORLD
Nguyen Hoang Anh1, Nguyen Duc Phuong2
Abstract: Studies on laws governing the state of emergency is a new area in Viet Nam, while various countries in
the world has had in place considerable rules and precedence on this matter. The reality of the COVID-19 pandemic,
however, shows that, be it in Europe or Asia, the state of emergency would create an increase in administrative power
and impose restrictions on personal rights and freedoms. To control these risks, the traditional judicial mechanism seems
to be ineffective during a state of emergency. On the other hand, Viet Nam’s experience may open up the possibility of
harnessing self-governance of the family and community as an alternative.
Keywords: state of emergency, state of epidemic, fundamental human rights, abuse of powers, Vietnamese legislative
systems.
1. STATE OF EMERGENCY: NOMENCLATURE AND AUTHORITY
There are many different names for this “state”: State of emergency, Public
Health Emergency, State of Disaster Emergency, State of National Defense, to name
a few. There are other, more familiar terminologies also: state of war, state of disaster,
national emergency, and others.
Several scholars claim that sometimes the difference is in name only – the essence
remain the same. For instance, take the French Law of 09 August 1849 on the State
of Sieger. This Law had been invoked in 1879, 1914 and 1939, but on 03 April 1955
another Law on the State of Urgency (L’état d’urgence) was issued.
To explain this, law scholars are of the view that “state of siege” is defined as
“imminent danger resulting from a foreign war or an armed insurrection”. As such
this terminology could not have been used in 1955 – otherwise it would have implied
that France was at war with Algeria, or that French territories were in a state of armed
riot. This would have been entirely disadvantageous as France was trying to avoid
having the United Nations involved. Moreover, the French desired that Algeria was
part of France and that while disorders existed to a certain extent it did not constitute
a war. As such the French Parliament passed a law to suspend public freedoms in part
1
2
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of the national territory without inviting foreign intervention. The state of siege, as it
was defined, is “either a state of impending danger caused by a threat to public order,
or in case of emergence of incidents caused by public calamity”. However, according
to Edgar Faure, there is little difference in essence between a state of war and a state
of emergency: “the simple truth being that the term ‘state of siege’ irresistibly evokes
war and that any allusion to war should be carefully avoided in connection with the
Algerian business”1.
In Viet Nam, the authority on the state of emergency is vested into the National
Assembly. The National Assembly “governs the state of emergency, and other such
extraordinary measures to guarantee national defense and security” (Paragraph
13, Article 70 of the 2013 Constitution). The authority to declare an emergency
is, however, vested into the Standing Committee of the National Assembly. The
Standing Committee of the National Assembly is authorized to “declare or terminate
state of emergency, nationwide or in an individual locality” (Article 74 of the 2013
Constitution). If it would be impossible for the Standing Committee of the National
Assembly to meet, the President may declare or terminate a state of emergency,
nationwide or in an individual locality. Even if the decision is made by the Standing
Committee of the National Assembly, it is the President who shall make the official
declaration. And according to Article 1 of the Ordinance on the State of Emergency
issued on 23 March 20202, the state of emergency is so defined in general terms:
“When a major disaster, natural or man-made, occurring nationwide or in many localities, or
a dangerous epidemic spreading on a large scale, shall seriously threaten the property of the
state and organizations and the lives, health and property of the people, or there is a situation
seriously jeopardizing national security and public order and safety, the Standing Member
of the National Assembly or the President shall declare a state of emergency so as to impose
extraordinary measures in order to, in a timely manner, prevent, limit and alleviate any
consequence, and quickly stabilize the situation.”
As such, Vietnamese law clearly distinguishes between “state of emergency” and
“state of war” - through the authority of the state apparatuses. A state of war must be
decided upon by the National Assembly or the Standing Committee of the National
Assembly. A state of emergency, on the other hand, is declared by the Standing
Member of the National Assembly or the President. This streamlining of state organ
involved allows for more flexible invocation to meet the actual need of the urgency.

1
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The paramount legal document in Viet Nam pertaining to the state of emergency
is the Ordinance on the State of Emergency. However, this Ordinance is not publicly
available. It does not provide specific regulations for the state of emergency in
each individual category, be it epidemic, natural disaster or national defense. Very
recently, when the National Defense Law draft amendment was put forward at the
National Assembly, a position arose that there should be regulations on “the state of
national defense emergency”. However, responses from the members of the National
Assembly and the representative from the National Security and Defense Committee
held that there should not be a new terminology of “the state of national defense
emergency”, as the Ordinance on the State of Emergency does not contain this
terminology, nor does the Constitution make use of it1.
But at the legislative level, to concretize the Ordinance on the State of Emergency,
the Government issued Decree No. 71/2002/NĐ-CP dated 23 July 2002. This Decree
makes detailed provisions for the implementation of a number of articles under
the Ordinance on the State of Emergency in case of major disasters or dangerous
epidemic. As such the state of epidemic emergency is governed by a Decree of the
Government. Additionally, the Law on Preventing and Combating Communicable
Diseases also governs a number of situations in which an epidemic may be declared,
and coercive measures that may be imposed in such cases.
This is different from France: The authority governing the state of emergency
belongs to the Parliament and separate laws exist to govern different kinds of
emergencies. The Law No. L. 2020-290 of 23 March 2020 on the state of emergency
in response to the COVID-19 pandemic is an inter-service act of law. It adjusts the
provisions under different laws, such as the Law on Public Health.
Given this legal basis, in practice, during the fight against the COVID-19 pandemic
(December 2019 - present) Viet Nam has not declared a state of emergency, though a
state of epidemic may be declared. The Government exercises coercive administrative
measures based on the clauses governing the declaration of state of pandemic in the
Law on Preventing and Combating Communicable Diseases. Here there has been no
distinction between declaration of state of emergency versus declaration of epidemic.
According to the Law on Preventing and Combating Communicable Diseases,
on 01 February 2020, Prime Minister Nguyen Xuan Phuc signed Decision No.173/QĐTTg on the declaration of state of respiratory disease epidemic caused by the novel
Coronavirus. This document set out measures to prevent and combat the epidemic,
such as declaration and reporting on the pandemic, organization of medical isolation,
1
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control of entry into and exit from areas with the epidemic, and commandeering of
resources for the purpose of combating the epidemic, to name a few. It also outlined
the imposition of penalties or coercive measures on epidemic-related violations on the
ground of Decree No. 176/2013/NĐ-CP issued by the Government on 14 November
2013 on the handling of administrative violation in the medical sector.
Also, in Viet Nam, the Prime Minister consecutively issued a range of Directives
and Circulars – a document meant for internal prescription – in response to the
emergency. For instance, on 03 February 2020 the Prime Minister issued Circular No.
164/TTg- KGVX on stepping up measures to prevent and combat the nCoV epidemic;
on 04 March 2020 the Prime Minister issued Directive No. 13/CT-TTg on greater effort
to prevent and combat the COVID-19 epidemic in the new situation; Directive No. 15/
CT-TTg on redoubling efforts on the offensive against the COVID-19 pandemic; and on
31 March 2020 the Prime Minister issued Directive No. 16/CT-TTg on urgent measures
to be taken to combat the COVID-19 pandemic, among others.
The regulations on the declaration of state of epidemic in the Law on Preventing
and Combating Communicable Diseases does not make such declaration comparable
to the declaration of a state of emergency due to the fact that many different bodies,
at the central and the local levels, may make use of such measures: the Chairperson
of the Provincial People’s Committee, the Minister of Health (when two or more
provinces have declared state of epidemic), and the Prime Minister (when the
epidemic has rapidly spread from one province to another, seriously affecting human
lives and health) – according to Article 38 of the Law on Preventing and Combating
Communicable Diseases.
The condition for announcing a state of epidemic has not been clearly set in any
Law, but rather left to the Government – but there has yet to be a document governing
this specific case. The limit at which the end of an epidemic shall be announced
has not yet been defined also, but rather instead left generic: when “no more new
infection is discovered after a certain period of time, and other conditions are met for
each individual epidemic, as per regulations issued by the Prime Minister” (Article
52, Law on Preventing and Combating Communicable Diseases).
Coercive measures during an episode of epidemic are very diverse – fines imposed
on large gathering, failure of medical declaration, not wearing face-masks in public
spaces, unnecessary travel, or publication of incorrect information pertaining to the
pandemic.
This shows that the Vietnamese state bodies have been basing their administrative
measures levied on violations pertaining to epidemic control on existing legal
documents, such as the 2017 Law on Preventing and Combating Communicable
Diseases, the 2015 Law on Penalties for Administrative Violations, and the Decrees
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No. 176/2013/ND-CP and 174/2013/ND-CP. However, while a number of medicalrelated administrative violations have been clearly accounted for under these laws,
a number of other acts and corresponding coercive measures, such as restrictions on
large gathering or suspension of businesses or service providing facilities, do not yet
have a clearly defined legal framework (such as when, to whom and over what length
of time shall they be imposed, or how should complaints be filed or monitoring be
exercised) for their enforcement. This leads to a considerable likelihood of arbitrary
administrative measures.
The nature of the state of emergency is the extension of coercive authorities that
an administrative body may assume. According to Denis Baranger, “the law on the
state of emergency is nothing other than the extension of administrative coercive
authority or the easing of the use of administrative power.”1
The authority to declare a state of emergency is usually vested in the administrative
arm, as the National Assembly, given its long and collective decision-making process,
is unlikely to make timely decisions commensurate to the rapid developments on
the ground. The French Prime Minister Edouard Philippe held that a public health
emergency is characterized as granting the Prime Minister the authority to issue a
wide range of decisions with regards to coercive measures, avoiding time-consuming
discussions at the Parliament during a time of urgency2. In practice, the Prime Minister
would issue a Decree on the application of coercive administrative measures based
on a written report from the Minister of Health.
2. LEGAL HAZARDS DURING A STATE OF EMERGENCY
To handle epidemic hazards, coercive administrative measures are put into
effect. This, however, has not insignificant hazards itself: it would affect fundamental
human rights, democracy and the principle of division of power, and the decisionmaking process may be haphazard.

2.1. Impact on fundamental human rights
First, measures applied during a state of epidemic emergency are usually
restrictions on personal freedoms. To elaborate, such measures involve restrictions on
the freedoms of travel, business and assembly. In addition administrative authorities
may also commandeer any property or service deemed necessary to combat the
pandemic – such as requisitioning taxis to transport the sick, or confiscating facemasks.
1
2
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In France, Article L. 3131-15 of the Public Health Code provides for the following
restrictions:
- Regulate or prohibit the movement of people and vehicles in places or during
periods prescribed by the Decree;
- Prohibit people from leaving their homes, with the exception of travel strictly
essential for their family or health needs;
- Prescribe quarantine measures for people likely to be affected;
- Prescribe measures for isolation for people affected at their place domicile;
- Order provisional closure of establishments and meeting places, with the
exception of those providing access to essential goods and services;
- Limit or prohibit gatherings on public roads as well as meetings of any kind;
- Requisite all goods, services and persons necessary for the fight against the
epidemic;
- Take temporary measures to control the prices of certain products necessary
to combat the epidemic, or other measures to address shortages in the market for
certain products; the National Consumer Council shall be informed of the measures
taken to this end;
Additionally, restrictions on the freedom of business are applies with the singular
goal of putting an end to the epidemic.
Monitoring measures are accompanied by administrative measures imposed
upon violators. In France, the fine levied on first instances of violation is €135, and
raised for repeat offense or other circumstances that worsens the charge. The fine
is €375 if the initial fine is not paid within 45 days. Repeat violations within 15 days
may incur a fine of €1,500, and up to €3,750 and six months’ imprisonment for those
breaking the rules within 30 days. Suspension of driver’s license is also a penalty in
this case.
In France, according to a law of 1955, the department prefect may “prohibit
the movement of people or vehicles in the places and at the times fixed by decree”,
demarcate areas of isolation or restrict the stay of the people, and prohibit the stay of
any persons hindering in any way the work of public authorities.
In Viet Nam, the Prime Minister issued Decree No. 15/CT-TTg dated 27 March 2020
on redoubling efforts on the offensive against the COVID-19 pandemic. The following
measures were to take effect at midnight 28 March to the end of 14 April 2020:
a) Suspend all assemblies and gatherings of more than twenty persons in a room.
No gathering of more than ten persons outside of offices, schools and hospitals.
Minimum distance of two meters between persons in public spaces is to be enforced.
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b) Halt entirely any all religious ceremonies and activities gathering more than 20
persons at religious sites and places of worship. All cultural, sports and entertainment
activities in public spaces are to be suspended.
c) Temporarily suspend all service providers save providers of essential goods
and services. The Chairpersons of provincial and central-level municipal People’s
Committees shall decide which businesses and service providers are subject to closure.
d) Restrict the movement of private citizens, particularly from the provinces and
cities with the epidemic to other localities. The Ministry of Transport shall direct the
restriction on flights and passenger transport from Hanoi and Ho Chi Minh City to
other places in the country. Suspend or reorganize public transport to limit mass
movement and gathering, save transportation of cargo..
Immediately following this, the Prime Minister issued Directive No. 19-CT/
TTg dated 24 April 2020, laying down such measures as the ongoing suspension of
festivities, religious rituals, sports tournaments, and other events involving large
gatherings in public spaces and stadiums, and other major events deemed unnecessary.
It also temporarily suspended any business and service provider deemed unessential
(entertainment and leisure, beauty salons, karaoke and massage parlors, bars and
dance clubs, among others), and other businesses and service providers as per the
decision or direction of the Chairperson of the People’s Committee of the Province
or Central-level Municipality. Such commercial businesses and service providers as
gymnasiums, relic and scenic sites may reopen provided that appropriate disease
prevention measures are undertaken, such as equipping staff with PPEs, taking
temperature of inbound visitors, providing sufficient on-site handwash and
disinfectant, and ensuring appropriate distancing during contact. The number of
students in each classroom is to be cut down and distancing applied; school hours
are to be spaced out, and lunch time and mass student activities must ensure that no
large gathering would arise; classrooms are to be disinfected and sanitized; online
classes are to be held in addition to normal classes; and other disease prevention
measures are to be taken for the students.
Surveillance measures not only limits the freedom of movement and business
but also affects individual privacy. In other countries, in addition to coercive
administrative measures, technology has also been used to monitor the public. The
Republic of Korea (ROK) both monitors individual citizens’ phones and created a
maps of citizen cellphone data, publicly available, so that a citizen may be made
aware if they had traveled along the same street as any COVID-19 patient. Data on the
map come not just from mobile phones, but from credit card history and individual
interviews. All of this helped create a largely comprehensive tracking map.

386

LAW ON THE STATE OF EMERGENCY - PHÁP LUẬT VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

In addition, the government of the ROK also sent SMS messages to the
citizenry to warn those who may have been in contact with someone with the virus.
Washington Post claims that one of their journalists received a very detailed SMS on
a possible location of contact, such as, “Magic Coin Karaoke, Jayang-dong, midnight
20 February 2020”1.
Among the new measures approved by the Israeli Prime Minister Benjamin
Netanyahu on 17 March, the Israeli Security Agency may trace a person’s phone
without needing a court order. Similarly, Chinese Taipei activated an application they
called “e-barrier”, which tracks mobile data and sends a report to the authority if
someone goes outdoors who is supposed to stay in home quarantine. The software
aims to prevent breach of quarantine and spreading of the virus to others, said Jyan
Hong Wei, Director General of the Department of Cyber Security of Chinese Taipei.
The authority shall be present at the home of the person under isolation within
fifteen minutes of reception of the report.
In Hong Kong, a location-tracing bracelet is given to persons under isolation. In
Singapore, the government would contact such persons through SMS and they must
follow the link given to prove that they are in fact staying at home. Thailand creates
an application that is a mandatory download after disembarking at an airport to trace
where they have been in case they are infected2.
As Yuval Noah Harari claimed, such surveillance is hardly merely “on-the-skin”
but also through biometrics – previously unseen in everyday life. Monitoring of how
an individual uses the media may help shed light on that person’s political view or
even his personality. “But if you can monitor what happens to my body temperature,
blood pressure and heart-rate as I watch the video clip, you can learn what makes me
laugh, what makes me cry, and what makes me really, really angry... If corporations
and governments start harvesting our biometric data en masse, they can get to know
us far better than we know ourselves, and they can then not just predict our feelings
and sell us anything they want – be it a product or a politician. Biometric monitoring
would make Cambridge Analytica’s data hacking tactics look like something from
the Stone Age.” He imagines that in a dictatorship where the wearing of biometric
bracelets is mandated, there would be citizens imprisoned because of sentiments
against the state even if such sentiment is not expressed in words or deed.3
1
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Du Lam, https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/quoc-gia-nao-su-dung-du-lieu-dien-thoai-dengan-chan-dai-dich-covid-19-627965.html#inner-article
Du Lam, https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/dai-loan-ra-ung-dung-giam-sat-nguoi-bicach-ly-phat-toi-da-766-trieu-dong-neu-vi-pham-627405.html#inner-article, accessed 25/4/2020.
Yuval Noah Harari, Yuval Noah Harari, “The world after Coronavirus”, translated into
Vietnamese: https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/thong-diep-so/yuval-noah-harari-the-gioise-ra-sao-sau-dai-dich-covid-19-627831.html
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In France, the state of epidemic emergency is permitted by Government Decree
over a period of under two weeks, though this period may be extended. Such
expansion must be granted permission via an act of law. This means the authority, at
this point, lies with the Parliament, not the government. And the total length such
distancing or isolation measures may be applied cannot exceed one month.
In Viet Nam, the limit at which the end of an epidemic shall be announced
has not yet been defined also, but rather instead left generic: when “no more new
infection is discovered after a certain period of time, and other conditions are met for
each individual epidemic, as per regulations issued by the Prime Minister” (Article
52, Law on Preventing and Combating Communicable Diseases).
In addition, there are other concerns over the likelihood that restriction on rights
may be repeated whenever deemed necessary. The reasoning for prolonging such
measures is this: “For when people are given a choice between privacy and health,
they will usually choose health”1.

2.2. Effects on the principle of division of power
The state of emergency enables the administrative bodies to make decisions
rapidly without subject to significant monitoring. During the COVID-19 pandemic,
centralized states tend to be more responsive and effective that the others. This
enables concentration of power into the administrative arm.
- An increase in administrative power.
A state of emergency opens the possibility to empower the executive branch.
In France, the Prime Minister has the power to impose such coercive measures that
may restrict the freedom of movement and business or may allow for administrative
commandeering of properties or services, without requiring permission from the
judicial branch. Such extension of power has historical precedence: During the World
War, the Administrative Judge arrived at the doctrine of “exceptional circumstances”
(“circonstances exceptionnelles”), vesting into the executive branch a number of
privileges under the supervision of the administrative judge. This, on one hand, is
seen as a violation of lawfulness as a principle, and on the other allows the executive
branch to act without needing to invoke a new state of emergency. In this spirit,
in 1983 the Administrative Court expanded “exceptional circumstances” to include
natural disasters as well2.
1
2

Yuval Noah Harari, ibid.
Elie Tassel, «L’état d’urgence sanitaire est plus liberticide que l’Etat d’urgence classique», 02
May 2020, accessed 19 May 2020, https://www.lexpress.fr/actualite/idees-et-debats/l-etat-durgence-sanitaire-est-plus-liberticide-que-l-etat-d-urgence-classique_2125123.html
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Historically, the French Law of 03 April 1955 enables the President to, in case of
a serious and urgent threat to national independence and territorial integrity, or that
may disrupt the normal operation of public power, assume legislative, rules-making
and judicial power to issue measures for which the situation demand. This creates the
possibility of a “presidential dictatorship”, under which the control of the legislative and
judicial branch on the administrative branch may be reduced during a certain period
decided upon by the President himself. This Law was in effect until October 1961.
The state of war would give the President the power to, within 12 days (this
period may be extended if permitted by the Parliament by an act of law) empower
the military forces to exercise policing authorities, and permit martial courts to put
on trial civil cases.
During the COVID-19 pandemic, the state of emergency again allows civil
agencies to assume and exercise the power of administrative coercion. This shows
that the state of emergency is considered more serious than a state of war. War with
a foreign power or armed riot may be somewhat predictable, natural disasters – such
as earthquake or a nuclear accident – are truly not. As such the state of emergency
invoked the idea of “serious breaches of public order”, a vague term that may be easily
be applied loosely and arbitrarily.
- The blurring of the boundary between administrative police and judicial police
In Viet Nam, there is no distinction between administrative and judicial police,
as an administrative body may exercise such measures as fines and warnings on all
administrative violations that do not constitute criminal violations, in accordance with
administrative procedures. In France and many other countries in the world, there is
a distinction between administrative and judicial police. Administrative imposition
exercised by administrative bodies draw the line at setting rules and regulations on
temporary restrictions (blocking roads or prohibiting hunting during specific times).
The imposition of remedial measures (writing fine slips, imposition of fines) is the
authority of judicial police. Complaints or court procedure against administrative
coercion and judicial coercion are also pursued through two different paths, handled
by two different types of courts. This distinction seeks to limit the possibility of the
administrative branch overstepping its authorities.
However, in a state of emergency it would be exceedingly difficult to distinguish
between the authority to impose coercive measure under the administrative branch
and the judicial branch. After a state of emergency is declared, an administrative
organ may directly exercise judicial coercive measures, such as writing fine slips and
imposing fines directly on violators. This is an exception that blurs the boundary
between administrative and judicial policing.
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- On the decision-making process: Decisions during a state of emergency are made
promptly, without impact assessment or due deliberation of cost versus benefit so as
to quickly respond to the changing situation.
“Decisions that in normal times could take years of deliberation are passed in a
matter of hours. Immature and even dangerous technologies are pressed into service,
because the risks of doing nothing are bigger. Entire countries serve as guinea-pigs in
large-scale social experiments”1.
On the other hand, a state of emergency would also lead to arbitrary
administrative decisions – which is to say, without concrete provisions as to their
conditions, landscape, environment and methods.
The necessity of combating an epidemic is the reason for the imposition of
such decisions. As such, Amnesty International claims that “the vague criteria...
may give rise to discriminatory application against persons considered”2. In Viet
Nam, there have been restrictions on rights exercised during the pandemic, yet
their conditions, background and method for such implementation have not been
properly provided for in the law. For instance, “Temporarily suspend the operation of
non-essential business and service establishments (entertainment and leisure, beauty
salons, karaoke and massage parlors, bars and dance clubs, among others)” - as per
Directives No. 15 and No.19 of the Prime Minister - left open the determination
of which service provider shall be suspended to the Chairperson of the Provincial
People’s Committee. As such the individual provinces then issued detailed guidance
documents; for instance, on 27 March, Mr. Nguyen Duc Chung, the Chairman of
the Hanoi Municipal People’s Committee, signed the Document No. 1047/UBNDKGVX calling on the departments, committees, sectors and localities within the city
to redouble their effort in the offensive against the COVID-19 pandemic.
3. CHECKS AGAINST ABUSE OF POWER DURING A STATE OF EMERGENCY
The declaration and enforcement of a state of emergency involves the likely
hazard of abuse of power and restrictions on fundamental human freedoms. As such
administrative control during a state of emergency is a matter of necessity.

3.1. Checks via the legislative branch
Given its special role in the system of state power, the legislative branch has
many tools to check the executive branch during a state of emergency.
1

2

Yuval Noah Harari, “The world after Coronavirus”, translated into Vietnamese: https://
vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/thong-diep-so/yuval-noah-harari-the-gioi-se-ra-sao-sau-daidich-covid-19-627831.html
Amnesty international, Des vies bouleversées: l’impact disproportionné de l’état d’urgence en
France, 2016
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First, monitoring through checks and balance. The power vested in the executive
branch is immense during a state of emergency, but it is by no means singular. The
legislative branch still hold a share of that chain of power and may therefore check
the executive branch at any given time. A typical example is in the United States:
To elaborate on the check imposed on the executive branch: the executive
branch may declare a state of emergency, set its rule and exercise coercive measures
throughout its duration, but the Congress at the same time bears a part of that power.
The Presidential model of the United States makes for centralized executive
power and rapid response. In the United States, constituents purposefully created
the office of the President to enable its holder to meet the need of rapid and judicious
response during a time of national crisis. During such periods the President shall
take the center stage, he would have more resources and more power at his disposal,
and even if he cannot control more chains of event, he would be better positioned
to influence the flow of events1. In practice, the case for a strong president has been
made through remarkable successes, as seen through the ability of the President of
the United States to muster and consolidate response during times of major incidents,
such a the 9/11 terrorist attack.
But how shall executive power be concentrated in the hands of the President
without risking abuse of power? The solution is that the Constitution vests into the
President great powers during times of crisis, but it does not include the power to
suspend the privileges that the Constitution vests into other organs and institutions,
and such enormous power for leadership shall terminate when the crisis should
come to an end2.
And to do so, the American constitution does not set the President’s authorities
in absolute term vis-a-vis the Congress. This gives the possibility that the President
may exercise such authorities vigorously and independently – a necessity during
a time of national peril – and thereafter the Congress may either “greenlight” via
silence and not interfering into the “ex post facto” of the President’s decision, or it
would, should it feel that the state of peril has come to an end or whenever it sees fit,
it may step in and put an end to the President’s expanded authorities.
For instance, the US Constitution stipulates that only the Congress may declare
war, but the President may mobilize troops and intervene in conflicts. The Constitution
gives the President authority in foreign relations, but any treaty with foreign nations may
only be ratified with a two-thirds majority of the Senate (and this leads to US Presidents
regularly making use of the informal tool called “Executive Agreement” - essentially
1

2

Samuel Kernell and Gary C. Jacobson, The Logic of American Politics, translated into Vietnamese,
National Political Publisher, Hanoi 2007, pp.274-275.
Samuel Kernell và Gary C. Jacobson, ibid, tr. 276.
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a memorandum between the US Government and a foreign government, that the
Congress may “greenlight” in silence, or alternately, annul them via an act of law)1.
As such, the US Constitution designed a rigorous mechanism for division of
power – but not absolute. This would allow the branches of power to maintain checks
and balances to prevent abuse of power, and is also a tool for the branches of state
power to perform its work. Fundamental clauses may easily give the Government the
opportunity to act arbitrarily, but on the other hand constantly place the Government
in a position of hazard – to be neutralized by acts of the Congress at the end of the
pipeline, or to be “overturned” at any time by the Court.
A similar mechanism exists in France: the executive branch may issue decisions on
coercive measures during a state of emergency, but these may only be exercised over
a limited period. After 12 days, power is transferred to the Parliament through the
deliberation of whether an act of law would be passed to maintain the state of emergency.

3.2. Checks by the judicial branch
It is entirely possible that decisions or Acts related to the state of emergency may
be reviewed by the Court. With regards to important documents, the Constitutional
Council may intervent – this would normally require consensus between the
Government, the Parliament and the Senate before a law is passed. Sometimes the
legislative organ may wish to eliminate this check. For example, in France, the Law of
30 March 2020 stipulates that complaints filed would temporarily not take effect until
30 June 2020 due to the state of emergency. However, the Constitutional Council ruled
that this law cannot suspend the filing of court procedures and cannot hinder a priori
constitutionality oversight throughout the length of emergency2.
In France, historically the Constitutional Council played an active role in oversight
of coercive measures during a state of emergency so that they would not constitute
a violation of human rights. The Constitutional Council ruled that the collection of
digital data on electronic devices is contrary to Article 2 of the Declaration of the Rights
of Man and of the Citizen, and a violation of the Constitution (question prioritaire de
constitutionnalité (QPC) du 19 février 2016)3.
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Samuel Kernell và Gary C. Jacobson, ibid, tr. 276.
Cons. constit., décision n°2020-799 DC du 26 mars 2020, §5, quoted by Elie Tassel, «L’état
d’urgence sanitaire est plus liberticide que l’Etat d’urgence classique», 02/5/2020, accessed
19/5/2020, https://www.lexpress.fr/actualite/idees-et-debats/l-etat-d-urgence-sanitaire-est-plusliberticide-que-l-etat-d-urgence-classique_2125123.html
Cons. const., 19 févr. 2016, n° 2016-536 QPC, perquisitions et saisies administratives dans le
cadre de l’état d’urgence.
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A second channel is control exercised by the administrative court. According to
the Law of Public Health, even during a public health emergency an administrative
judge may still exercise oversight over administrative decisions. In practice, stringent
checks and balances during peacetime would become less applied during an
emergency period.
However, in reality, during the COVID-19 pandemic, there have been a
considerable number of complaints filed by the Association of Human Rights, the
International Observer on Prison, and the Association of Young Lawyers, among
others. Such complaints have not been successful, and this shows, more or less, the
leniency of the administrative judge towards decisions made during this period.1.
The control of the Council of State (Conseil d’Etat) over states of emergency are
“political” in nature - as various writers have commented, the Council avoids direct
confrontation with the executive branch. The Council never evaluates the legality of the
declaration of emergency, and only provides recommendations as to the establishment
of departmental-level commissions responsible for giving an opinion on house arrests
or residence ban, among others.2
Perhaps judicial organs, during a state of emergency, have been prioritizing the
need to protect public interest – the lives and health of the community – over the usual
need for control of power and the principle of division of power. As Dominique Rousseau
remarked: “Maintained in theory, the control becomes inoperative in practice”3.
External control -such as supervision of the European Court – is not practical,
as to bring the issue to the European Court one would need to exhaust all possible
methods for litigation within one’s own country. This may take months, and in
essence the European judges usually respect and allow individual members a high
level of autonomy in every matter related to public order4.
In Viet Nam, supervision of the executive branch consist of legislative and
judicial monitoring. Shortcomings, however, exist. On the legislative side, documents
issued by the President, the Government or the Prime Minister may be annulled
by the National Assembly should they run counter to the Constitution and laws or
resolutions issued by the National Assembly (Article 70 of the Constitution).
1
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Dominique Rousseau, “L’état d’urgence – un état vide de droit”, 01/02/2006, accessed 19 May
2020, https://www.revue-projet.com/articles/2006-2-l-etat-d-urgence-un-etat-vide-de-droit-s/
Dominique Rousseau, “L’état d’urgence – un état vide de droit”, 01/02/2006, accessed 19 May
2020, https://www.revue-projet.com/articles/2006-2-l-etat-d-urgence-un-etat-vide-de-droit-s/
Dominique Rousseau, “L’état d’urgence – un état vide de droit”, 01/02/2006, accessed 19 May
2020, https://www.revue-projet.com/articles/2006-2-l-etat-d-urgence-un-etat-vide-de-droit-s/
Dominique Rousseau, “L’état d’urgence – un état vide de droit”, 01/02/2006, accessed 19 May
2020, https://www.revue-projet.com/articles/2006-2-l-etat-d-urgence-un-etat-vide-de-droit-s/
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The Standing Committee of the National Assembly may also suspend the
enforcement of any document issued by the Government and the Prime Minister,
or annul them (Para. 4, Article 74 of the 2013 Constitution. Documents issued by the
Chairman of provincial People’s Committees may also be suspended or annulled by
the Prime Minister should they run counter to the Constitution, laws and documents
issued by superior state organs (Para. 4, Article 98 of the 2013 Constitution). However,
these are ex-post oversight mechanisms and are not likely to meet the requirements
during a state of emergency. Conceivably a regimen that would partially empower
the executive branch – in which the legislative branch may intervene in short notice
similarly to the US model – would make it easier for the legislative branch to exert
control over the issuance of administrative documents during an emergency.
On the judicial side, as constitutional control is yet available as a mechanism,
the review of decisions taken during a state of emergency is mainly performed by
the administrative court. However, the administrative court is only authorized to
pass judgment on contingent documents and not legal documents. Moreover, as the
procedures for administrative court proceedings remain bulky and are molded after
civic court proceedings, the initiation of proceedings against specific administrative
decisions would take up much time and procedural effort, and may therefore only be
an ex-post oversight measure.
CONCLUSION
The law on the state of pandemic emergency may govern at different levels from
country to country. A commonality is that it generally increases administrative power
in imposing measures to limit personal freedom for the purpose of preventing the
spread of the epidemic. To check the possibility of the administrative body abusing
its authority, legislative and judicial monitoring mechanisms exist. However, during
specific periods, such as the COVID-19 pandemic, these mechanisms are unlikely to
be immediately useful.
The COVID-19 pandemic has shown that the tendency towards the nation-state
and concentration of power seems to be prevailing during a time of great urgency.
Monitoring mechanisms appear to be largely ineffective in practice during a pandemic
emergency due to the fact that health takes priority over all. A major point of concern
in the the post-pandemic episode is whether this tendency shall remain – whether
surveillance to the point of impinging upon individual privacy and freedoms would
leave its mark on public administration. This depends on the capacity for governance
and adjustment of each state, but this would also call for global cooperation. Many
scholars have pointed out solutions that may be performed concurrently to the
exercise of state power during a health emergency – by empowering the citizenry
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and the community and strengthening media measures to persuade rather than to
compel by order. Asian countries like Viet Nam have had ample good practice in
making use of community and family self-governance.
However giving self-governance and autonomy to the community must be
grounded on the foundation of trust and cooperation. Yuval Noah Harari wrote of
private citizens organizing themselves and persuading one another to wash their
hands with soap. This has proven no less effective a measure against the pandemic
than coercive isolation or taking of temperature, without actually requiring the
authorities to step in1.
And reality in Viet Nam has also been a testimony to the superiority of the
strength of the community during a state of emergency. A great number of fourand five-star hotels in Hanoi, Danang and Ho Chi Minh City, took the initiative to
petition the state to make use of their premises as isolation facilities. The 122-room
Bao Minh Radiant Hotel, received 157 returnees from the ROK, Russia and the US.
The hotel owner provided the rooms and meals – three per day – free of charge to all
157 returnees. All of the hotel staff previously dismissed also volunteered to remain
behind, contributing what they could to the common effort against the pandemic.
A great number of citizens, young and old alike, and many businesses throughout
the country gave a total of VND 300bn to the state for the effort against the pandemic.
The rice ATM model, through which private citizens may provide rice in aid to the
poor in times of pandemic, is yet another evidence of the public resourcefulness and
the incredible power of community resources mustered.
In addition, the use of the mass media – newspapers, radio, television, the
internet, publications and other platforms – has been an effective to provide
transparent information on the pandemic, inform, instruct and call on the public in
the fight against the pandemic. The diverse, memorable formats that make it easy for
the public to identify with – songs, poems, paintings – are helpful, as are the public
service announcement posters and hygiene guidelines plastered in public spaces.
Such measures are impactful to each individual, each family and the entire society
at large.2 These may be solutions to mitigate the risks of concentrated administrative
measures during a state of pandemic emergency.
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Yuval Noah Harari, “The world after Coronavirus”, translated into Vietnamese, ibid.
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FRAMEWORKS FOR AUSTRALIA’S COVID-19 EMERGENCY
PUBLIC HEALTH RESPONSE
Jonathan Liberman1
Abstract: This paper sets out the major legal frameworks under which Australia’s national and State and Territory
governments have implemented emergency public health responses to the COVID-19 pandemic, namely the national
responsibility for the management of biosecurity threats, and State and Territory responsibility for infectious disease
control. It argues that the COVID-19 experience has shown the wisdom of primary responsibility for the public health
aspects of infectious disease control lying with the States and Territories, allowing individual jurisdictions to adopt
approaches that are calibrated to their circumstances, taking into account case numbers, and a range of related factors
such as how much COVID-19 testing has been and is being conducted, what is known about how the virus is being
transmitted, and the capacity of the health system to respond to cases. It concludes by suggesting that lawyers should
reflect on the role they can play in supporting responses to the COVID-19 pandemic, including acknowledging the
limitations of their training and preferred conceptual approaches to addressing difficult policy challenges.
Keywords: Covid-19, Australia’s federal system, biosecurity, infectious disease control, public health
1. BACKGROUND
As for so many countries around the world, the COVID-19 pandemic brought
extraordinary changes to Australia’s social and economic life over the space of just a
few weeks in March and April 2020. Commonwealth, State and Territory Governments
exercised public health emergency powers of which few Australians had previously
been aware, regulating aspects of daily life that had largely been assumed to be
beyond the interest or reach of Australian governments.
Cafes, restaurants, pubs, cinemas, libraries, concert halls, theatres, fitness centres,
beaches and places of worship were closed. Almost all international travel from and
to Australia was halted, with those allowed to travel to Australia (mostly Australian
citizens, permanent residents and their immediately family members, returning
1

Associate Professor in Law and Global Health, Melbourne Law School and Melbourne School
of Population and Global Health.
This paper draws on the author’s blog COVID-19 and Administrative Powers in Australia
published on adminlawblogorg on 30 March 2020.
Please note that the paper was current as at the time of delivery, but it is in the nature of
COVID-19 that circumstances are constantly evolving.
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home) required to go into quarantine in hotels and other accommodation facilities.
The number of people allowed to attend funerals and weddings, and to gather
together in other circumstances, was restricted. And finally, people were prohibited
from leaving their homes other than for specified reasons – mostly to shop for food
or other supplies; to receive or provide care; to exercise; and to participate in work or
education that could not be performed from home.
These restrictions have begun to be eased over the last few weeks, at different
times and different rates across Australia’s six States and two Territories.
Australia’s response to this point has largely been regarded as a success in
containing the spread of COVID-19. In noting this success, I do not mean to ignore
the many impacts that these emergency measures have had on individuals, families
and communities through their enormous disruptions to social and economic life
– including those who have lost jobs or businesses, whose mental health has been
affected, who have endured medical treatment without the support of loved ones,
who have suffered family violence, or who have lost educational opportunities. These
impacts have been and will continue to be experienced differently by different people
and groups, often exacerbating existing health, social and economic inequities. Many
of these impacts will be long-lasting.
2. LEGAL FRAMEWORKS FOR AUSTRALIA’S EMERGENCY PUBLIC HEALTH RESPONSE
Australia’s public health regulatory responses to COVID-19 have been carried
under two complementary – and, to some extent, overlapping – legal frameworks:
- State and Territory responsibility for infectious disease control
- Commonwealth responsibility for the management of biosecurity threats

2.1. State and Territory responsibility for infectious disease control
In Australia, States and Territories have primary responsibility for infectious
disease control. This can be seen as part of the broader responsibilities of the States
and Territories for the running of health systems and the management and delivery
of health care.
In Victoria, for example, the Public Health and Wellbeing Act 2018 (Vic)1 provides
for a range of classic infectious disease control measures including for notification
of cases of certain infectious diseases (ss.127 and 128);2 examination and testing of
1

2

See Victorian Government, Public Health and Wellbeing Act 2008 https://www2.health.vic.gov.
au/public-health/infectious-diseases/public-health-wellbeing-act-regulations.
Novel coronavirus 2019 (2019-nCoV) has been declared a ‘notifiable condition’ in Victoria: see
Victorian Government, Notifiable infectious diseases, conditions and micro-organisms https://
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individuals believed to have or to have been exposed to certain infectious diseases,
and be likely to transmit the disease (ss.113-116); and for isolation of individuals with
the disease (s.117). Other States and Territories have equivalent legislation.
Such powers are understood to be highly coercive, and a range of constraints are
to govern their exercise. The Victorian legislation is to be administered with regard
to a number of guiding principles (s.4(3)), including evidence based decision-making
(s.5); accountability – that as far as practicable, decisions should be transparent,
systematic and appropriate (s.8); and proportionality – decisions and actions that are
proportionate to the public health risk, and not arbitrary (s.9). The management and
control of infectious diseases are to be conducted in accordance with the principle
that ‘the spread of an infectious disease should be prevented or minimised with the
minimum restriction on the rights of any person’ (s.111).
In more ‘ordinary’ circumstances, the spread of infectious diseases is controlled
through the application of the above kinds of control measures to a relatively small
number of individuals. and/or in certain geographical locations where outbreaks
have occurred or might occur without appropriate government intervention. But
these are not ordinary circumstances. The population wide public health measures
outlined earlier1 have been introduced under ‘emergency powers’ triggered by the
declaration of a ‘state of emergency’.2 Strict frameworks govern virtually all aspects
of these emergency powers including criteria for their exercise, and requirements
for their contents, length (and variation, continuation and review), specificity, and
presentation to Parliament: see generally Part 10, Div 3 of the Act.
In Victoria, the Health Minister may ‘declare a state of emergency arising out
of any circumstances causing a serious risk to public health’: s.198. The term serious
risk to public health means a material risk that substantial injury or prejudice to the health of
human beings has or may occur having regard to—
(a) the number of persons likely to be affected;
(b) the location, immediacy and seriousness of the threat to the health of persons;
(c) the nature, scale and effects of the harm, illness or injury that may develop;
(d) the availability and effectiveness of any precaution, safeguard, treatment or other
measure to eliminate or reduce the risk to the health of human beings;
(s.3 Definitions)
1
2

www2.health.vic.gov.au/public-health/infectious-diseases/notify-condition-now.
Other than those introduced by the Commonwealth Government – see Section 2.2.
See Victorian Department of Health and Human Services, Victoria’s restriction levels https://
www.dhhs.vic.gov.au/victorias-restriction-levels-covid-19.
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The Minister makes such a declaration on the advice of the State’s Chief Health
Officer and after consultation with the Minister for Emergency Services and the
Emergency Management Commissioner. It is the declaration of a state of emergency
that activates the extraordinary ‘public health risk powers’ and ‘emergency powers’ of
the State’s Chief Health Officer (s.199). The population wide public health measures
outlined above have been introduced by way of Directions made by the Deputy Chief
Health Officer1 (to whom the powers of the Chief Health Officer have been delegated).

2.2. National responsibility for the management of biosecurity threats
In Australia, the Commonwealth Government has responsibility for the
management of biosecurity threats, which covers threats to plant, animal and
human life, through both diseases and pests. Responsibility for administration of
the biosecurity framework is shared across the Ministers, Departments and statutory
officers of Health, and of Agriculture, Water and the Environment.
The Biosecurity Act 2015 (Cth)2 requires individuals entering Australia to provide
information about their health (s.44) and provides for a range of ‘biosecurity measures’,
such as managing contacts (s.85); remaining at a particular place of residence for
a specified period and/or not visiting a specified place or class of place (s.87); and
remaining isolated at a specified medical facility (s.97).
The Act provides for the declaration of a ‘human biosecurity emergency’ by the
Governor-General if the Commonwealth Health Minister is satisfied that (s.475)(1)):
(a) listed human disease is posing a severe and immediate threat, or is causing harm, to
human health on a nationally significant scale; and
(b) the declaration is necessary to prevent or control:
(i) the entry of the listed human disease into Australian territory or a part of
Australian territory; or
(ii) the emergence, establishment or spread of the listed human disease in
Australian territory or a part of Australian territory.3

1
2

3

Ibid.
See Australian Government Department of Health, Biosecurity information https://www1.
health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/ohp-biosecurity-information.htm
Human coronavirus disease with pandemic potential is a listed human disease in Australia: see
Biosecurity (Human Biosecurity Emergency) (Human Coronavirus with Pandemic Potential) Declaration
2020, available through Parliament of Australia https://www.aph.gov.au/About_Parliament/
Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/FlagPost/2020/March/COVID-19_
Biosecurity_Emergency_Declaration.
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Such a declaration has been made with respect to COVID-19 on 18 March 2020.1
The declaration of a ‘human biosecurity emergency’ activates a wide range of
powers that may be exercised by the Commonwealth Health Minister (s.477(1) and
(3)) – known as ‘emergency requirements’ – to prevent or control the entry of the
relevant infectious disease into Australian territory or a part of Australian territory;
its emergence, establishment or spread in Australian territory or a part of Australian
territory; or its spread to another country. Before determining such requirements,
the Minister must be satisfied of all of the following (s.477(4)):
(a) that the requirement is likely to be effective in, or to contribute to, achieving the purpose
for which it is to be determined;
(b) that the requirement is appropriate and adapted to achieve the purpose for which it is
to be determined;
(c) that the requirement is no more restrictive or intrusive than is required in the
circumstances;
(d) that the manner in which the requirement is to be applied is no more restrictive or
intrusive than is required in the circumstances;
(e) that the period during which the requirement is to apply is only as long as is necessary.
While the Commonwealth Health Minister’s emergency powers are extremely
broad, and would on their face extend to most of the population wide public health
measures outlined earlier, in practice, relatively few of the public health emergency
measures implemented in Australia have been introduced through these powers. This
practice recognises that the primary responsibility for infectious disease management
and control rests with the States and Territories, and that the Commonwealth Health
Minister’s powers should be exercised in relation to matters that are best addressed
at the national level.
In accordance with this approach, the Commonwealth Health Minister has
determined emergency requirements in relation to travel from Australia;2 retail
outlets at international airports;3 international cruise ships;4 access to prescribed
1

2

3

4

Biosecurity (Human Biosecurity Emergency) (Human Coronavirus with Pandemic Potential) Declaration
2020.
Biosecurity (Human Biosecurity Emergency) (Human Coronavirus with Pandemic Potential) (Overseas
Travel Ban Emergency Requirements) Determination 2020.
Biosecurity (Human Biosecurity Emergency) (Human Coronavirus with Pandemic Potential) (Emergency
Requirements—Retail Outlets at International Airports) Determination 2020.
Biosecurity (Human Biosecurity Emergency) (Human Coronavirus with Pandemic Potential) (Emergency
Requirements) Determination 2020.

PHẦN TIẾNG ANH (PAPERS IN ENGLISH)

401

remote indigenous communities;1 use of data provided through the COVIDSafe
app2 (the contact tracing app developed by the Commonwealth Government); and
price gouging in relation to ‘essential goods’ such as face masks, disposable gloves,
disposable gowns, goggles, glasses, alcohol wipes and hand sanitizer.3
3.		 REFLECTIONS ON THE DISTRIBUTION OF RESPONSIBILITY FOR PUBLIC HEALTH EMERGENCY MEASURES
The COVID-19 experience has shown the wisdom of primary responsibility
for the public health aspects of infectious disease control lying with the States and
Territories. This has become increasingly apparent as restrictions are being eased.
On 8 May, the National Cabinet – the newly established body consisting of
the Prime Minister of Australia and Premiers and Chief Ministers of the States and
Territories – agreed to a ‘Roadmap to a COVIDSafe Australia’ (Figure 1) – ‘a pathway
for jurisdictions to move towards COVID safe communities in a way that best suits
their individual circumstances’.4

Figure 1: Roadmap to a COVIDSafe Australia5

1
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3
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5

Biosecurity (Human Biosecurity Emergency) (Human Coronavirus with Pandemic Potential) (Emergency
Requirements for Remote Communities) Determination 2020.
Biosecurity (Human Biosecurity Emergency) (Human Coronavirus with Pandemic Potential) (Emergency
Requirements—Public Health Contact Information) Determination 2020.
Biosecurity (Human Biosecurity Emergency) (Human Coronavirus with Pandemic Potential) (Essential
Goods) Determination 2020.
Prime Minister of Australia, Media Statement 8 May 2020 https://www.pm.gov.au/media/
update-coronavirus-measures-08may20.
Australian Government Department of Health, 3-step framework for a COVIDSafe Australia,
https://www.health.gov.au/resources/publications/3-step-framework-for-a-covidsafe-australia.
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Under this Roadmap, ‘States and territories will move at different times based on
local conditions’. This has begun to happen, with significantly different approaches
adopted by individual States and Territories. While in some respects, a uniform
national approach might have been regarded as ‘simpler’, the COVID-19 situation,
and related needs, are markedly different in each State and Territory.
Figure 2 shows the distribution of overall confirmed cases, new cases in last 24 hours and
deaths across the States and Territories as at 5 June.

Figure 2: Total COVID-19 cases and deaths by states and territories1

Approaches need to be carefully calibrated in each jurisdiction, taking into account
these case numbers, and a range of related factors such as how much COVID-19
testing has been and is being conducted; what is known about how the virus is being
transmitted and in particular the amount of community transmission (see Figure 3);
and the capacity of the health system to respond to cases, including both health care
capacity considered in its broadest sense (including healthcare workforce, availability
of facilities and equipment), and public health capacity (including for enforcing
quarantine and isolation requirements, and for rapid contact tracing).

1

Australian Government Department of Health, Coronavirus (COVID-19) current situation and
case numbers 5 June 2020 https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-case-numbers.
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Figure 3: COVID-19 cases by source of infection by state and territory1

Comparisons are inevitably made across jurisdictions, particularly where much
of Australian news media is national rather than State/Territory-focused. Much can be
learned from such comparisons – particularly through well-conducted research that
can draw conclusions about the effectiveness of different measures adopted and of
the determinants of effectiveness – but comparisons are not always put to helpful use.
It has been interesting to observe, as the approaches taken in Australia’s two largest
States – New South Wales and Victoria – have begun to diverge, the development
of a narrative that, in my view, pejoratively casts Victoria as moving more ‘slowly’
than New South Wales. Under this narrative, Victoria has been expected to ‘justify’
the relative slowness and caution of its easing of restrictions, as though the approach
taken by New South Wales were necessarily the correct approach (or more correct),
setting a standard against which Victoria’s approach should be measured. I have not
seen the alternate narrative – that New South Wales be expected to justify why it is
moving more ‘quickly’ (or more ‘recklessly’) than Victoria.
4. CONCLUSION
As Australia emerges from its COVID-19 ‘lockdown’, it is important to note
that we are still in the early stages of our pandemic response, and that the future of
COVID-19 in Australia, and its impacts, remain highly uncertain.
It is likely that the regulatory decisions that lie ahead for all Australian governments
will be harder, rather than easier, than the ones taken so far. Governments will need
to carefully weigh health, social, economic and environmental considerations that
will have metrics that cannot easily be tallied or compared, and that will often pull in
1

Ibid 6 June 2020.
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different directions. It is impossible to predict how many or which such decisions will
end up before our courts, but it can be expected that at least some will.
Australia is fortunate to have extremely deep public health research capacity
and expertise – and particularly in infectious disease control – to help guide decisionmaking. While such public health expertise, and the evidence and projections the
expertise offers, do not magically yield answers to the difficult policy choices that
need to be addressed, they do lie at the heart of sound decision-making.
As a lawyer who has long worked in public health, I often worry that some
lawyers, including judges, have a tendency – not necessarily conscious – to frame
the complex intersections of public health policy and law in ways that favour their
training and preferred conceptual approach to the understanding of problems above
those of others. This can sometimes manifest in casting complex policy problems
primarily as legal questions of rights or liberties that can be divined upon, rather
than wicked policy questions which fall to be addressed within legal frameworks,
but for which there is no correct answer. COVID-19 has presented, and will continue
to present, many challenges at these intersections. In approaching these challenges,
it is important that lawyers reflect carefully on our roles, and particularly on our
limitations.

“TANGLED UP IN GREEN”: THE TIGHT CONNECTIO
BETWEEN COVID-19 AND THE ENVIRONMENT
Domenico Amirante1
1. COVID-19 AS THE FIRST GLOBAL CRISIS OF THE ANTHROPOCENE
Since the beginning of 2020 we are all affected by a global health crisis unlike
any other in our lifespan. The COVID-19 virus represents not only a threat for the
survival of millions of people, but also a cultural and moral shock for the whole
mankind. As stressed by the United Nations (UN) in a recent report, “this is a human
crisis” since “the coronavirus disease is attacking societies at their core”.2 According
to this UN Report, “the International Monetary Fund has just reassessed the prospect
for growth for 2020 and 2021, declaring that we have entered a recession – as bad as
or worse than in 2009”.3
But economic concerns are only a part of the big picture because COVID-19 also
brought along a ‘democratic deficit’, with governments all over the world prevailing
over the legislative powers in the management of the emergency. In such a situation,
constitutional lawyers are called upon to investigate about the ‘least dangerous’
solutions to the crisis, balancing the need for a quick response to a dreadful virus
that is imposing lockdowns and social distancing, with the rules of democracy and
public participation.
But if we examine a bit further we will come across another important nexus:
the ‘entanglement’ of the COVID-19 pandemic with environmental degradation
and, more generally, with environmental concerns.
In fact, environmental degradation is both one of the causes and a powerful ally
of the pandemic.
1
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At the international level, back in 2016, the UNEP’s Frontiers Report stated that
“around 60 per cent of all infectious diseases in humans are zoonotic”, and warned
that “never before have so many opportunities existed for pathogens to pass from
wild and domestic animals through the biophysical environment to affect people
causing zoonotic diseases or zoonoses. The result has been a worldwide increase in
emerging zoonotic diseases and outbreaks of epidemic zoonoses”.1
Again, UNEP’s 2017 Resolution on Environment and Health affirmed “the strong
interlinkages between environment and health, including health inequalities”, and
the importance of “addressing them jointly by implementing the 2030 Agenda for
Sustainable Development”.2 More recently, in the UNEP Statement on COVID-19,
the executive director, while warning that “as we continue to relentlessly encroach
on nature and degrade ecosystems, we endanger human health”, has officially stated
that “75 percent of all emerging infectious diseases are zoonotic, i.e. viruses originating
from the transfer from animals, whether domesticated or wild, to humans.”3
From a different perspective, the current emergency introduced new elements
of analysis, and several studies about the exposure to air pollution and COVID-19
mortality have been conducted, enhancing the concerns on the link between
pollution and the diffusion of viruses. In Europe, and notably in Italy, the gravity
of the pandemic in highly polluted and industrialized areas (i.e. Milan industrial
district) confirms the evidences of these studies.
Other voices have underlined the link between the economic crisis brought
by the pandemic and environmental degradation. Adam Tooze, an historian from
Columbia University, has recently suggested that “we are living through the first
economic crisis of the Anthropocene”.4
Lawyers are not very familiar with this word, but environmental lawyers
know well that Anthropocene designates the contemporary geological era where
humanity’s ecological impact determined a change in the atmosphere and, more
1
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generally, a degradation of the natural basis of life on Earth. But nature has started
blowing back on us in random and calamitous ways. According to Tooze, “the great
acceleration that defined the Anthropocene may have begun in 1945, but in 2020 we
are facing the first crisis in which the blowback destabilises our entire economy”.1
And if the ‘climate change crisis’ requires from the common man an effort to look
at the overall picture (because the causal link between climate change and the
natural disasters we are suffering today is less evident), “the remarkable thing about
Covid-19 is that it brings the risks of the Anthropocene home to each and every
one of us individually” so that people themselves “have en masse decided on their
own response to the threat, often ahead of their governments” and “that was most
dramatically reflected in the financial markets, which began a global run to safety”.2
In the Anthropocene, and under the garb of globalization, we will need to examine
closely the relations between environment and health, environment and economics,
but also to learn some lessons from what has been elaborated by environmental law
and policies to deal with the unpredictable risks of troubled times.
2. 		 INSTITUTIONAL STRATEGIES TO DEAL WITH COVID-19: WHAT IF WE LOOKED AT ENVIRONMENTAL LAW
PRINCIPLES?
Environmental lawyers are accustomed to face risks: nearly every human activity
implies risks for and entails (piecemeal or sudden) transformations of the environment.
But not all risks are equal! In fact, the current debates on the emergency measures and
on the restrictions to individual rights and liberties normally fail to take into account
a basic element: we are not facing an ‘ordinary’ emergency, like earthquakes, floods,
fires or other natural disasters, for which we have standard ‘disaster management’
protocols and rules. We are now fighting against an unknown enemy carrying with
‘him’ unknown and unpredictable risks. Thus, the situation we are facing is not
comparable neither to the ‘natural’ nor to the ‘political’ emergencies often referred to
in many constitutional texts, arising from wars, invasions, armed uprisings, terrorist
attacks. All these contexts require the use of ‘preventive measures’ (that is to say the
application of the preventive principle) against an already experienced and known
‘evil’. On the contrary, COVID-19 puts us in a different scenario, because we are
facing a threat we cannot see and don’t know. It is not only an ‘emergency’ but an
‘unknown emergency’.
The debates on constitutional emergencies have often used indifferently terms
like prevention, preventive measures, precaution, precautionary principle, often
mixing them up without accuracy. This is the case of the interesting dispute on the
1
2

Id.
Id.
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so-called ‘precautionary constitutionalism’. The constitutional debate was opened by
a path-breaking article of A. Vermeule on precautionary principles in constitutional
law, where the author attributes to the precautionary approach, “a master principle
according to which constitutions should be designed to take precautions against
political risks”.1 Among the political risks associated to the precautionary principle,
Vermeule lists: abuse of power, tyranny (in the sense of legislative or executive
dictatorship), majoritarian oppression, minoritarian oppression, and some other.2
The fact is that all these ‘risks’ are highly known and predictable (or at least
foreseeable), representing possible degenerations of a democratic system. In such
cases constitutional law doesn’t have to take a (generic) precautionary approach
against them, but a preventive approach enumerating the cases where preventive
measures should be applied. We are thus in a completely different scenario with
respect to what we are experiencing today with COVID-19.
To frame properly the present situation, it is necessary to take a step back and
recall some of the environmental law principles, and particularly the so-called ‘triad’
of the environmental management principles stemming from European Union law:
the ‘polluter pays’, the principle of prevention and the precautionary principle. In
their historical development (in EU law, but also in domestic environmental law
all around Europe), these principles articulate the stages of the evolution of the
relationships between law and science in environmental matters.
‘The polluter pays’ principle requires lawyers and scientists to intervene when
the environment has been damaged, by means of a cure aimed at the restoration of
the equilibrium, on the basis of a ‘curative model’.3 Normally, it cannot restore the
environment that is damaged or destroyed but just offer a compensation (in most
cases, a pecuniary one). The principle of prevention, on the other hand, represents
a step forward since it identifies the impact of human activities on the environment
not as episodic and resolvable a posteriori (according to the curative model), but as a
constant condition of individual and societal action. Environmental problems should
thus be dealt with in advance, by prevention, with specific procedures such as for
example the environmental impact assessment (EIA). This preventive approach is
still based on a complete trust in technical-scientific evidence as an instrument for the
resolution of all environmental problems.

1
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A. Vermeule, “Precautionary Principles in Constitutional Law”, Journal of Legal Analysis, Spring
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Vermeule, The Constitution of Risk, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.
Idem p. 184.
For a complete assessment of the genesis of this principles, see N. De Sadeleer, Environmental
Principles: From Political Slogans to Legal Rules, Oxford University Press, Oxford, 2002 .
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On the contrary, the precautionary principle intervenes at a different stage
and is essentially based on the impossibility for legal or political actors to rely on
objective scientific data in certain circumstances. In this sense it is a typical postmodern legal principle. When confronted to unknown risks one becomes aware of
the incapacity of science to apply solutions to environmental (and health) problems
always and in every case. This demonstrates the insufficiency of the curative and
preventive models illustrated above. Here, the precautionary principle plays an
emergency role, requiring the public actor faced with a situation of necessity to make
choices in any event, even if not supported by scientific certainty. There comes one
of the main elements of the precautionary principle: the expansion of political and
administrative discretion with regard to choices having an uncertain technical and
scientific content. The precautionary principle brings out the changed legitimization
between science and politics placing the responsible political and administrative
parties at the forefront of difficult decisions.1
For environmental lawyers and managers, COVID-19 represents a typical
‘precautionary principle scenario’. In environmental matters (but this applies, of
course, also to health problems) when there is sufficient scientific knowledge about a
danger (i.e. air pollution), the preventive principle leads legislators and administrators
to prevent or limit the damages to the environment. In such cases, scientific
evidence facilitates the adoption of the preventive measures. But, when we face,
like with the COVID-19 crisis, a situation of scientific uncertainty, we should apply
the precautionary principle. This principle does not refer to a generic ‘family man’
precaution, but to an anticipatory approach, normatively synthetized in the 1992 Rio
Declaration on Environment and Development: “Where there are threats of serious
or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for
postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.”
Then, what are the exact parameters of this principle? Not being able to refer
here to the endless bibliography on the subject, I will briefly sum up one of the best
description and articulation of it, that is the Communication by the EU Commission
on the precautionary principle.2
1
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According to the EU Commission “the precautionary principle should be
considered within a structured approach to the analysis of risk which comprises three
elements: risk assessment, risk management, risk communication”.1 The Commission
warns out that “the precautionary principle, which is essentially used by decisionmakers in the management of risk, should not be confused with the element of
caution that scientists apply in their assessment of scientific data” to conclude that
the “implementation of an approach based on the precautionary principle should
start with a scientific evaluation, as complete as possible”.2 Concerning the measures
to be adopted, the EU also included an accurate shortlist. Thus, the measures based
on the precautionary principle should be: “ 1) proportional to the chosen level of
protection; 2) non-discriminatory in their application; 3) consistent with similar
measures already taken; 4) based on an examination of the potential benefits and costs
of action or lack of action (including, where appropriate and feasible, an economic
cost/benefit analysis); 5) subject to review, in the light of new scientific data; 6) capable
of assigning responsibility for producing the scientific evidence necessary for a more
comprehensive risk assessment”.3
Are national states adopting this protocol for the precautionary principle? Are
they evaluating the gravity of the potential risk, declaring the social acceptability/
non-acceptability of the risk, adopting proportional measures with respect to the
risk, in a context of scientific uncertainty? Those are some the basic questions that a
comparative analysis of states’ responses to COVID-19 should address.
Within Europe, not all the states have adopted such strategies, but we can
mention the example of Italy, one of the worst affected states by COVID-19 in
the old continent and the first Western country to have enforced strict lockdown
measures. The Constitution of the Italian Republic (1947) does not devise any rule
for the declaration of a state of emergency (without taking into account art. 78 on the
declaration of the state of war). The state of emergency was thus declared on January
31st, 2020, on the basis of a statutory provision: the Civil Protection Code of 20184, that
1
2
3
4

Idem, p. 2.
Idem, p. 3.
Idem, p. 4.
Legislative-decree no. 1 of January 2, 2018: the Civil Protection Code identifies the national civil
protection authority in the President of the Council of Ministers, assigning him (art. 5) powers
of ordinance and directive; the same Code then devises (art. 7) three levels of emergency, with
the third level being the most severe and defined as «emergencies of national importance which,
in terms of their breadth and intensity, must be addressed with extraordinary means and powers during
defined and predefined periods of time».
Upon the occurrence of an emergency of national importance, acknowledged by the Department
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allows the government to adopt “any necessary measure” within the limits of the
“general principles of the legal system”.
On February 23rd, 2020, the first of many such measures was approved: the
decreto-legge 6/2020, which has empowered the competent authorities (provided by
art. 1, paragraph 1) to adopt « every containment and management measure adequate and
proportionate to the evolution of the epidemiological situation », leaving ample room for
discretion; art. 2 provides that further containment and emergency management
measures can be adopted, in order to prevent the spread of the epidemic, even
outside such cases, and are adopted through the legal instrument devised by art.
3, paragraph 1: the Prime Ministerial Decree (D.P.C.M.), i.e., decrees issued by the
Prime Minister, which are administrative in nature and that set out in detail the rules
on prohibited activities. Several more administrative acts have been established by
individual ministries, like the Ministry of Health1.
Therefore, in the absence of specific constitutional provisions, all emergency
measures have been taken in Italy on the basis of the law-decree 6/2020 (decreto-legge,
a sort of ordinance enacted by the government in case of “urgency or necessity”2),
followed by mostly administrative acts. In a speech to the Lower Chamber (Camera
dei deputati) on April 30th, 2020, the head of government (the President of the Council
of Ministers, Giuseppe Conte) has justified such measures with an explicit reference
to the precautionary principle, applied on the basis of the risk-analysis offered to
the government by a Technical Committee appointed on purpose. In this case, the
experts were not ‘dictating’ measures to the government, but drawing the scenario

1

2

of Civil Protection, the Council of Ministers, upon proposal of the President of the Council,
deliberates (art. 24) the state of emergency of national importance, establishing its duration, which
cannot however exceed twelve months, renewable for another twelve. To deal with the national
state of emergency, the President of the Council of Ministers can adopt ordinances (art. 25), in
derogation from any current provision, as long as they comply with the general principles of law
and European Union law.
In fact, Law no. 883 of December 23, 1978 – the law that established the Italian National Health System
– is still a fundamental legal basis of these administrative acts, as art. 32 reads: « the Minister of
Health can issue ordinances of contingent and urgent nature, regarding hygiene and public health
and veterinary police, with efficacy extended to the whole national territory or to part of it
comprising several regions».
Art. 77 Cost. Ita: « When in extraordinary cases of necessity and urgency the Government adopts
provisional measures having the force of law, it must on the same day present said measures
for confirmation to the Houses which, even if dissolved, shall be summoned especially for this
purpose and shall convene within five days. The decrees lose effect from their inception if they
are not confirmed within sixty days from their publication ».
Law-decree 6/2020 has thus been confirmed, modified and converted into Law no. 13 of March
5th, 2020.
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of possible risks. After some initial criticism coming from opposition parties, this
precautionary behaviour of the Italian government has been largely accepted by the
public opinion.
3. 		 THE EFFECTS OF COVID-19 ON ENVIRONMENT: A ‘BREATH OF AIR’, THE DANGERS OF ENVIRONMENTAL
ROLLBACKS AND THE NEED FOR A ‘GREEN’ ECONOMIC RECOVERY
The COVID-19 crisis has apparently produced beneficial effects on the general
state of world’s environment, with a sudden decrease of pollution due to lockdown
measures taken by a large number of states, but it entails also many risks for the
environment in the long run.
Lockdowns have determined the closing of schools, universities and of a large
number of productions and commerce considered as non-essential. Industrial
production has been reduced and the impact of transportation has substantially
dropped, from the international flights to the everyday routine of commuters
and housekeepers. All this has resulted in a considerable reduction both of carbon
emissions and of global warming, a ‘breath of air’ for our planet. In fact, according to
the International Energy Agency, world’s CO2 emissions are expected to fall by 8%
this year because of the global economic downturn. But there is another important
effect. If, for centuries, humans have pushed wildlife into smaller and smaller corners
of the planet, today nature is pushing back. Wild boars have descended onto the
streets of several cities like Barcelona and Haifa, mountain goats have invaded a town
in Wales. Whales are freely moving into the Mediterranean seas, while dolphins can
be found in the once overcrowded Bosphorus, near Istanbul.
But how long will this positive effect of COVID-19 on the environmental state
of the planet last? What will happen when the pandemic eventually and hopefully
subsides? It is most likely that carbon and pollutant emissions come back quickly,
and in a certain way, they are already coming back. In many countries, the urge for
economic recovery induced governments (following the example of United States) to
announce plans to lower environmental standards or other related measures.
In fact, global pandemics, states of emergency with the consequent national
responses have repeatedly originated “rollbacks” in environmental laws and
regulations. In some cases, such legal downgrade already affected environmental
policies; in others, the current situation accelerated a silent reversion to the previous
regimes. In other words, we are witnessing to some attempts in using the COVID-19 as
“cover-topic” for environmental law downgrades.
The most evident example is provided by the United States, continuing on a
previously established trend. As highlighted by the Environmental and Energy Law
Program (Harvard Law School), currently the pattern is to delay the enforcement
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of already existing environmental rules, waiting for a substantial rule to definitely
erode environmental protection.1
The COVID-19 emergency affected this trend, especially in delaying the
enforcement of environmental protection legislation. An example of this approach is
the Memorandum of the Environmental Protection Agency (hereinafter EPA) issued
on March 26th.2 According to the memorandum, EPA applies a discretion compliance
policy due to the concerns deriving from facilities operations, the lack of technical
staff and delays in scientific operations of analysis.
In a different way, Canada is favouring a non-compliance policy and a lack
of coordination between the federal and the provincial levels of government. For
instance, peculiar policies have been adopted at the federal level concerning fisheries,
as per the Fisheries Management Order of May 15th (revoking the previous order of
2 April). This measure allows to carry out fishing activities without at-sea observers.3
Another example of the Canadian behaviour to non-complying with environmental
legislation is the discretional policy in reporting pollution data adopted by the
Province of Alberta. In this case, the Ministry of Environment and Parks postponed
the date of reporting on renewable fuels standards. In the same way, the province of
Saskatchewan issued a Temporary Enforced Policy during the pandemic, asking for
a strict comply with environmental obligations, but with exceptions when they are
reasonably practicable because of COVID-19.4
These behaviours have been harshly censored by the UN Special Rapporteur
on human rights and the environment, D. Boyd, stating that “these actions are
irrational, irresponsible, and jeopardize the rights of vulnerable people”. According
to Boyd, “such policy decisions are likely to result in accelerated deterioration of the
environment and have negative impacts on a wide range of human rights including
the rights to life, health, water, culture, and food, as well as the right to live in a
healthy environment”. So, we are likely to face a serious “environmental crisis”
following the COVID-19 crisis.
A crucial arena to understand the direction of the economic recovery during
and after COVID-19 is climate change action, the core of the environmental policies
1

2

3

4

N. Popovich, L. Albeck-Ripka, K. Pierre-Louis, ‘95 Environmental Rules Being Rolled Back Under
Trump’ New York Times (New York 21 December 2019).
United States Environmental Protection Agency, Memorandum ‘COVID-19 Implications for
EPA’s Enforcement and Compliance Assurance Program’ (Washington 26 March 2020).
Ministry of Fisheries, Oceans and the Canadian Coast Guard, ‘Order related to Section 9.1 of
the Fisheries Act’ (15 May 2020).
Saskatchewan Ministry of Environment, ‘Temporary Enforcement Policy during the COVID-19
Pandemic’, available at https://www.saskatchewan.ca/ (accessed 24 May 2020).
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for today and for years to come. The pandemic has delayed the UN Climate Change
Conference COP26, set to take place in Glasgow in November 2020 but has been
be rescheduled for 2021. But here the good news is coming from the European
Union which appears to be firm in its commitment to keeping up the pressure on an
important reduction of carbon emission, with ambitious targets set for 2030 (and a
promised carbon neutrality for 2050). In fact, EU has recently announced a € 750 billion
recovery plan to pull EU economies out of the deep economic downturn caused by
coronavirus. At the heart of the plan, the EU proposes to more than quadruple to €
40 billion the “just transition fund”, a specific monetary tool for climate transition,
aimed at moving coal-dependent regions away from fossil fuels. According to press
reports the European commission vice-president, Frans Timmermans responsible
for the European green deal, said the EU needed to ensure it was not putting
money into the industries of the past. Timmermans declared that “for many regions
and companies including those relying on coal production and carbon-intensive
industrial processes, this economic crisis has raised an existential question: … do we
rebuild what we have before or do we seize the opportunity to restructure and create
different and new jobs?”1. The answer to this question was given by the European
Commission President Ursula von der Leyen, stating that “as we now plan to slowly
go back to work and to invest billions of euros to restart our economy, we should
avoid falling back in old, polluting habits”, concluding that the European Green Deal
will be “our motor for the recovery”. Von der Leyen is convinced that “by using the
European Green Deal as our compass, we can turn the crisis of this pandemic into
an opportunity to rebuild our economies differently and make them more resilient.”2
In conclusion, in spite of the risk of an environmental/climate change regulation
collapse, the impact of the lockdowns on GHGs emissions produced an expansion
in the legal bias, forcing the acknowledgment of the pivotal role of previously
neglected law areas. In these cases, coercively or not, legal systems must deal with
environmental issues in a more pertinent way, forcing future legislative actions and
not relying mere policies or soft-law arrangements. At the same time, we have to note
that, globally, renewable energies have been more ‘resilient’ than fossil fuels during
this crisis. This may stimulate more investments in this sector, considering it a priority
in the future public (and private) expenditure to redress the economic system.

1

2

Interview reported by The Guardian on 28th May 2020, https://www.theguardian.com/
environment/2020/may/28/eu-pledges-coronavirus-recovery-plan-will-not-harm-climate-goals
Interview reported at https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/greendeal-will-be-our-motor-for-the-recovery-von-der-leyen-says/
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4. AFTER THE COVID-19 CRISIS: BACK TO WHAT?
The COVID-19 crisis has changed the world, it has changed the way we perceive
reality, it has incited millions of people to reflect upon and reassess our way of life.
We have suddenly discovered that our intrinsic fragility (inscribed in every human
DNA) cannot be completely protected by technology, a flourishing economy, or
any ‘securitarian’ approach (coming from international organisations, the state or
corporate powers).
This paper is hardly the place to discuss the cultural, political and philosophical
impact of COVID-19 but we can at least point out some lessons that constitutional
lawyers can learn about the relations between human societies and environment.
First of all, we have experienced the “butterfly effect” coming all the way from
China to every family fireside (even if the butterfly has turned into a bat). This was
the final “welcome to the Anthropocene”, a refrain that buzzes in our ears since the
Nobel Prize Paul Crutzen launched this new weltanschauung about the relation
between man and nature in 2000.1 For lawyers the Anthropocene announces the
difficult transition towards a more responsible way of making and applying laws
and regulations, on the premise of an integrated conception of human action and of
the recognition of its belonging to the natural world. This means that constitutional
law should reflect about how to translate this new consciousness into a systemic
integration of environmental concerns into the ‘basics’ of constitutional law.
Another lesson we have learned is that environmental law principles like, in
this case, the precautionary principle are at the core of an in-depth reflection on the
relationship between law and science, and are able to provide strategies for action that
are particularly fitted for the “age of risks” that we have entered over the last decades.
On a more general note and as an ‘open’ conclusion to this short paper, we
can recall the words of the French epistemologist Bruno Latour inciting us not to
miss this opportunity for change. By going back to ‘business as usual’ we will just
prepare the conditions for another crisis, be it an environmental, a climatic or an
epidemic one. According to Latour, “we have actually proved that it is possible, in
a few weeks, to put an economic system on hold everywhere in the world”, so “if
in January the demand to make a 90 degree turn to land on the Earth seemed like
a gentle illusion, now it becomes much more realistic”. 2 For Latour, the good news
is that: “if in a month or two, millions of humans are capable of learning how to
1
2

P. Crutzen, E. F. Stoermer “The ‘Anthropocene’”, Global Change Newsletter, n. 41/ 2000, p. 17–18
B. Latour , “What protective measures can you think of so we don’t go back to the pre-crisis production
model?”, articled appeared in AOC on March 29th, 2020: https://aoc.media/opinion/2020/03/29/
imaginerles-gestes-barrieres-contre-le-retour-a-la-production-davant-crise/;
English
translation
available at: http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/downloads/P-202-AOC-ENGLISH_1.pdf
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‘social distance’ at the blow of a whistle, to space themselves for greater solidarity,
to stay home so as not to overload the hospitals, then it is easy to imagine the
power of transformation that these new protective measures have against bringing
back business as usual”.1 According to the statements made by the European Union
leaders (and reported above) Europe is ready to play its part for a “green new
deal”, will it be sufficient to ‘tangle up in green’ the social, political and economic
recovery from the COVID-19 crisis?

1

Idem.
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
ThS. NCS. Nguyễn Anh Đức, PGS.TS. Vũ Công Giao
Tóm tắt: Có nhiều tên gọi khác nhau về tình trạng khẩn cấp như: tình trạng khẩn cấp; tình trạng khẩn cấp về y tế; tình
trạng khẩn cấp về thiên tai, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng (có thể là “tình trạng chiến tranh”, có thể áp dụng “thiết
quân luật”),…Dù vậy, trong tất cả các tình trạng đó, điểm chung nổi bật là thường thể hiện những “đặc quyền của hành
pháp”, mà được quy định trong pháp luật của nhiều quốc gia. Đặc quyền này giúp chính phủ có thể hành động nhanh
chóng để xử lý tình hình trong bối cảnh cấp thiết, song cũng hàm chứa những rủi ro về sự lạm quyền mà có thể để lại
những hậu quả lâu dài về chính trị, xã hội cho một quốc gia.
Vì vậy, ngay cả ở thời kì hòa bình sau Thế chiến thứ hai, vấn đề tình trạng khẩn cấp vẫn được coi trọng và được đưa lên
thành một khái niệm có tính chất hiến định ở nhiều nước. Có rất ít Hiến pháp được ban hành sau Chiến tranh Thế giới
thứ hai mà không có điều khoản quy định về tình trạng khẩn cấp. Điều này thể hiện sự quan tâm to lớn của các quốc gia
đối với vấn đề quan trọng này.
Bài viết sau đây bước đầu phân tích một số vấn đề lý luận về tình trạng khẩn cấp (định nghĩa, các đặc điểm, điều kiện
áp dụng, những rủi ro về vi phạm các quyền hiến định…). Đây là những là vấn đề đan xen giữa khoa học chính trị và
khoa học pháp lí, mà việc làm rõ chúng có ý nghĩa quan trọng với việc xây dựng, thực hiện pháp luật về tình trạng khẩn
cấp của các quốc gia.
Từ khoá: tình trạng khẩn cấp, hiến pháp, pháp luật, quyền con người
1. KHÁI NIỆM TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
Xét về nguồn gốc, khái niệm “tình trạng khẩn cấp” (state of emerency/state of public
emergency), được hình thành từ quy định về justitiumm trong luật La Mã – chỉ một
trạng thái xã hội mà cho phép Viện Nguyên lão của nhà nước La Mã cổ đại có thể đưa
ra một quyết định (senatus consultum ultimum) nhanh chóng mà không bị khiếu nại1.
Nhưng khái niệm “tình trạng khẩn cấp” theo nghĩa phổ biến hiện nay chỉ xuất hiện
vào khoảng thế kỉ 19 ở Tây Âu, trên cơ sở chia tách giữa các chuẩn mực (norm) và tình
thế ngoại lệ (exception), nhằm mục tiêu đạt được sự cân bằng lợi ích giữa các mục tiêu
công cộng với các quyền cá nhân.2
Tuy vậy, có nhiều khác biệt trong nhận thức về tình trạng khẩn cấp trong các
trường hợp liên quan đến thảm họa tự nhiên, khủng hoảng kinh tế, tấn công khủng
1
2

https://www.lexico.com/definition/justitium
Scott P. Sheeran (2013), Reconceptualizing States of Emergency under International Human Rights
Law: Theory, Legal Doctrine, and Politics, Tạp chí Luật quốc tế ĐH Michigan, tập 34, số 3, tr. 492.
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bố hoặc xung đột vũ trang với nước ngoài. Việc phân biệt và quy định tình trạng
khẩn cấp trong mỗi bối cảnh như vậy hiện vẫn là một thách thức đối với các học giả
cũng như các nhà lập hiến ở các quốc gia.1
Trong pháp luật quốc tế, khái niệm tình trạng khẩn cấp thường được đề cập
trong các điều ước quốc tế về nhân quyền, vì việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp
thường kèm theo nguy cơ xâm phạm đến các quyền con người. Trong đó, Công ước
quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) năm 1966 trực tiếp đề cập đến khái
niệm “tình trạng khẩn cấp công cộng đe doạ vận mệnh quốc gia” (public emergency
which threatens the life of the nation)2. Khái niệm này được giải thích tại Bộ nguyên tắc
Siracusa về các điều khoản giới hạn và tạm đình chỉ quyền con người trong ICCPR,
theo đó là tình trạng mà một quốc gia phải đối mặt với các mối hiểm nguy đặc biệt,
đang diễn ra hoặc sắp xảy ra, mà đe doạ sự sống còn của quốc gia đó. Sự đe dọa này
ảnh hưởng tới toàn bộ dân chúng, hoặc tới toàn bộ hay một phần lãnh thổ quốc gia,
và gây nguy hiểm cho sự toàn vẹn của dân cư, độc lập chính trị hoặc sự toàn vẹn lãnh
thổ quốc gia hoặc việc duy trì các chức năng cơ bản của các thiết chế vốn thiết yếu
để bảo đảm và bảo vệ các quyền con người được luật quôc tế ghi nhận.3 Tuy nhiên,
trong luật nhân quyền quốc tế, tình trạng khẩn cấp sẽ không bao gồm những tình
thế khó khăn kinh tế đơn thuần, xung đột nội bộ hoặc tình trạng hỗn loạn mà không
ảnh hưởng nghiêm trọng và cấp bách tới vận mệnh quốc gia.
Cũng cần phân biệt rõ sự khác biệt giữa tình trạng khẩn cấp với các điều kiện, diễn
biến có thể dẫn tới tình trạng khẩn cấp. Những hiện tượng thiên nhiên (bão lụt, hỏa
hoạn, động đất, song thần, dịch bệnh,...), hoặc do con người thực hiện (bạo loạn có vũ
trạng, lật đổ chính quyền, ...) gây nên, hoặc đe dọa gây nên những thảm họa, thiệt hại
về tính mạng, tài sản của cá nhân, tổ chức, nhà nước, xã hội sẽ không mặc nhiên dẫn
tới việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Chỉ khi những sự kiện này xảy ra trên thực tế
và đã làm thay đổi trạng thái xã hội bình thường của đời sống con người, nhà nước,
xã hội, tạo nên những tình huống đặc biệt đòi hỏi phải có biện pháp ứng phó đặc biệt
(dựa trên những thẩm quyền đặc biệt) nhằm ngăn chặn, hạn chế, khắc phục hậu quả,
để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhà nước, xã hội, cá nhân, tổ chức,
môi trường trong những khu vực xảy ra các sự kiện kể trên) thì mới gọi là tình trạng
1

2

3

Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Securing Democracy? A Comparative
Analysis of Emergency Powers in Europe, Policy Paper – số 30, tr.10.
Điều 4(1) ICCPR. Công ước Châu Âu về nhân quyền và Công ước Châu Mỹ về nhân quyền
cũng có cách diễn đạt tương tự.
Các đoạn 39-41 trong Các nguyên tắc Siracusa về các điều khoản giới hạn và tạm đình chỉ quyền
trong ICCPR. Xem: Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the
International Covenant on Civil and Political Rights. Annex, UN Doc E/CN.4/1984/4 (1984), tại
https://www.uio.no/studier/emner/jus/humanrights/HUMR5503/h09/undervisningsmateriale/
SiracusaPrinciples.pdf
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khẩn cấp. Nói cách khác, dựa trên tác động thực tế của những sự kiện tự nhiên hoặc
nhân tạo, các nhà nước có thể đưa ra một tuyên bố đặt các khu vực nhất định hoặc
toàn bộ lãnh thổ của quốc gia vào một tình thế pháp lí đặc biệt mà theo đó có thể tạm
ngưng một số chức năng bình thường của chính quyền cũng như của xã hội, đồng thời
cảnh báo hay yêu cầu công dân của mình thay đổi các hành vi bình thường, cũng như
ra lệnh cho các cơ quan của chính quyền thi hành các kế hoạch hành động để đối phó
với tình trạng khẩn cấp.
Tóm lại, từ những phân tích ở trên, có thể hiểu tình trạng khẩn cấp là tình huống
đặc biệt ở một quốc gia mà trong đó nhà nước, đặc biệt là cơ quan hành pháp, được trao
quyền thực hiện các hành động, hoặc áp đặt các biện pháp mà theo Hiến pháp sẽ không
được phép thực hiện trong bối cảnh bình thường.
2. ĐẶC ĐIỂM CỦA TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
Xét về bản chất, việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp là sự khởi đầu cho việc thực
hiện quyền lực đặc biệt của một nhà nước, qua đó cho phép chính quyền có thể tiến
hành những hành động nhanh chóng và mạnh mẽ trong các tình huống phức tạp và
nguy hiểm. Tuy nhiên, việc này cũng có thể tạo ra những hệ luỵ tiêu cực với nhiều
chủ thể trong xã hội, vì thế đòi hỏi cần phải có những quy trình, thủ tục chặt chẽ để
tránh sự lạm dụng quyền lực, cũng như để những biện pháp mạnh mẽ mà chính
quyền nêu ra được thực thi suôn sẻ, không vấp phải những phản ứng từ cộng đồng.
Để phòng ngừa sự lạm dụng quyền lực khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp, cần
xác định những đặc điểm của tình trạng khẩn cấp để áp dụng một cách phù hợp, và
cũng để các chủ thể chịu sự tác động có thể nhìn nhận khách quan hơn về những
biện pháp mà chính quyền áp dụng trong bối cảnh đó.
Thứ nhất, tình trạng khẩn cấp không có khả năng thấy trước, có thể xuất hiện ở bất kì nơi
nào, bất kì thời điểm nào và gắn liền với thẩm quyền đặc biệt của nhà nước.
Đặc điểm này có nghĩa là các nhà nước nói chung chỉ có thể dự liệu về khả năng xảy
ra (các nguyên nhân) cũng như các biện pháp cơ bản để ứng phó với tình trạng khẩn
cấp. Chính bởi đặc điểm này, Carl Schmit cho rằng tình trạng khẩn cấp đòi hỏi phải cho
phép chính quyền thực thi quyền lực tuyệt đối, theo nguyên tắc: “chủ nghĩa tự do sẽ
luôn phải tuân theo sự cai trị độc đoán”1. Còn Giorgio Agamben, trong cuốn “State of
Exception” (Tình trạng Ngoại lệ) thì nhận định, tình trạng khẩn cấp đã trở thành “mô
hình thống trị của chính phủ trong nền chính trị đương đại”, và cũng cho rằng tình trạng
khẩn cấp ngụ ý cần cho phép chính phủ hành động ngoài luật pháp và trật tự pháp lý.2
1

2

William E. Scheuerman (2017), States of Emergency, trong The Oxford Handbook of Carl Schmitt,
Edited by Jens Meierhenrich and Oliver Simons. The Oxford University Press.
Nguyên văn: The state of exception necessarily implies operating outside of the laws and the legal order
.Trích từ Scheuerman (2006), op cit. Xem them Johns, Fleur (2005). “Guantánamo Bay and the
Annihilation of the Exception” The European Journal of International Law 16:4; Neal Andrew W.

PHẦN TIẾNG VIỆT (PAPERS IN VIETNAMESE)

421

Tuy nhiên, nhiều học giả khác cho rằng, kể cả tình trạng khẩn cấp, quyền lực của
nhà nước vẫn phải bị giới hạn trong trật tự hiến pháp, và vấn đề này có thể được tích
hợp vào trật tự pháp lý của nhà nước1. Chẳng hạn, Bruce Ackermann cho rằng, cần xây
dựng các “quy tắc hiến pháp khẩn cấp” và xem đó là cách tốt nhất để giảm thiểu rủi ro
làm lung lay nền móng dân chủ và phá hoại các quyền tự do dân sự cơ bản trong một
xã hội khi xuất hiện tình trạng khẩn cấp.2
Thứ hai, tình trạng khẩn cấp thường dẫn tới khả năng hạn chế hành vi và các quyền của
con người.
Ngoài trường hợp ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm ứng phó với các thảm họa
thiên nhiên như động đất, hạn hán,… các biện pháp được áp dụng trong những
tình trạng khẩn cấp khác thường bao hàm việc hạn chế tự do cá nhân, cụ thể như
hạn chế tự do đi lại, tự do kinh doanh và tự do hội họp... Ngoài ra, trong một số
trường hợp, chính quyền có thể trưng dụng những tài sản hay dịch vụ cần thiết để
giải quyết tình hình.
Căn cứ để áp dụng các biện pháp nêu trên thường được quy định trong pháp
luật của các quốc gia. Tuy những quy định đó có thể khác biệt nhất định giữa các
nước, nhưng theo xu thế chung là đều phải dựa trên các tiêu chuẩn của luật nhân
quyền quốc tế mà được nêu tại khoản 1 Điều 4 ICCPR, theo đó: “trong thời gian có tình
trạng khẩn cấp xảy ra đe dọa sự sống còn của quốc gia và đã được chính thức công bố, các quốc
gia thành viên có thể có những biện pháp tạm đình chỉ thực hiện các quyền nêu ra trong công
ước này, trong chừng mực để đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của tình hình, với điều kiện những
biện pháp này không trái với những nghĩa vụ khác của quốc gia đó xuất phát từ luật pháp quốc
tế và không chứa đựng bất kỳ sự phân biệt đối xử nào về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn
ngữ, tôn giáo hoặc nguồn gốc xã hội”.
Về bản chất, việc hạn chế hành vi và một số quyền con người trong tình trạng
khẩn cấp có thể được hiểu là việc cho phép nhà nước tạm dừng nghĩa vụ bảo đảm
quyền (hay tạm đình chỉ thực hiện quyền - derogation from rights). Theo cách tiếp cận
của ICCPR, việc tạm dừng nghĩa vụ bảo đảm được quy định chung ở Điều 4, với hầu
hết các quyền dân sự, chính trị, trừ một số quyền tuyệt đối không bị hạn chế trong
mọi hoàn cảnh mà được liệt kê trực tiếp ở khoản 2 Điều 4. Trong khi đó, đối với nhóm

1

2

(2006). “Foucault in Guantánamo: Towards an Archaeology of the Exception” Security Dialogue,
37:1, pp.31-46; Prozorov, Sergei (2005). “X/Xs: Toward a General Theory of the Exception”
Alternatives: Global, Local, Political, pp. 81-112.
Bằng cách như thế, họ tới gần hơn với một nhà lý luận cổ điển khác về chủ đề này là Clinton Rossiter
(Rossiter, Clinton (1948 [2002]) Constitutional Dictatorship: Crisis Government in Modern Democracies
Princeton University Press
Ackerman, Bruce (2004). “The Emergency Constitution” Yale Law Journal Vol.113 Vol. 113:1029
pp.1029-1091. Gross, Oren (2003). “Chaos and Rules: Should Responses to Violent Crises Always
be Constitutional?” Yale Law Journal, No. 112, pp. 1011-1134.
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quyền kinh tế, xã hội và văn hoá, chỉ có quyền đình công và quyền làm việc là có thể
bị tạm đình chỉ.1
So sánh hai công ước cơ bản về nhân quyền là ICCPR và Công ước về các quyền
kinh tế, xã hội và văn hoá (ICESCR), 1966, có thể nhận định rằng việc tạm đình chỉ một
số quyền dân sự, chính trị trong tình trạng khẩn cấp là chính đáng và cần thiết, nhưng
tạm đình chỉ các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội thì thường ít được chấp nhận hơn.
Theo Manisuli Ssenyonjo, cách thức quy định ở ICESCR “hàm ý rằng Công ước này
nói chung vẫn có hiệu lực trong các tình huống xung đột vũ trang, chiến tranh hay các
tình trạng khẩn cấp khác, và ít nhất là các nhà nước không được tạm dừng các nghĩa
vụ bảo đảm những quyền kinh tế, xã hội, văn hoá cốt lõi theo Công ước này”.2
Tuy nhiên, kinh nghiệm thế giới cho thấy nhiều quốc gia thường giới hạn cả các
quyền xét xử công bằng trong tình trạng khẩn cấp – điều mà không phù hợp với quy
định tại Điều 4 ICCPR.3 Thêm vào đó, trong tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh,4 một
số quốc gia đã tạm đình chỉ thực hiện hàng loạt quyền cá nhân cơ bản khác, bao gồm
cả các quyền kinh tế, xã hội, văn hoá – điều mà không phù hợp với ICESCR.5 Nói
cách khác, thực tiễn ở nhiều quốc gia cho thấy tình trạng khẩn cấp thường được sử
dụng như là bình phong cho các hành vi xâm phạm nhân quyền.6
Thứ ba, tình trạng khẩn cấp đòi hỏi những ứng phó chỉ mang tính tạm thời.
Do tính chất bất thường của nó, các nhà nước rất khó dự báo chính xác những
diễn tiến lâu dài sẽ xảy ra trong tình trạng khẩn cấp. Hơn nữa, đối với hầu hết quốc
gia, việc áp dụng bất kì biện pháp ứng phó nào trong tình huống khẩn cấp đều mới
mẻ, hầu như chưa có tiền lệ, nên khó đảm bảo rằng chúng sẽ phát huy hiệu quả
trong thời gian dài. Do đó, các biện pháp ứng phó được các quốc gia áp dụng trong
tình trạng khẩn cấp, bao gồm cả việc hạn chế, tạm ngừng bảo đảm một số quyền con
người, đều cần mang tính chất tạm thời.
Từ đặc điểm nêu trên, việc áp dụng các biện pháp trong tình trạng khẩn cấp cần
được đặc biệt chú ý nhằm tránh nguy cơ chuyển các biện pháp đó từ mang tính chất
1
2

3
4
5

6

Müller, Limitations to and Derogations from Economic, Social and Cultural Rights, tr. 601.
Manisuli Ssenyonjo, Economic, Social and Cultural Rights: An Examination of State Obligations
trong sách: Sarah Joseph và Adam McBeth (chủ biên), Research Handbook on International Human
Rights Law, Edward Elgar, năm 2010, tr. 38.
Gross và Aolain, Law in Times of Crisis: Emergency powers in theory and practice, tr. 267.
Như đại dịch toàn cầu Covid-19.
Như quyền riêng tư, quyền tự do đi lại, quyền về sức khỏe, quyền không bị phân biệt đối xử,
quyền làm việc, vắc xin bắt buộc v.v… Xem: Amnesty International, Responses to Covid-19 and
States’ Human Rights Obligations: Preliminary Observations, năm 2020).
Sarah Joseph, Human Rights Committee: General Comment 29, Human Rights Law Review, số 2,
năm 2002, tr. 98.
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tạm thời thành kéo dài vô thời hạn – vì việc này có thể giúp một cá nhân hay nhóm
cá nhân nắm giữ quyền lực nhà nước một cách toàn diện và lâu dài, song sẽ làm mất
đi nền tảng dân chủ của xã hội.
Tính tạm thời chủ yếu thể hiện qua thời gian áp dụng các biện pháp khẩn cấp.
Về vấn đề này, Điều 27(1) Công ước nhân quyền châu Mĩ (ACHR) nêu rằng, việc tạm
ngừng nghĩa vụ bảo đảm của quốc gia đối với các quyền con người trong tình trạng
khẩn cấp chỉ có giá trị “trong thời hạn nghiêm ngặt theo yêu cầu của tình hình”.
Hành động đình chỉ thực hiện quyền trong khoảng thời gian không giới hạn, cũng
như việc duy trì các biện pháp đó một khi các hoàn cảnh thúc đẩy chúng (nguyên
nhân dẫn đến tình trạng khẩn cấp) đã kết thúc, sẽ cấu thành hành vi vi phạm Công
ước.1 Để phòng ngừa vi phạm yêu cầu về tính tạm thời, Ủy ban Nhân quyền Liên
Mỹ cho rằng: việc chấm dứt biện pháp tạm đình chỉ quyền là không đủ, thay vào
đó, chính phủ phải có hành động chủ động khôi phục việc hưởng thụ các quyền cho
những người bị ảnh hưởng thông qua các biện pháp thích hợp, bao gồm cả việc bồi
thường thỏa đáng với những ai bị thiệt hại do áp dụng tình trạng khẩn cấp.2
Thứ tư, pháp luật các quốc gia về tình trạng khẩn cấp thường thiếu cụ thể.
Do tính chất khó dự đoán của nó, hiến pháp một số nước không quy định cụ thể
về các loại tình trạng khẩn cấp, cũng như các biện pháp ứng phó trong những tình
huống đó.
Thông thường, tình trạng khẩn cấp thường chỉ được nêu một cách khái quát
trong hiến pháp của quốc gia, bằng những cụm từ như “các mối đe dọa tới trật tự
hiến pháp”, “các mối đe dọa nghiêm trọng và trực tiếp tới trị an (public order)” hay
“mối đe dọa tới toàn vẹn lãnh thổ và độc lập”... Bảng liệt kê những mối đe doạ đó
thường là mở, chỉ đôi khi có mối đe dọa (như đảo chính) được nêu cụ thể.
Thứ năm, tình trạng khấn cấp tiềm ẩn những rủi ro lạm quyền của hành pháp
Trong những trường hợp khẩn cấp, vai trò của các cơ quan hành pháp trở nên nổi
bật hơn hẳn so với các cơ quan lập pháp và tư pháp. Điều này đơn giản là bởi cơ quan
hành pháp có chức năng chính trong việc duy trì trật tự, an ninh của xã hội trong bối
cảnh cấp thiết. Nhưng đây cũng chính là điều mà có thể dẫn tới sự lạm quyền của hành
pháp, vì thế đòi hỏi phải có cơ chế phù hợp nhằm hạn chế khả năng lạm quyền của
hành pháp trong bối cảnh khẩn cấp.

1

2

Grossman, Claudio. A Framework for the Examination of States of Emergency Under the American
Convention on Human Rights. American University International Law Review 1, no. 1 (1986): p.51.
Grossman, Claudio. A Framework for the Examination of States of Emergency Under the American
Convention on Human Rights. American University International Law Review 1, no. 1 (1986): p.51.
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3. CÁC ĐIỀU KIỆN TUYÊN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
Nguồn pháp luật về tình trạng khẩn cấp ở các quốc gia rất đa dạng. Vấn đề này
có thể được quy định trong hiến pháp, trong các luật và thậm chí cả trong các văn
bản dưới luật. Dù vậy, những văn bản này đều nhằm quy định thẩm quyền của cơ
quan nhà nước trong việc xác định, ban bố và thực thi các biện pháp đối phó với tình
trạng khẩn cấp, bao gồm các biện pháp đặc biệt được áp dụng trong tình trạng khẩn
cấp, việc hủy bỏ tình trạng khẩn cấp và một số nội dung có liên quan khác. Trong
các vấn đề đó, việc quy định thẩm quyền và thủ tục tuyên bố tình trạng khẩn cấp rất
được chú trọng, và thông thường đòi hỏi phải đáp ứng một số điều kiện nhất định
về chủ thể, khách thể và nguyên nhân, cụ thể như sau:
Về chủ thể, pháp luật quốc tế nói chung chỉ nhắc tới “quốc gia thành viên” là chủ
thể có tư cách tuyên bố tình trạng khẩn cấp, mà không chỉ đích danh cơ quan nhà
nước nào có thẩm quyền đưa ra tuyên bố đó. Tuy nhiên, theo logic tổ chức, có thể
hiểu rằng chủ thể nắm giữ vai trò đại diện của quốc gia sẽ có thẩm quyền tuyên bố
tình trạng khẩn cấp. Dù vậy, trong thực tế, ở hầu hết quốc gia, việc tuyên bố tình
trạng khẩn cấp là do người đứng đầu cơ quan hành pháp (mà không phải lúc nào
cũng là đại diện của nhà nước). Ở một số nước, việc này phải do nghị viện phê chuẩn.
Xét từ nguyên tắc phân quyền, cơ quan tư pháp không có nhiều tiếng nói trong
việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp, mà vấn đề này chủ yếu do hành pháp nắm giữ. Vì
vậy, nhằm hạn chế sự tùy tiện của nhánh hành pháp, pháp luật quốc tế khuyến nghị
dành thẩm quyền này cho các cơ quan lập pháp. Trong trường hợp không thể được
triệu tập kịp thời, cơ quan lập pháp có thể uỷ quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp
cho chính phủ, hay xem xét, phê chuẩn tuyên bố của chính phủ sau khi tình trạng
khẩn cấp được công bố.
Nhằm tránh lạm dụng tình trạng khẩn cấp để thay đổi chế độ dân chủ, Nghị
quyết năm 1968 của Ủy ban nhân quyền Liên Mỹ (IACHR) đã chỉ ra rằng: tuyên
bố về tình trạng khẩn cấp không được dẫn tới bất kì hạn chế nào đối với nền pháp
quyền, với các điều khoản của hiến pháp hay tạo ra bất kì sự thay đổi nào trong các
nhánh quyền lực.1 Quy định tương tự cũng được Ủy ban Venice thuộc Hội đồng
châu Âu (Council of Europe) nêu ra trong các kiến nghị liên quan tới quy định hiến
pháp về quyền hạn tuyên bố tình trạng khẩn cấp mà được ban hành sau sự sụp đổ
của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô-Đông Âu cũ (sau năm 1989).
Về khách thể, việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp đòi hỏi phải xác định được những
vấn đề gì sẽ bị ảnh hưởng bởi tuyên bố về tình trạng khẩn cấp. Chỉ khi xác định được
một cách cơ bản các khách thể quan trọng thì việc lựa chọn và áp dụng các biện pháp
1

Xem thêm tại: Bertrand G. Ramcharan, The Fundamentals of International Human Rights Treaty
Law, trang 143
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ứng phó với tình trạng khẩn cấp mới trở nên có ý nghĩa. Trong những trường hợp
khác nhau, khách thể chịu tác động cũng có sự khác nhau. Chẳng hạn, việc tuyên bố
tình trạng thiết quân luật (trong những trường hợp xảy ra bạo loạn) có thể dẫn đến
hậu quả là các quyền dân sự, chính trị bị hạn chế nghiêm trọng do áp đặt sự quản
lí của lực lượng quân sự, trong khi việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp do xảy ra các
thảm hoạ tự nhiên thì các quyền này ít bị hạn chế hơn, vì có thể không nhất thiết
phải huy động lực lượng quân sự vào việc duy trì trật tự.
Dù vậy, có thể thấy rằng khách thể phổ biến trong mọi trường hợp tuyên bố tình
trạng khẩn cấp đều là các quyền con người. Liên quan đến vấn đề này, từ góc độ của
luật quốc tế, các quốc gia không thể tự do tạm đình chỉ các quyền con người trong
tình trạng khẩn cấp. Đó là bởi các công ước quốc tế quan trọng nhất về quyền con
người, như ICCPR, Công ước châu Âu về Nhân quyền (ECHR), và Công ước châu
Mỹ về Nhân quyền, đều liệt kê một loạt các quyền được gọi là các quyền con người
không thể bị hạn chế (non-derogable human rights). Những quyền này không thể bị
giới hạn hay tạm định chỉ thực hiện trong bất kì trường hợp nào, cả trong tình trạng
khẩn cấp hoặc trong thời chiến. Danh mục các quyền không thể bị hạn chế trong
các công ước đã nêu có sự khác biệt ít nhiều, nhưng nhìn chung đều bao gồm quyền
được sống, quyền không bị bắt làm nô lệ hay nô dịch, quyền được bảo vệ không
bị tra tấn hoặc đối xử hay trừng phạt dã man, vô nhân đạo hay đê hèn, cũng như
nguyên tắc không hồi tố của luật hình sự (không có tội nếu không có luật)... Ngoài ra,
theo Ủy ban Venice, việc duy trì một số quyền khác trong tình trạng khẩn cấp cũng
rất quan trọng, đặc biệt là cơ chế bảo vệ tối thiểu chống lại việc giam giữ tùy tiện,
quyền được xét xử công bằng và quyền khiếu nại tới tòa án để chống lại các đạo luật
và hành động lạm dụng của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp.1
Nguyên nhân dẫn tới tình trạng khẩn cấp được hiểu là hoàn cảnh thực tế mà bắt
buộc các nhà nước phải tạm thời rời bỏ một số nghĩa vụ về đảm bảo quyền con người
để đối phó với tình huống xảy ra. Những nguyên nhân thường được đề cập là “chiến
tranh, hiểm họa với cộng đồng hoặc những tình trạng cấp thiết khác mà đe dọa tới
sự độc lập và an ninh của quốc gia”. Tuy nhiên, không phải bất cứ khủng hoảng hoặc
khó khăn nào cũng có thể dẫn tới tình trạng khẩn cấp, mà ít nhất phải thỏa mãn được
ba điều kiện đó là:
Thứ nhất, đó phải là một sự kiện đang xảy ra hoặc sắp xảy ra. Những mối đe dọa
mà về bản chất chỉ là các nguy cơ tiềm ẩn hay suy đoán thuần túy thì không thể được
xem là lý do để tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Chẳng hạn, trong báo cáo thường niên
1

Venice Commission – European Commission for Democracy through Law (1995). “Emergency
powers” by Ergun Özbudun and Mehmet Turhan, in the series Science and technique of
democracy No. 12 CDL-STD(1995) 012, Strasburg. htình trạngp://www.venice.coe.int/docs/1995/
CDL-STD(1995)012-e.asp, “Recommendations”.
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năm 1980-81, Ủy ban nhân quyền Liên Mỹ (IACHR) đã nêu lên quan ngại về thực
trạng lạm dụng tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong những tình huống không thực sự
cần thiết ở một số nước khu vực châu Mỹ,1 bao gồm Bolivia (khi chính quyền giành
được quyền lực từ 12/07/1980 và sau đó đặt toàn bộ lãnh thổ nước này trong tình
trạng thiết quân luật); Colombia (tình trạng khẩn cấp được ban bố từ năm 1948 cho
tới năm 1980, và chỉ được gỡ bỏ trong vài khoảng thời gian ngắn). Trong hai trường
hợp đã nêu, các quốc gia đều đã áp dụng các biện pháp khẩn cấp chỉ để phục vụ cho
mục đích duy trì, bảo vệ quyền lực của chính phủ, trong khi “những biện pháp khẩn
cấp chỉ được xem là chính đáng khi được dùng để đối phó các mối đe dọa thực sự tới
trật tự công cộng và an ninh quốc gia”.2
Thứ hai, tình trạng khẩn cấp phải là tình huống mang tính chất nghiêm trọng
đặc biệt “đe dọa tới sự độc lập hoặc an ninh của quốc gia”. Về khía cạnh này, ngay
cả khi có chiến tranh thực sự xảy ra cũng không nhất thiết cấu thành mối đe dọa
nghiêm trọng với độc lập hoặc an ninh của quốc gia, nếu như cuộc chiến tranh đó chỉ
xảy ra ở một phần lãnh thổ và không thực sự có ảnh hưởng lớn tới đời sống thường
nhật của cư dân ở quốc gia đó.
Thứ ba, tình trạng khẩn cấp phải ảnh hưởng tới khả năng tồn tại liên tục của một
cộng đồng. Nếu có một tình huống chỉ đe dọa tới sự tồn tại của chính thể thì không
thể là nguyên nhân chính đáng cho việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp, vì các tình
huống mang tính hòa bình như bầu cử cũng có thể làm chấm dứt sự tồn tại liên tục
của một chính thể. Trong thực tế, chính quyền của một quốc gia cũng chính là tác
nhân đe dọa tới đời sống có tổ chức của đất nước, ví dụ như chính quyền Somaza ở
Nicaragua,3 hay chính quyền Khơ-me đỏ ở Cam-pu-chia trước đây.
4. BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
Pháp luật về tình trạng khẩn cấp về bản chất luôn gắn với nhu cầu giới hạn
nhiều quyền hiến định một cách tạm thời nhưng khắc nghiệt. Trong tình trạng khẩn
cấp (đặc biệt trong hoàn cảnh chiến tranh hay dịch bệnh nghiêm trọng), nhiều quốc
gia xuất hiện nhu cầu giới hạn các quyền hiến định để xử lý tình huống cấp thiết, vì
thế nhà nước tạm dừng nghĩa vụ bảo đảm một số quyền (hay còn gọi là tạm đình chỉ
quyền).4 Về bản chất, như đã đề cập ở các phần trên, tạm đình chỉ quyền là việc pháp
1

2
3

4

State of emergency, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 1980-81,
OEA/Ser.L/V/II.54, Doc. 9 rev. 1, 16 October 1981
Như trên.
Báo cáo của IACHR về Nicaragua năm 1978, phần Kết luận (URL: http://www.cidh.org/
countryrep/Nicaragua78eng/TOC.htm)
“Derogation from rights” có thể được dịch là “tạm dừng nghĩa vụ bảo đảm quyền” nhằm nêu
bản chất của vấn đề. Cách dịch “tạm đình chỉ quyền” ở một số tài liệu ở Việt Nam cũng có thể
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luật quy định cho phép tạm thời thu hẹp nghĩa vụ của nhà nước trong bảo đảm một
số quyền cá nhân nhất định trong những hoàn cảnh đặc biệt như tình trạng khùng
hoảng xã hội nghiêm trọng hay chiến tranh.1 Nói cách khác, tình trạng khẩn cấp có
thể xem là căn cứ hợp pháp để giảm thiểu việc thụ hưởng một số quyền con người
so với trong điều kiện thông thường.
Mặc dù tạm đình chỉ quyền về bản chất chỉ được chấp nhận trong tình trạng
khẩn cấp với thời gian ngắn, nhưng nó lại có khả năng tác động đến hàng loạt quyền
con người cơ bản. Tạm đình chỉ quyền thường được áp dụng trên diện rộng, với
nhiều quyền hơn và có tính chất khắc nghiệt hơn so việc giới hạn quyền trong bối
cảnh thông thường.2 Vì thế, việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong
tình trạng khẩn cấp là rất cần thiết.
Luật nhân quyền quốc tế chú trọng kiểm soát việc tạm dừng nghĩa vụ của nhà
nước về bảo đảm quyền con người trong tình trạng khẩn cấp bằng việc đưa ra danh
mục các quyền không thể bị tạm đình chỉ và khuyến nghị áp dụng nguyên tắc tương
xứng khi áp dụng các biện pháp tạm đình chỉ thực hiện quyền. Từ góc độ kỹ thuật,
có thể thấy việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tình trạng khẩn
cấp có thể được xem xét dưới hai góc độ: Một là, bảo đảm đối với các quyền con
người, quyền công dân thuộc phạm vi có thể bị tạm đình chỉ (derogable rights); hai
là, bảo đảm đối với các quyền con người, quyền công dân không thuộc phạm vi tạm
đình chỉ (non-derogable rights).

4.1. Bảo đảm các quyền có thể bị tạm đình chỉ trong tình trạng khẩn cấp
Do việc tạm dừng nghĩa vụ bảo đảm quyền con người của nhà nước trong tình
trạng khẩn cấp là không thể tránh khỏi, luật nhân quyền quốc tế chỉ có thể đặt ra
những điều kiện nhằm bảo đảm việc tạm dừng nghĩa vụ của các quốc gia không bị
lạm dụng quá mức cần thiết so với yêu cầu từ bối cảnh cụ thể. Những điều kiện điển
hình có thể đề cập tới như:
Thứ nhất, việc tạm dừng nghĩa vụ bảo đảm quyền chỉ mang tính hạn hữu và tạm thời
Về bản chất, việc tạm dừng nghĩa vụ bảo đảm quyền chỉ được áp dụng rất hạn
hữu, trong trường hợp đặc biệt. Trong khi đó, các biện pháp giới hạn quyền nói
chung có thể được áp dụng liên tục trong hoàn cảnh thông thường. Cũng xét về bản
chất, việc tạm dừng nghĩa vụ bảo đảm quyền chỉ mang tính tạm thời, trong khi các

1

2

được dùng thay thế. Còn cách dịch “hạn chế quyền” ở một số tài liệu là không chính xác và gây
nhầm lẫn với “limitation of rights”.
Oren Gross và Fionnuala N´ı Aolain, Law in Times of Crisis: Emergency powers in theory and
practice, Cambridge University Press, năm 2006, tr. 257.
Xem phân tích về tạm đình chỉ quyền đình công trong: Ovunda V.C. Okene, Derogations and
Restrictions on The Right to Strike under International Law: The Case of Nigeria International Journal
of Human Rights, số 13, năm 2009, tr. 558.
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biện pháp giới hạn quyền nói chung có thể được áp dụng một cách lâu dài, thậm chí
không xác định thời gian kết thúc. Nhiều biện pháp giới hạn quyền thông thường
luôn tồn tại trong cuộc sống hàng ngày ở các xã hội (ví dụ, những giới hạn với quyền
tự do ngôn luận, biểu đạt hay tự do hội họp…), mà việc không áp dụng biện pháp
giới hạn đó mới chính là ngoại lệ.1
Thứ hai, pháp luật cần quy định và giải thích các quyền không thể bị tạm đình chỉ (nonderogable rights)
ICCPR đã liệt kê một số quyền mà các quốc gia không được tạm dừng nghĩa
vụ bảo đảm, còn gọi là các quyền không thể bị đình chỉ (non-derogable rights). Với
những quyền này, các quốc gia luôn phải bảo đảm và không có lí do chính đáng nào
cho phép giới hạn hay tạm đình chỉ thực hiện các quyền này, kể cả trong tình trạng
khẩn cấp. Các quyền đó bao gồm: quyền sống; quyền không bị bị tra tấn, đối xử hoặc
trừng phạt một cách tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm; không bị bắt làm
nô lệ, nô dịch; không bị bỏ tù chỉ vì lý do không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ
theo hợp đồng; một số quyền trong nhóm quyền xét xử công bằng; quyền được công
nhận là thể nhân trước pháp luật; quyền tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng và tôn
giáo.2 Theo Công ước nhân quyền châu Mỹ (ACHR), danh mục các quyền không thể
bị đình chỉ còn bao gồm: các quyền về gia đình (điều 17), quyền có họ tên (điều 18),
các quyền của trẻ em (điều 19), quyền có quốc tịch (điều 20) và quyền được tham gia
vào chính phủ (điều 23).
Ngoài danh mục các quyền đã được liệt kê trong các điều ước quốc tế về nhân
quyền nêu trên, các cơ quan có chức năng giải thích các văn kiện quốc tế về nhân
quyền (ví dụ như Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc hay Tòa án Nhân quyền
Châu Âu…) ngày càng mở rộng thêm phạm vi các quyền, chủ yếu là quyền dân sự
và chính trị, mà không thể bị tạm đình chỉ trong tình trạng khẩn cấp.
Cần lưu ý là khái niệm quyền không thể bị tạm đình chỉ không hoàn toàn đồng
nhất với khái niệm quyền không thể bị giới hạn (hay quyền tuyệt đối – absolute rights).
Sự giống nhau (hay phạm vi giao thoa) giữa hai khái niệm này thể hiện ở chỗ: các
quyền tuyệt đối, vốn không bị giới hạn trong mọi trường hợp thông thường, nên
đương nhiên không thể bị tạm đình chỉ trong tình trạng khẩn cấp, hay nói cách khác
đó cũng là một dạng quyền không bị tạm đình chỉ trong tình trạng khẩn cấp. Sự khác
nhau giữa hai khái niệm này là phạm vi các quyền không thể bị tạm đình chỉ có xu
hướng rộng hơn phạm vi các quyền tuyệt đối. Có những quyền không phải là quyền
tuyệt đối nhưng cũng vẫn được xem là quyền không bị tạm đình chỉ trong trường
1
2

Ví dụ: việc giới hạn quyền tự do đi lại thông qua chế độ thị thực nhập cảnh.
Các quyền quy định trong điều 6, 7, 8 (các khoản 1 và 2), 11, 15, 16 và 18 (theo khoản 2 Điều 4
ICCPR).
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hợp khẩn cấp. Như vậy, có thể thấy việc tạm đình chỉ quyền sẽ khó khăn hơn việc
giới hạn quyền thông thường.
Thứ ba, việc tạm đình chỉ quyền trong tình trạng khẩn cấp cần tuân theo nguyên tắc
tương xứng
Khi xây dựng pháp luật về tình trạng khẩn cấp, ở nhiều quốc gia các giới hạn với
quyền hiến định trong các đạo luật về tình trạng khẩn cấp vẫn tuân theo nguyên tắc
tương xứng (proportionality), vốn là nguyên tắc chung cho việc giới hạn quyền con
người1. Nguyên tắc tương xứng được coi là một thành tố quan trọng của học thuyết
trình tự pháp lý công bằng (due process of law).2 Tuy vậy, tương xứng vẫn là một khái
niệm khá mơ hồ khi áp dụng trong thực tế, do đó, việc cụ thể hóa nội dung của
nguyên tắc này là cần thiết và hữu ích cho các tổ chức, cá nhân muốn cân nhắc xem
việc giới hạn quyền có là tương xứng với yêu cầu đặt ra từ hoàn cảnh hay không.
Cụ thể, để phân tích và đánh giá tính cân xứng, thông thường có bốn công đoạn3,
bao hàm những yếu tố sau4: (1) Chính đáng, (2) Phù hợp, (3) Cần thiết, (4) Cân bằng.
Tính chính đáng hướng tới sự giải thích về mục đích của việc tạm đình chỉ
quyền. Các yếu tố thường được đưa ra để biện minh cho tính chính đáng của việc
tạm đình chỉ quyền đó là: sự tồn tại của nền dân chủ, an ninh quốc gia, trật tự công
cộng, phòng ngừa tội phạm, bảo vệ trẻ em, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tính chất
khoan dung, nhân văn, các nguyên tắc pháp quyền..5. Các yếu tố này có thể được
trình bày một cách rõ ràng hoặc được suy ra từ các nguyên tắc hiến pháp.
Tính phù hợp được đặt ra để đánh giá mối quan hệ giữa phương tiện và mục
đích của việc tạm đình chỉ quyền. Cụ thể, giữa phương tiện và mục đích của việc tạm
đình chỉ quyền phải có mối quan hệ hợp lý, nếu không thì việc tạm đình chỉ quyền
sẽ bị xem là sai trái.
Tính cần thiết thể hiện ở chỗ không có biện pháp nào tối ưu hơn có thể lựa chọn
trong trường hợp được xem xét. Tức là đối với lựa chọn tạm đình chỉ quyền, đó phải
là sự lựa chọn tốt nhất trong số tất cả các phương án.
Tính cân bằng là trạng thái cần thiết phải cân nhắc giữa lợi ích thu được và thiệt
hại từ tạm đình chỉ quyền. Trong việc này, lợi ích thu được phải cao hơn thiệt hại thì
mới được xem là có thể chấp nhận.
1
2

3

4
5

Thường thông qua các đạo luật của Quốc hội.
Bùi Tiến Đạt, Học thuyết trình tự công bằng và việc bảo vệ quyền con người: Kinh nghiệm quốc tế và
Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 11, năm 2015, tr. 68, 71.
Ngoài ra còn có phương pháp xem xét tính đúng đắn của việc hạn chế quyền thông qua nguyên
tắc tương xứng nhưng chỉ với ba công đoạn: Phù hợp, Cần thiết, Tương xứng. Xem thêm:
http://www.academia.edu/21038017/Stages_of_the_Principle_of_Proportionality, trang 4.
http://www.academia.edu/21038017/Stages_of_the_Principle_of_Proportionality
Aharon Barak, Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations, Cambridge University
Press, 2012, trang 102.

430

LAW ON THE STATE OF EMERGENCY - PHÁP LUẬT VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

4.2. Bảo đảm các quyền không thuộc phạm vi tạm đình chỉ trong tình trạng khẩn cấp
Như đã đề cập, các quyền không bị đình chỉ trong tình trạng khẩn cấp hiển
nhiên bao gồm các quyền tuyệt đối. Theo tinh thần của luật nhân quyền quốc tế, việc
bảo đảm các quyền tuyệt đối cần giữ nguyên, không được giảm bớt so với thời điểm
chưa xuất hiện tình trạng khẩn cấp, và việc này không khó đánh giá.
Tuy nhiên, từ một góc độ khác, cần thấy rằng tình trạng khẩn cấp có thể xuất
phát từ những nguyên nhân khác nhau, nhưng hầu như chưa có tình huống nào dẫn
tới việc các quốc gia sẽ phải tạm dừng nghĩa vụ bảo đảm (tạm đình chỉ) đối với tất cả
các quyền con người không phải là các quyền tuyệt đối. Nói cách khác, ngay cả khi
tình trạng khẩn cấp được ban bố, dù không phải là các quyền con người tuyệt đối mà
không thể bị hạn chế như đã nêu, vẫn có những quyền con người khác không bị tạm
đình chỉ, chẳng hạn như quyền về sự riêng tư, quyền có nơi ở hợp pháp, quyền được
xác định giới tính…
Chẳng hạn như trong làn sóng Covid -19 thứ hai ở Việt Nam (chính thức được
công bố tại Đà Nẵng từ ngày 25/7/2020), một số cơ quan truyền thông đã công khai
thông tin về những bệnh nền của một số bệnh nhân nhiễm Covid-19. Điều này
dường như đã được chấp nhận một cách dễ dãi bởi công chúng cũng như các cơ
quan hành pháp, song thực chất đã vi phạm quyền được bảo mật về tình trạng bệnh
tật, là một trong các yếu tố thuộc về quyền riêng tư của các bệnh nhân, được pháp
luật bảo hộ và không bị tạm đình chỉ trong bối cảnh ở Việt Nam vào thời điểm đó.
Ở đây, phần thông tin về bệnh nền của các bệnh nhân (đặc biệt là các ca tử vong)
hiển nhiên không giống như thông tin về lịch trình di chuyển của các ca bệnh, do đó
không có ý nghĩa trực tiếp trong công tác ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.
Qua ví dụ ở trên, có thể thấy vấn đề nằm ở chỗ những quyền đã nêu dường như ít
được quan tâm trong những bối cảnh như tình trạng khẩn cấp, điều mà khiến cho nhu
cầu bảo đảm các quyền này trong thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp càng trở nên
thiết thực hơn.
Như đã đề cập, do cơ chế phổ biến là trao quyền cho các cơ quan hành pháp khi
xảy ra một tình trạng khẩn cấp, vai trò của các cơ quan lập pháp và tư pháp trở nên
mờ nhạt hơn trong việc xử lí các vấn đề trực tiếp của tình trạng khẩn cấp. Song, nhìn
từ góc độ khác, điều đó lại là cơ hội để các nhánh quyền lực này có điều kiện chú
trọng hơn vào hoạt động kiểm tra, giám sát việc bảo đảm các quyền con người trong
tình trạng khẩn cấp.
Đối với cơ quan lập pháp, có nhiều phương thức để kiểm soát cơ quan hành pháp
nhằm bảo đảm các quyền con người không bị tạm đình chỉ trong tình trạng khẩn cấp,
nhưng phương thức điển hình vẫn là thực hiện thẩm quyền đình chỉ một hành động
của cơ quan hành pháp hoặc yêu cầu một cuộc giải trình về hành vi lạm quyền hay lơ là
của chủ thể hành pháp đối với việc bảo đảm một quyền con người không thuộc phạm
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vi bị tạm đình chỉ. Phương thức này tuy có ưu điểm là tiết kiệm thời gian và sớm ngăn
chặn khả năng tái diễn sự vi phạm, nhưng cơ bản không giúp những chủ thể đã chịu
tổn hại về quyền được bồi hoàn những thiệt hại đã mất. Do đó, đồng thời cần xem xét
đến vai trò của các cơ quan tư pháp trong vấn đề này. Mặc dù có nhược điểm là hành
động tốn thời gian hơn so với cơ quan lập pháp, nhưng bù lại, việc xem xét của các
cơ quan tư pháp có thể gây tác động mạnh hơn với chủ thể hành pháp so với những
hậu quả có tính chính trị khi đối mặt với các cơ quan lập pháp. Chẳng hạn, Ở Pháp,
trong lịch sử, Hội đồng Bảo hiến đã tích cực giám sát các biện pháp cưỡng chế trong
tình trạng khẩn cấp để bảo đảm không vi phạm quyền con người, bằng cách công bố
rằng biện pháp thu thập dữ liệu kĩ thuật số trên các phương tiện thông tin của Chính
phủ là trái với Điều 2 của Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền năm 1789, cũng như
vi phạm Hiến pháp Cộng hoà Pháp.1 Với tuyên bố này, các chủ thể đã chịu thiệt hại có
cơ sở pháp lí để truy đòi những khoản bồi thường vật chất thực tế. Tuy nhiên, cũng có
quan điểm cho rằng, trong tình trạng khẩn cấp, các cơ quan tư pháp thường đặt yêu
cầu bảo vệ lợi ích công, tức tính mạng, sức khoẻ của cộng đồng, cao hơn so với yêu cầu
về kiểm soát quyền lực trong bối cảnh thông thường.2
KẾT LUẬN
Tình trạng khẩn cấp là những bối cảnh tự nhiên, bất thường, có thể diễn ra ở tất
cả các quốc gia, đòi hỏi các nhà nước phải có biện pháp xử lý.
Đối phó với những tình trạng khẩn cấp là trách nhiệm của các nhà nước, nằm
trong trách nhiệm chung là duy trì trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống
của người dân. Vì vậy, việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp và thực thi các biện pháp để
xử lý các vấn đề phát sinh trong tình trạng khẩn cấp là việc làm đương nhiên của các
nhà nước. Tính hiệu lực, hiệu quả của nhà nước được thể hiện một cách rõ nét trong
việc đối phó với tình trạng khẩn cấp.
Dù vậy, do việc đối phó với tình trạng khẩn cấp thường dành nhiều quyền hạn
cho nhánh hành pháp, và thường đòi hỏi tạm đình chỉ nhiều quyền con người hiến
định, vì thế đây cũng là tình huống chứa đựng nhiều rủi ro với nền dân chủ và với
các quyền con người.
Để bảo đảm khả năng đối phó hiệu quả của nhà nước, song vẫn không làm ảnh
hưởng tiêu cực đến nền dân chủ và nhân quyền, các quốc gia cần có những quy định
pháp luật rõ ràng về thẩm quyền, phạm vi và các biện pháp giám sát, kiềm chế hành
động của cơ quan nhà nước được giao thẩm quyền tuyên bố và xử lý tình trạng khẩn
1

2

Cons. const., 19 févr. 2016, n° 2016-536 QPC, perquisitions et saisies administratives dans le
cadre de l’état d’urgence.
Dominique Rousseau, “L’état d’urgence – un état vide de droit”, viết 01/02/2006, truy cập 19/5/2020,
https://www.revue-projet.com/articles/2006-2-l-etat-d-urgence-un-etat-vide-de-droit-s/
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cấp. Các quy định đó có thể được nêu trong hiến pháp, luật, văn bản pháp quy, và
cần có sự tham gia thực hiện của nhiều chủ thể, trong đó bao gồm cơ quan lập pháp,
toà án, báo chí, và toàn thể người dân. Bên cạnh đó, cũng cần rà soát, hoàn thiện
pháp luật quốc gia về vấn đề giới hạn và tạm đình chỉ thực hiện quyền để bảo đảm
tương thích với các nguyên tắc của luật nhân quyền quốc tế./.
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TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP THEO PHÁP LUẬT QUỐC TẾ
VỀ QUYỀN CON NGƯỜI VÀ HIẾN PHÁP QUỐC GIA
GS.TS. Nguyễn Đăng Dung1, NCS. Nguyễn Thùy Dương2

Tóm tắt: Trong điều kiện khẩn cấp, các quyền lập pháp, tư pháp phải nhường cho hành pháp quyền hạn chế các quyền
con người, nhưng bản thân hành pháp khi áp dụng hạn chế cũng phải theo một trình tự nhất định. Bài viết phân tích cơ
sở lý thuyết và trình tự hoạt động của hành pháp trong bối cảnh này, cùng những điểm còn chưa tương thích của pháp
luật Việt Nam với mục đích bảo vệ quyền của người dân.
Từ khóa: tình trạng khẩn cấp, quyền hành pháp, quyền của người dân.
1. HIẾN PHÁP MỘT SỐ QUỐC GIA VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
Tình trạng khẩn cấp (“State of emergency”, “state of exception”, “state of alarm” or
“state of siege”3) hay còn được gọi là tình trạng đặc biệt là khái niệm đã có từ lâu và
đã được sử dụng ở nhiều quốc gia dưới mọi chế độ chính trị. Trong quá khứ, những
khái niệm này biểu hiện một tình trạng quan trọng nhất định, cụ thể là tình trạng
chiến tranh và đặc quyền của hành pháp trong trường hợp này được luật pháp của
nhiều quốc gia quy định. Ở thời hiện đại, nhất là sau Chiến tranh Thế giới II, tình
trạng khẩn cấp được áp dụng nhiều ở các quốc gia trên thế giới trong cả tình thế hoà
bình và được quy định trong Hiến pháp. Rất ít có Hiến pháp nào trong thời kỳ này
lại không có điều khoản quy định quyền ưu tiên của hành pháp trong trường hợp
khẩn cấp. Trong tình trạng này, hành pháp thay thế lập pháp ban bố những sắc lệnh
tuyên bố tình trạng báo động, giới nghiêm hay khẩn trương trên một phần hay toàn
lãnh thổ quốc gia.
Theo thuyết pháp lý, hành pháp có quyền ưu tiên hơn các chủ thể quyền lực
khác trong tình huống nguy hiểm hoặc khẩn cấp đe doạ đến sự tồn vong của quốc
gia. Chủ thể cầm quyền lúc này không có thời gian thảo luận mà buộc phải hành
động trong tình trạng nguy cơ và cấp bách vì sự sinh tồn của quốc gia. Có thể đình
1
2
3

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
DCAF, State of Emergency, https://www.files.ethz.ch/isn/14131/backgrounder_02_states_
emergency.pdf.
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chỉ việc áp dụng pháp luật quốc gia cản trở hành động khẩn cấp, kể cả các đạo luật
về quyền cá nhân, với mục đích bảo vệ sự tồn tại chính đáng của quốc gia. Trong
những trường hợp đặc biệt, hành pháp có bổn phận bảo vệ sự tồn tại của quốc gia
bằng bất cứ biện pháp nào, kể cả việc sử dụng những biện pháp có thể đi ngược lại
các nguyên tắc pháp quyền.1 Tất cả những gì giúp cho sự sinh tồn quốc gia và sự vãn
hồi trật tự an ninh có thể áp dụng trong tình trạng khẩn cấp đều không bị coi là biểu
hiện của sự bất hợp pháp.
Hiến pháp của Hợp chúng quốc Hoa kỳ không đề cập thuật ngữ “tình trạng khẩn
cấp”. Nhưng tất cả các Tổng thống nắm quyền trong những lúc quốc gia trải qua cơn
khủng hoảng đều khẳng định rằng họ có những quyền dùng biện pháp đặc biệt
theo Hiến pháp. Tổng thống A. Lincoln vào đầu trận Nam Bắc phân tranh đã ký sắc
lệnh đình chỉ tất cả các quyền tự do công cộng và trước Nghị viện ông giải thích rằng
hành động của mình vì mục đích giữ gìn Hiến pháp và bảo vệ quốc gia trong tình
huống khẩn cấp.2 Theo đó, quyền lực khẩn cấp (“emergency powers”) được hiểu theo
hai nghĩa: (i) quyền lực đặc biệt trao cho chính phủ/cơ quan hành pháp cho phép
đình chỉ hiệu lực của các thủ tục lập pháp hoặc các trình tự tư pháp thông thường3;
(ii) quyền lực được nới rộng cho Tổng thống Mỹ theo Hiến pháp Điều 2 khoản 2 & 3
vì tính khẩn cấp của tình hình, nhằm đối phó với vấn đề đang diễn ra.4
Việc thực hiện quyền lực khẩn cấp sau đó có thể được xem xét hoặc không
bởi Tòa án tối cao. Trong phán quyết vụ Korematsu kiện Hoa kỳ (1944), Tòa án tối
cao đã khẳng định trong quyết định của Tổng thống Franklin D. Roosevelt về việc
cưỡng chế tập trung người Mỹ gốc Nhật trong Chiến tranh Thế giới II là quyết định
phù hợp với tình trạng khẩn cấp lúc bấy giờ.5 Tuy nhiên, Đạo luật về các Quyền tự
do công dân 1988 (Civil Liberties Act 1988) được Quốc hội thông qua đã gửi lời xin
lỗi đến các công dân buộc di tản, sống tập trung và những người có thân nhân gốc
Nhật đã mất tụ do và tài sản vì quyết định mang tính phân biệt đối xử của chính
1

2

3

4

5

Khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp, hành pháp có thể quyết định đình chỉ thực thi một phần
hiến pháp quốc gia, trong đó có một số quyền và tự do hiến định.
Xem: An outline of American History /Lịch sử khái quát nước Mĩ, NXB Chính trị quốc gia Hà
Nội, 2000, tr.192-193
Trong các nền dân chủ phương Tây, quyền lực khẩn cấp như vậy thường được kiểm soát chặt
chẽ bởi cơ quan lập pháp và chỉ cho phép sử dụng trong một thời gian hạn chế. Tại các nền dân
chủ yếu kém hơn, quyền lực khẩn cấp thường được hiểu các giai đoạn thắt chặt quyền lực và
hầu hết quyền tự do của người dân đều bị đình chỉ.
William B. Fisch, Emergency in the Constitutional Law of the United States, University of
Missouri School of Law, 1990, https://scholarship.law.missouri.edu/cgi/viewcontent.cgi?article
=1417&context=facpubs
Facts and Case Summary - Korematsu v. U.S, https://www.uscourts.gov/educational-resources/
educational-activities/facts-and-case-summary-korematsu-v-us
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phủ trong Thế chiến II và quy định một khoản đền bù mang tính tượng trưng trị giá
20.000 USD.1 Trái với vụ Korematsu vs U.S, trong vụ Youngstown sheet and tube v
Sawyer, Tòa án tối cao đã bác bỏ yêu sách của Tổng thống Harry S. Truman đòi được
trao quyền lực khẩn cấp để trưng dụng các nhà máy thép tư nhân nhằm đảm bảo
sản lượng của thời chiến.2 Như vậy, Tổng thống có thể làm hầu hết những gì ông ta
muốn trong khuôn khổ quyền lực khẩn cấp cho tới khi bị ngăn cản bởi một trong
hai nhánh quyền lực còn lại. Việc giám sát chéo như vậy giúp hạn chế việc lạm dụng
quyền lực khẩn cấp của tổng thống, buộc tổng thống chỉ có thể sử dụng quyền lực
này khi thực sự cần thiết.3
Tuy nhiên, có một vấn đề phát sinh từ kinh nghiệm lịch sử cũng như từ hiện tại
chứng tỏ quyền tuyên bố chiến tranh của Quốc hội không loại trừ việc Tổng thống
đưa đất nước vào cuộc chiến mà lẽ ra không nên tham dự. Quyền điều quân và can
dự vào các cuộc xung đột tạo cho tổng thống lợi thế của “người đi trước”( “one who
comes first”). Bằng cách điều quân tham chiến, Tổng thống có thể đẩy Quốc hội vào
tình thế không còn cách nào khác phải ủng hộ mình. Quyền hạn này đã mang lại
cho Tổng thống sự cho phép ở phạm vi rộng. Năm 1861, trong vòng 6 tháng sau khi
quân đội liên bang miền Nam khai chiến, Tổng thống A. Lincoln đã hoãn áp dụng
Habeas Corpus Act (Đạo luật về đình quyền giam giữ) để bắt giam các công dân bị
nghi làm gián điệp hoặc nghi là người phản đối chiến tranh Nam Bắc mà không hề
tham khảo ý kiến Quốc hội trước khi áp dụng. Đồng thời Tổng thống ra lệnh dùng
hải quân phong tỏa các cảng biển phía Nam, tăng thời gian phục vụ trong quân đội
lên 3 năm, mở rộng quy mô lục và hải quân, cho phép mua nguyên vật liệu, tất cả
đều không có sự cho phép và chuẩn chi của Quốc hội. Sau đó Tổng thống biện minh
cho hành động của mình dựa vào các đặc quyền của hành pháp với tư cách là Tổng
Tư lệnh lực lượng vũ trang. Ông khẳng định mình chỉ thực thi quyền lực được Hiến
pháp và pháp luật trao cho nhằm bảo vệ chính quyền. 4 Ông cũng nói thêm rằng:
“Cho dù có chặt chẽ về mặt pháp lý hay không, các biện pháp này đã được mạo hiểm thực hiện...
với những niềm tin rằng khi đó cũng như bây giờ, Quốc hội sẽ sẵn sàng phê chuẩn chúng.”5
Cả Chiến tranh Triều tiên (1950 - 1953) và chiến tranh ở Việt Nam diễn ra một thập
kỷ sau đó đều không có tuyên bố chiến tranh nào. Quan điểm cho rằng tổng thống
1

2

3

4
5

Steven Wright, The Civil Liberties Act of 1988, https://www.dartmouth.edu/~hist32/History/S06%20
-%20Civil%20Liberties%20Act%20of%201988.htm
Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, 343 U.S. 579 (1952), https://supreme.justia.com/cases/
federal/us/343/579/
Jay M. Shafritz, Từ điển về Chính quyền và chính trị Hoa kỳ, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội,
2002.
Neal Devins, Louis Fisher, The Democratic Constitution, Oxford University Press, 2004, tr.110.
David Herbert Donald, “Linconln, the Politican” in Linconln Reconsidered: Essaus on the civil
War Era, New York: Random House, 1956.
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có toàn quyền sử dụng quân đội, ít nhất là trong thời gian ngắn, đã không vấp phải
sự phản đối nghiêm trọng nào. Điều này khiến cho quyền tuyên bố chiến tranh của
Quốc hội, trên nhiều khía cạnh chỉ là sự kiểm soát một cách hình thức.
Năm 1973 Quốc hội tìm cách tạo ra một quyền hạn mới với việc thông qua đạo
luật về quyền chiến tranh (War powers Act) bất chấp sự phủ quyết của Tổng thống
Nixon. Đạo luật yêu cầu Tổng thống phải thông báo cho Quốc hội trong vòng 48
tiếng kể từ khi đem quân ra nước ngoài để tham gia hành động quân sự. Hơn nữa
hành động này phải chấm dứt sau 60 ngày trừ phi khi Quốc hội chấp nhận gia hạn.
Nhưng cả tính hợp hiến của đạo luật lẫn hiệu lực thực thi của nó trong việc hạn chế
quyền chỉ huy quân đội của Tổng thống đều chưa từng được kiểm nghiệm.
Ở nước Anh vào cuối thế kỷ 19 giữa lúc phiến loạn, chính phủ - hành pháp đã
phải ký một loạt những sắc lệnh đặc biệt, sau đó được Quốc hội Anh biểu quyết
thành các đạo luật (Peace Preservation Acts) vào năm 1920,1 mà nay vẫn còn có hiệu
lực về quyền lực khẩn cấp. Đạo luật có tính cách thường trực này cho phép chính
phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong trường hợp đình công, hay bạo loạn làm tê
liệt thông thường và an ninh và dùng tất cả các biện pháp cần thiết để vãn hồi trật
tự công cộng.2
Tại Pháp, Hiến pháp Cộng hoà Pháp năm 1958, Tổng thống, sau khi hỏi ý kiến
chính thức của Thủ tướng, Chủ tịch hai Viện và Hội đồng Hiến pháp, sẽ áp dụng các
biện pháp thích ứng với tình trạng “những định chế của chính thể Cộng hòa, nền độc lập
của quốc gia, sự vẹn toàn của lãnh thổ hay sự thi hành các hiệp ước Quốc tế bị đe dọa một cách
trầm trọng, trực tiếp và sự điều hành của các cơ quan công quyền do Hiến pháp quy định bị
đình trệ”. Tổng thống có nghĩa vụ tuyên bố với Quốc gia và thông báo các biện pháp
được áp dụng được thiết kế nhằm cung cấp các phương thức thực hiện nhiệm vụ của
các chủ thể công quyền theo Hiến pháp.3
Như vậy cho dù có quy định hay không có quy định trong Hiến pháp, trong cả
những nhà nước áp dụng triệt để nguyên tắc pháp quyền, cơ quan hành pháp nhiều
lúc phải vượt thẩm quyền của mình với sự cho phép từ quan lập pháp. Đó là những
lúc đất nước ở tình trạng khẩn cấp. Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp hay giới nghiêm
là sự hạn chế quyền con người của công dân, về nguyên tắc thuộc thẩm quyền của lập
pháp. Tuy nhiên, ở tình trạng khẩn cấp là tình trạng đặc biệt, xảy ra rất đột ngột, vì
rằng nếu biết trước được những biến cố có thể làm phát sinh những tình trạng kể trên,
thì người ta có thẻ ngăn ngừa để chúng khỏi xảy ra. Một cuộc biến loạn, hay một biến
1

2
3

Emergency Powers Act of the United Kingdom, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1920/55/
pdfs/ukpga_19200055_en.pdf
Bùi Đức Mãn, Lịch sử nước Anh, NXB. Tp. Hồ Chí Minh, 2002, tr.140
Khoa Luật ĐHQGHN, Tuyển tập Hiến pháp các nước trên thế giới, NXB Đại học Quốc gia Hà
Nội, 2010.
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tự nhiên như lũ lụt, bão thường xảy ra bất ngờ, nếu phải chờ có đạo luật của lập pháp
ban bố tình trạng khẩn cấp, giới nghiêm thì chắc chắn an ninh, sinh mạng của người
dân không thể được bảo vệ một cách kịp thời. Vì tính cách đột ngột của biến cố về
thiên nhiên, hay xã hội, các nhà lập hiến đã cho phép hành pháp hành động thực hiện
những hành vi lập pháp bằng cách ra những sắc luật tuyên bố tình trạng báo động,
giới nghiêm hay khẩn trương trên một phần hay toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
Khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp, các quyền tự do công cộng có thể bị hạn chế
một phần và hoàn toàn, nhưng đó không được coi là biểu hiện của chế độ độc tài,
không kiểm soát hay giới hạn. Đây chỉ là định chế ngoại lệ của nền pháp quyền. So
với tình trạng khẩn cấp (state of urgency/state of emergency) thì tình trạng giới nghiêm
(state of curfew) chặt chẽ hơn. Nếu ở tình trạng cấp, chính quyền vẫn điều hành, thì
ở tình trạng giới nghiêm chính quyền dân sự có thể được thay bằng quân sự. Trong
khi đó, tình trạng báo động (state of alarm) ít trầm trọng hơn và ít nguy hiểm hơn tình
trạng khẩn cấp. Tình trạng giới nghiêm là tình trạng gay gắt nhất, thường được ban
hành để ứng phó với cuộc biến loạn trong nước hoặc cuộc xâm lăng từ bên ngoài.
Tình trạng khẩn cấp là giải pháp trung gian giữa tình trạng bình thường và tình trạng
giới nghiêm, với những giải pháp ôn hòa hơn bằng cách tăng cường, quyền hạn của
hành pháp - hành chính để đối phó với nguy cơ cấp bách như thiên tai, bão lụt động
đất... Tùy mức độ nghiêm trọng và nguy hiểm của tình thế, các nhà hành pháp quyết
định việc ban hành các biện pháp đặc biệt phù hợp, mà theo đó các quyền con người
của công dân bị hạn chế ở các mức độ khác nhau.
Như vậy, tình trạng khẩn cấp là tình trạng cho phép chính quyền dùng những
biện pháp đặc biệt để đối phó với tình trạng đặc biệt, nhưng không phải với bất cứ
biện pháp nào cũng được áp dụng, mà chỉ những biện pháp cần thiết cho một tình
thế nhất định mới là hợp pháp. Việc xác định hiệu lực pháp lý của tình trạng khẩn
cấp phải có tính thu hẹp. Để ứng phó với tình thế đặc biệt, theo quy định của cơ quan
hành pháp, một hay nhiều quyền tự do công dân, hay một hay nhiều đạo luật có thể
bị đình chỉ hoặc bị hạn chế thi hành. Công dân vẫn có thể tiếp tục sử dụng quyền
của mình sau một thời gian ấn định áp dụng tình trạng khẩn cấp. Có thể tuyên bố
tình trạng khẩn cấp trên toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và cũng có thể áp dụng trên một
vùng lãnh thổ hoặc vài vùng lãnh thổ mà an ninh trật tự bị xâm phạm khá nghiêm
trọng. Những quyền thường bị hạn chế là quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự
do đi lại, tự do cư trú, tự do xuất nhập cảnh, tự do đình công… và được nêu rõ trong
tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
Tuyên bố tình trạng khẩn cấp tức là đình chỉ việc thực hiện pháp luật nhất là
những quyền liên quan quyền con người và lợi ích của người dân. Sự tuyên bố cho
phép nhân viên hành chính và nhất là quyền của người đứng đầu hành pháp được
nới rộng, có quyền cấm cư trú trong tỉnh bất cứ ai có thể xâm phạm đến hoạt động
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của chính quyền, cấm giao thông trong những giờ và vùng nhất định. Thêm vào đó
hành pháp có quyền trưng tập những gì cần thiết cho an ninh quốc gia và cần thiết
cho sự vãn hội trật tự an ninh của vùng một cách nhanh chóng nhất. Trong những
vùng này hành pháp có quyền quyết định nơi cư trú của công dân, cấm tự do hội
họp, đóng cửa những nơi công cộng, đình chỉ bầu cử, kiểm tra người thường trú và
tạm trú ngày và đêm, quyền kiểm soát tất cả hoặc một số báo chí, các phương tiện tự
do ngôn luận khác.
Quyền bị đình chỉ thực thi phải tuân theo nguyên tắc tương ứng với tình trạng
được tuyên bố. Hơn nữa cần phải lưu ý khi quyết định tình trạng khẩn cấp, không
được xâm phạm đối với một số quyền tuyệt đối của người dân. Đó là các quyền được
sống của người dân, quyền không bị tra tấn, quyền bị bắt làm nô lệ. Chủ thể ra quyết
định tình trạng khẩn cấp không thể lập luận rằng quyền đó của người dân không
được pháp luật quy định một cách rõ ràng là quyền bất khả xâm phạm, mà có thể
áp dụng những hạn chế đặc biệt trong tình trạng khẩn cấp. Chỉ có một số ít quyền
tuyệt đối (absolute rights), tức không bị giới hạn trong bất kỳ trường hợp nào. Quyền
được tôn trọng về nhân phẩm (trong đó bao gồm quyền không bị làm nô lệ, quyền
không bị tra tấn và đối xử một cách tàn ác) được phần đông thừa nhận mang tính
tuyệt đối, không thể bị hạn chế. Trong khi đó, một số quyền còn gây tranh cãi. Đó là
quyền sống và quyền xét xử công bằng.
Để tránh tình trạng lạm quyền từ hành pháp trong tình huống khẩn cấp, nhiều
bản Hiến pháp quy định một khoảng thời gian nhất định sau khi quyết định tình trạng
khẩn cấp được ban hành, cơ quan lập pháp phải tiến hành họp nhằm phê chuẩn, đình
chỉ hay bãi bỏ tình trạng đặc biệt. Mọi sự hạn chế quyền con người của công dân về
nguyên tắc phải do một đạo luật quy định, trong đó luật ấn định rõ phạm vi áp dụng
trong thời gian và không gian. Về nguyên tắc luật đó phải do cơ quan lập pháp làm ra
và ban hành. Nhưng do tính chất đặc biệt của các tình huống khẩn cấp, hành pháp có
quyền ban hành các sắc lệnh để tuyên bố tình trạng giới nghiêm hay khẩn cấp. Do đó,
sự tuyên bố này cũng như việc hạn chế các quyền của công dân phải được Quốc hội
xem xét lại để phê chuẩn hoặc sửa đổi hoặc bãi bỏ. Ví dụ, Điều 64 của Hiến pháp năm
1967 của nền Cộng hòa Việt Nam thứ hai quy định rất rõ:
“i. Trong các trường hợp đặc biệt, Tổng thống có thể ký sắc luật tuyên bố tình trạng báo
động, giới nghiêm hay khẩn trương trên một phần hay toàn thể lãnh thổ.
ii. Quốc hội phải được triệu tập chậm nhất mười hai ngày kể từ ngày ban hành sắc lệnh
để phê chuẩn, sửa đổi hoặc bãi bỏ.
iii.Trong trường hợp Quốc hội bãi bỏ hoặc sửa đổi sắc luật của Tổng thống, các tình trạng
đặc biệt đã được ban hành sẽ chấm dứt hoặc thay đổi hiệu lực.”1
1

Trương Tiến Đạt, Hiến pháp Chú thích, Tựa của Vũ Quốc Thông, 1967 tr.279
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2. TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP TRONG PHÁP LUẬT QUỐC TẾ
Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các công ước khác về quyền
con người của Liên hợp quốc cũng có những quy định có tính chất chuẩn mực tương
tự. Cụ thể, pháp luật quốc tế về quyền con người cho phép quốc gia thành viên áp
đặt một số điều kiện hay biện pháp hạn chế với việc áp dụng quyền con người không
phải là quyền tuyệt đối. Nói cách khác, các quốc gia có thể áp đặt các giới hạn đối với
các quyền con người có thể bị giới hạn theo tinh thần của luật nhân quyền quốc tế vì
mục đích hợp pháp như an ninh quốc gia, trật tự công cộng trong cả thời gian bình
thường và thời gian khẩn cấp.
Phần lớn các quyền con người không phải là tuyệt đối về mặt bản chất. Các quốc
gia có thể giới hạn việc thực thi các quyền con người của thể nhân vì những lý do hợp
lệ, bao gồm vì lí do chống khủng bố, miễn là tôn trọng một số điều kiện theo Điều 4
Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCR - 1966) như sau: (i)
có cơ sở pháp lý cho biện pháp giới hạn quyền; (ii) giới hạn về quyền phải vì mục đích
hợp pháp như tôn trọng quyền hoặc danh tiếng của người khác, bảo vệ an ninh quốc
gia, duy trì trật tự công cộng hoặc sức khỏe hoặc đạo đức công cộng; (iii) giới hạn trên
nguyên tắc tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và không phân biệt đối xử.1
Không giống như giới hạn quyền, đình chỉ quyền chỉ được áp dụng trong tình
trạng khẩn cấp. Nói cách khác, các biện pháp đình chỉ quyền phải có tính chất đặc
biệt và tạm thời, đòi hỏi sự nghiêm ngặt liên quan đến thời hạn, phạm vi địa lý và
phương tiện của việc đình chỉ.2 Theo Điều 4 Công ước quốc tế về các quyền dân sự
và chính trị (ICCPR 1966), tạm đình chỉ thực thi các quyền sẽ được áp dụng theo các
điều kiện sau: (i) áp dụng chỉ khi có “trường hợp khẩn cấp đe dọa đến cuộc sống của quốc
gia”, như xung đột vũ trang, bất ổn dân sự và bạo lực, khủng bố hoặc thảm họa thiên
nhiên nghiêm trọng, như lũ lụt hoặc động đất lớn; (ii) việc áp dụng không mâu
thuẫn với các nghĩa vụ khác theo luật quốc tế; (iii) các quyền bị tạm đình chỉ thực thi
được quy định nghiêm ngặt tương ứng với tình huống khẩn cấp; (iv) việc áp dụng
không vi phạm nguyên tắc không phân biệt đối xử dựa trên cơ sở chủng tộc, màu da,
giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo hoặc nguồn gốc xã hội.3
Như vậy về bản chất, các quy định kể trên là sự tạm đình chỉ thực hiện một số
quyền dân sự, chính trị trong một thời gian nhất định do bối cảnh khẩn cấp của quốc
gia, thông qua các biện pháp cụ thể như: áp dụng thiết quân luật trên cả nước hay
1

2
3

UNODC, Limitations permitted by human rights law, https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/
module-7/key-issues/limitations-permitted-by-human-rights-law.html#:~:text=Such%20
rights%20include%20the%20prohibitions,pursuit%20of%20a%20legitimate%20aim.
Human Rights Committee, General Comment No. 29
UNODC, Derogation in times of public emergency, https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/
module-7/key-issues/derogation-during-public-emergency.html
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cho từng địa phương, khu vực, cấm biểu tình, họp hội đông người, cấm hoặc hạn chế
hoạt động của một số cơ quan thông tin đại chúng, cấm đi lại vào khu vực, cấm xuất
nhập cảnh. Các biện pháp này nhằm mục đích giúp quốc gia vượt qua tình trạng
khẩn cấp.
3. HIẾN PHÁP VIỆT NAM VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
Vấn đề khẩn cấp và giới nghiêm rất gần với vấn đề chiến tranh và hòa bình.
Cũng giống như nhiều hiến pháp của các quốc gia khác, Hiến pháp của Việt Nam
cũng có những quy định về tình trạng chiến tranh, hòa bình và tình trạng khẩn cấp.
Vấn đề chiến tranh và hòa bình thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Trong khi đó, vấn đề
khẩn cấp và giới nghiêm thuộc thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội, vì Quốc
hội không thể họp một cách thường xuyên. Trình tự của việc quyết định và công bố
thường chia 2 công đoạn: công đoạn quyết định và công đoạn công bố. Công đoạn
quyết định thuộc thẩm quyền của Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Công
đoạn công bố thuộc thẩm quyền của Nguyên thủ quốc gia – Chủ tịch nước.
Điểm khác nhau cơ bản ở đây so với hiến pháp các nước ở chỗ, Hiến pháp Việt
Nam quy định việc quyết định tình trạng khẩn cấp thuộc thẩm quyền của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội, cơ quan thường trực của Quốc hội giữa 2 kỳ họp, mà không
thuộc thẩm quyền của Người đứng đầu Nhà nước Việt Nam - Chủ tịch nước, hoặc
của người đứng đầu quyền hành pháp – Thủ tướng.
Điều 70 Hiến pháp năm 2013 quy định: Quốc hội quyết định vấn đề chiến tranh
và hoà bình; quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm
quốc phòng và an ninh quốc gia. Theo Khoản 10 Điều 74 Hiến pháp quy định về
nhiệm vụ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền
quyết định tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp
trong cả nước hoặc ở từng địa phương.
Điều 88 Hiến pháp năm 2013 về nhiệm vụ của Chủ tịch nước, khoản 5 quy định,
Chủ tịch nước, căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Uỷ ban thường vụ Quốc
hội, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh; căn cứ vào nghị
quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục
bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Uỷ ban thường vụ Quốc
hội không thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở
từng địa phương.
Quy định một cách chi tiết hơn về trình trạng khẩn cấp là Pháp lệnh của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội năm 2000. Điều 2 của Pháp lệnh này quy định: Theo đề nghị của
Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết về tình trạng khẩn
cấp. Trong trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội không họp, thì theo đề nghị của Thủ
tướng chính phủ, Chủ tịch nước ra lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp.

442

LAW ON THE STATE OF EMERGENCY - PHÁP LUẬT VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

Điều 16 của Pháp lệnh này quy định: “Theo đề nghị của Thủ tướng chính phủ, Ủy
ban Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết, hoặc Chủ tịch nước ra lệnh bãi bỏ tình trạng khẩn cấp,
khi thảm họa đã được ngăn ngừa, hạn chế hoặc khắc phục, dịch bệnh đã được chặn đứng, hoặc
dập tắt, tình trạng an ninh quốc ga, trật tự an toàn xã hội đã được ổn định.” Theo nguyên
tắc chủ thể nào ban bố tình trạng khẩn cấp, thì chủ thể đó có quyền bãi bỏ.
So với các quốc gia hiện đại những quy định nói trên có một số điểm đáng phải
bàn luận:
Thứ nhất, tình trạng khẩn cấp là tình trạng bất thường, không thể lấy các quy định
pháp luật bình thường để điều hành và quản lý, cũng như người dân không thể thực
hiện quyền và tự do của mình theo quy định của pháp luật. Ở tình trạng đó đòi hỏi
phải có sự ứng xử nhanh, nên pháp luật các quốc gia khác thường ưu tiên cho người
đứng đầu hành pháp. Trong khi đó theo Hiến pháp hiện hành của Việt Nam, quyền
quyết định tình trạng khẩn cấp lại thuộc về Ủy ban thường vụ Quốc hội, chứ không
thuộc về Thủ tướng hay Chủ tịch nước (Điều 74). Chủ tịch nước chỉ có quyền quyết
định tình trạng khẩn cấp trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp
được. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội,
hoạt động theo cơ chế hội nghị, bàn bạc tập thể và quyết định theo đa số. Việc triệu tập
được đầy đủ các thành viên và bàn bạc, thảo luận rồi đến quyết định theo đa số thì khó
cho việc quyết định nhanh đáp ứng được tình trạng khẩn cấp của vấn đề.
Thứ hai, tình trạng khẩn cấp là tình trạng tạm thời, các quyền và lợi ích của người
dân bị giới hạn, mà quyết định của Nhà nước cần phải nhanh, để tránh sự lạm dụng
quyền lực của hành pháp, pháp luật của nhiều quốc gia quy định một khoảng thời
gian nhất định hành pháp được quyền quyết định tình trạng khẩn cấp, và phải có
sự phê chuẩn của lập pháp. Pháp luật của Việt Nam chưa quy định những chốt hãm
quyền lực này trong điều kiện các chủ thể nói trên quyết định tình trạng khẩn cấp.
Thứ ba, Hiến pháp của Việt Nam chưa phân biệt rõ quyền tuyệt đối là những
quyền không thể bị giới hạn hay tạm đình chỉ.
Kể từ khi có Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp cho đến hiện nay, Pháp lệnh này
chưa có điều kiện cho việc áp dụng, kể cả trường hợp vừa qua của phòng chống bệnh
dịch Covid - 19. Thủ tướng chính phủ Việt Nam dùng văn bản chỉ thị để điều chỉnh
công tác phòng, chống Covid-19 - Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 31/3/ 2020. Khoản 1 Chỉ
thị quy định rất rõ tính giới hạn các quyền của công dân:
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 cầu mỗi người dân tại
nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm,

PHẦN TIẾNG VIỆT (PAPERS IN VIETNAMESE)

443

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 họat 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.
Sau sáu ngày Việt Nam không phát hiện thêm ca nhiễm Covid-19 mới, cả nước
vẫn phải chấp nhận tình trạng sống trong trạng thái có dịch, chuyển sang giai đoạn
chống dịch cùng với phát triển kinh tế - xã hội. Từ 0h ngày 23/4/2020, nhiều địa
phương bao gồm TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội (trừ huyện Mê Linh và Thường Tín)
dừng cách ly xã hội. Việt Nam chấp nhận tình trạng vừa chống dịch vừa phát triển
kinh tế - xã hội. Đây là kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực
Chính phủ chiều 22/4/2020.
KẾT LUẬN
Hiến pháp là bản văn được quy định để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội ở
điều kiện hòa bình, mà ở đó mọi quyền con người, quyền công dân cần phải được
bảo vệ, bảo đảm cho dù có ghi hay không trong Hiến pháp – đạo luật có hiệu lực tối
cao của quốc gia. Nhưng không phải lúc nào đất nước cũng có hòa bình. Có những
lúc hòa bình và có những lúc chiến tranh, nhất là đối với đất nước Việt Nam từng có
nhiều cuộc chiến tranh, vì vậy quyền con người là một vấn đề nhậy cảm cho đến tận
gần đây. Sự phát triển về sự tôn trọng, bảo đảm quyền con người ở Việt Nam mới chỉ
bắt đầu vào những gần đây sau những người đổi mới của nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng trong những giai đoạn của thời bình thường, vẫn
có thời gian, không gian của không bình thường. Đó là tình trạng đặc biệt, mà ở đó
quyền con người bị hạn chế. Cho dù có hạn chế thì vẫn phải theo luật. Đó là đòi hỏi
của pháp quyền, mà ngày nay đất nước ta cần phải xây dựng. Hiến pháp Việt Nam
của chế độ mới ngay từ đầu đã có những quy định như vậy. Nhưng xét đến cùng,
những quy định này chưa thực sự hoàn thiện, cần phải có sự sửa đổi bổ sung trong
thời gian tới. Nhất là Quốc hội phải có văn quy định trong trường hợp nào, khi nào
thì hành pháp được quyền quyết định, và thời gian bao nhiêu lâu hành pháp buộc
phải triệu tập Quốc hội họp để phê chuẩn, hoặc sửa đổi hay phê chuẩn quyết định
của đó của hành pháp. Có lẽ công việc cấp bách là phải tập trung nâng pháp lệnh về
tình trạng khẩn cấp thành luật của Quốc hội. Nội dung của luật này phải tính đến
những điểm đã được phân tích ở phần trên.
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XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP Ở VIỆT NAM:
TIẾP CẬN TỪ GÓC ĐỘ GIỚI HẠN QUYỀN HIẾN ĐỊNH
TS. Bùi Tiến Đạt1
Tóm tắt: Pháp luật về tình trạng khẩn cấp về bản chất luôn gắn với nhu cầu giới hạn nhiều quyền hiến định một cách
tạm thời nhưng khắc nghiệt. Luật nhân quyền quốc tế vốn chú trọng kiểm soát việc tạm dừng nghĩa vụ của nhà nước về
bảo đảm quyền trong tình trạng khẩn cấp bằng việc đưa ra danh mục các quyền không thể bị tạm đình chỉ và khuyến
nghị áp dụng nguyên tắc tương xứng. Dựa trên nền tảng đó, tác giả gợi mở về phương hướng xây dựng pháp luật về tình
trạng khẩn cấp của Việt Nam từ góc độ giới hạn quyền hiến định. Thứ nhất, pháp luật về tình trạng khẩn cấp cần dựa
tên ba nền tảng bảo vệ quyền con người: hiến pháp, lập pháp và giải thích pháp luật. Thứ hai, bốn bước của nguyên tắc
tương xứng về giới hạn quyền cần được xem xét kỹ càng khi xây dựng pháp luật về tình trạng khẩn cấp.
Từ khóa: tình trạng khẩn cấp, tạm đình chỉ quyền, giới hạn quyền, hạn chế quyền, quyền hiến định, nguyên tắc
tương xứng
1. GIỚI HẠN CÁC QUYỀN HIẾN ĐỊNH TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
Tình trạng khẩn cấp: Sự cần thiết giới hạn các quyền hiến định một cách đặc biệt
Theo cách hiểu phổ biến trên thế giới, sự hạn chế/giới hạn đối với một quyền
con người nào đó được hiểu là việc nhà nước không cho phép các chủ thể thụ hưởng
quyền có thể thực hiện quyền đó ở mức độ tuyệt đối.2 Một quyền hiến định được
quan niệm như một nguyên tắc pháp lý, theo đó việc thực hiện quyền này chỉ hướng
tới mức độ thực hiện lớn nhất có thể và được nhận thức và áp dụng tùy thuộc vào
những hoàn cảnh cụ thể.3 Mức độ bảo vệ các quyền hiến định thường bị giới hạn.
Nếu nhà nước không đặt ra quy phạm dưới hiến pháp để giới hạn phạm vi áp dụng
một quyền hiến định nào đó, về nguyên tắc chủ thể thụ hưởng có thể thực hiện
quyền đó một cách tuyệt đối, hay nói cách khác quyền đó không bị hạn chế.
1

2

3

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. This research is funded by Vietnam National Foundation
for Science and Technology Development (NAFOSTED) under grant “The ‘due process of law’
principle and its role for the protection of human rights in Vietnam”, number 505.01-2018.300.
Aharon Barak, Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations, Cambridge
University Press, năm 2012, tr. 102.
Robert Alexy, A Theory of Constitutional Rights, Clarendon Press, Oxford, năm 2002 (Julian
Rivers dịch), tr. 47-49. Ở Việt Nam, một số quyền thường hay được xem xét như nguyên tắc (ví
dụ, quyền giả định/suy đoán vô tội - xem: Đào Trí Úc, Nguyên tắc suy đoán vô tội – nguyên tắc
hiến định quan trọng trong Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam năm 2015, Tạp chí Kiểm sát, số
2, năm 2017, tr. 37).
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Phần lớn các quyền hiến định không mang tính tuyệt đối, tức chúng hàm ý
hướng tới một chuẩn mực lý tưởng, nhưng trên thực tế nhà nước nào cũng phải
dùng những quy phạm dưới hiến pháp để đặt ra một giới hạn nhất định cho việc
thực hiện các quyền đó. Việc giới hạn quyền hiến định ở mức độ nhất định nói chung
là nhu cầu thường xuyên của một nhà nước dân chủ trong hoàn cảnh bình thường.
Vì vậy, các văn bản quy phạm pháp luật dưới hiến pháp thường đặt ra các giới hạn
quyền tương đối một cách ổn định và lâu dài.1
Trong tình trạng khẩn cấp (đặc biệt trong hoàn cảnh chiến tranh hay dịch bệnh
nghiêm trọng), nhiều quốc gia xuất hiện nhu cầu giới hạn các quyền hiến định một
cách đặc biệt, khiến cho nhà nước phải tạm dừng nghĩa vụ bảo đảm một số quyền
(hay còn gọi là tạm đình chỉ quyền).2 Do đó, “tạm đình chỉ quyền là thẩm quyền của
nhà nước do pháp luật quy định cho phép tạm dừng một số quyền cá nhân nhất
định trong hoàn cảnh đặc biệt như tình trạng khẩn cấp hay chiến tranh”.3
Các điều ước quốc tế về nhân quyền thường có quy định về tình trạng khẩn
cấp. Trong đó, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) đưa ra
một khái niệm “tình trạng khẩn cấp công cộng đe doạ vận mệnh quốc gia”4. Theo giải
thích tại Các nguyên tắc Siracusa về các điều khoản giới hạn và tạm đình chỉ quyền
trong ICCPR (sau đây gọi tắt là Nguyên tắc Siracusa), tình trạng khẩn cấp công cộng
đe doạ vận mệnh quốc gia là tình trạng mà một quốc gia phải đối mặt các mối hiểm
nguy đặc biệt, đang diễn ra hoặc sắp xảy ra, mà chúng đe doạ sự sống còn của quốc
gia. Sự đe dọa này ảnh hưởng tới toàn bộ dân chúng, hoặc tới toàn bộ hay một phần
lãnh thổ quốc gia, và gây nguy hiểm cho sự toàn vẹn của dân cư, độc lập chính trị
hoặc sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia hoặc sự duy trì các chức năng cơ bản của các thiết
chế vốn thiết yếu để bảo đảm và bảo vệ các quyền được Công ước ghi nhận. Xung
đột nội bộ và tình trạng náo loạn mà không ảnh hưởng nghiêm trọng và cấp bách tới
vận mệnh quốc gia hoặc khó khăn kinh tế đơn thuần sẽ không đáp ứng tiêu chuẩn
để tạm đình chỉ quyền.5
1

2

3

4

5

Chẳng hạn, sẽ là rất bình thường khi một nhà nước đặt ra độ tuổi kết hôn (giới hạn quyền kết
hôn) hay cấp thị thực nhập cảnh cho người nước ngoài (giới hạn quyền tự do đi lại).
“Derogation from rights” có thể được dịch là “tạm dừng nghĩa vụ bảo đảm quyền” nhằm nêu
bản chất của vấn đề. Cách dịch “tạm đình chỉ quyền” ở một số tài liệu ở Việt Nam cũng có thể
được dùng thay thế. Còn cách dịch “hạn chế quyền” ở một số tài liệu là không chính xác và gây
nhầm lẫn với “limitation of rights”.
Oren Gross và Fionnuala N´ı Aolain, Law in Times of Crisis: Emergency powers in theory and
practice, Cambridge University Press, năm 2006, tr. 257.
Điều 4(1) ICCPR. Công ước Châu Âu về nhân quyền và Công ước Châu Mỹ về nhân quyền
cũng có cách diễn đạt tương tự.
Các đoạn 39-41, Các nguyên tắc Siracusa về các điều khoản giới hạn và tạm đình chỉ quyền
trong ICCPR.
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Tạm dừng nghĩa vụ bảo đảm quyền: một hình thức giới hạn quyền tạm thời, hạn
hữu, nhưng khắc nghiệt trong tình trạng khẩn cấp
Tạm dừng nghĩa vụ bảo đảm quyền hay tạm đình chỉ quyền (derogation from
rights) là một trường hợp đặc biệt của giới hạn quyền (limitation of rights). Theo luật
nhân quyền quốc tế, tạm đình chỉ quyền gắn với tình trạng khẩn cấp của một quốc
gia.1 Theo cách tiếp cận của ICCPR, tạm dừng nghĩa vụ bảo đảm quyền là các biện
pháp mang tính hạn hữu và tạm thời trong tình trạng khẩn cấp.2 Trong khi đó, các
biện pháp giới hạn quyền nói chung thường được áp dụng trong bất kỳ thời điểm
nào, tạm dừng nghĩa vụ bảo đảm quyền một hình thức giới hạn quyền hạn hữu và
tạm thời trong tình trạng khẩn cấp.3
Trong khi ICCPR dành riêng Điều 4 quy định về tạm dừng nghĩa vụ bảo đảm các
quyền dân sự, chính trị, Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá 1966
(ICESCR) lồng ghép vấn đề tạm dừng nghĩa vụ bảo đảm quyền vào quy định về giới
hạn quyền nói chung.4 So với phạm vi khá lớn các quyền dân sự, chính trị có thể bị
tạm dừng nghĩa vụ bảo đảm, trong nhóm các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá, chỉ có
quyền đình công và quyền làm việc thường được coi là có thể bị tạm đình chỉ.5 So sánh
hai Công ước chủ đạo về quyền con người này, có thể nhận định rằng tạm đình chỉ
một số quyền dân sự, chính trị trong tình trạng khẩn cấp là chính đáng và cần thiết,
nhưng tạm đình chỉ các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội ngay cả trong tình trạng khẩn
cấp thường ít được chấp nhận hơn. Theo Manisuli Ssenyonjo, “sự thiếu vắng một
mệnh đề cho phép tạm dừng thực hiện nghĩa vụ trong tình trạng khẩn cấp công quyền
ở ICESCR hàm ý rằng Công ước nói chung vẫn có hiệu lực trong xung đột vũ trang,
chiến tranh hay các tình trạng khẩn cấp khác, và ít nhất các nhà nước không thể được
1

2

3

4

5

Xem: Điều 4 ICCPR; United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 29:
States of Emergency (Article 4), 2001).
“Trong thời gian có tình trạng khẩn cấp xảy ra đe doạ sự sống còn của quốc gia và đã được
chính thức công bố, các quốc gia thành viên có thể áp dụng những biện pháp tạm dừng nghĩa
vụ bảo đảm các quyền nêu ra trong Công ước này, trong chừng mực do nhu cầu khẩn cấp của
tình hình, với điều kiện những biện pháp này không trái với những nghĩa vụ khác của quốc gia
đó xuất phát từ luật pháp quốc tế và không chứa đựng bất kỳ sự phân biệt đối xử nào về chủng
tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo hoặc nguồn gốc xã hội” (khoản 1 Điều 4 ICCPR).
Amrei Müller, Limitations to and Derogations from Economic, Social and Cultural Rights,
Human Rights Law Review, số 9, năm 2009, tr. 600.
“Không được giới hạn hoặc tạm dừng nghĩa vụ bảo đảm bất kỳ quyền cơ bản nào của con
người ở bất kỳ quốc gia thành viên nào của Công ước này mà đã được công nhận hay tồn tại
ở các nước đó dưới hình thức luật, công ước, các quy tắc hoặc tập quán, với lý do là Công ước
này không công nhận các quyền đó hoặc công nhận chúng ở mức thấp hơn” (khoản 2 Điều 5
ICESCR).
Müller, Limitations to and Derogations from Economic, Social and Cultural Rights, tr. 601.
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tạm dừng các nghĩa vụ bảo đảm quyền cốt lõi theo Công ước”.1 Sự thiếu vắng này được
giải thích vì các lý do sau: thứ nhất, bản chất của các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội; thứ
hai, Điều 4 ICESCR đã chưa đựng mệnh đề chung giới hạn quyền; thứ hai, Điều 2(1)
ICESCR cho phép các nhà nước thực hiện nghĩa vụ khá linh hoạt.2
2. 		 KIỂM SOÁT VIỆC TẠM DỪNG NGHĨA VỤ CỦA NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TRONG TÌNH TRẠNG
KHẨN CẤP
Mặc dù tạm đình chỉ quyền về bản chất chỉ được chấp nhận trong tình trạng
khẩn cấp với thời gian ngắn, nhưng nó lại có khả năng tác động đến hàng loạt quyền
cơ bản. Tạm đình chỉ quyền thường mang tính áp dụng diện rộng và khắc nghiệt
hơn giới hạn quyền thông thường.3 Tạm đình chỉ quyền trong đạo luật về tình trạng
khẩn cấp có khả năng giới hạn nhiều quyền hơn so với một đạo luật khác. Trong một
đạo luật việc thường chỉ một vài quyền tương đối bị giới hạn, còn đạo luật về tình
trạng khẩn cấp lại thường giới hạn nhiều quyền tương đối một cách khắc nghiệt trên
diện rộng. Kinh nghiệm thế giới cho thấy các nhà nước thường giới hạn các quyền
xét xử công bằng trong tình trạng khẩn cấp.4 Nhưng thực tế hiện nay cho thấy tình
trạng khẩn cấp về dịch bệnh5 còn dẫn tới hàng loạt các quyền cá nhân cơ bản bị tạm
đình chỉ.6 Hơn nữa, thực tiễn nhiều quốc gia cho thấy tình trạng khẩn cấp có thể là
bình phong cho các hành vi xâm phạm nhân quyền.7 Vì vậy luật nhân quyền quốc tế
đặt ra nhiều rào cản cho việc tạm dừng nghĩa vụ bảo đảm quyền của các quốc gia (so
với giới hạn quyền thông thường) như phân tích dưới đây.
Thứ nhất, việc tạm dừng nghĩa vụ bảo đảm quyền chỉ mang tính hạn hữu và tạm thời
Về bản chất việc tạm dừng nghĩa vụ bảo đảm quyền chỉ được áp dụng rất hạn
hữu trong trường hợp đặc biệt. Trong khi đó các biện pháp giới hạn quyền nói chung
1

2

3

4
5
6

7

Manisuli Ssenyonjo, Economic, Social and Cultural Rights: An Examination of State Obligations
trong sách: Sarah Joseph và Adam McBeth (chủ biên), Research Handbook on International
Human Rights Law, Edward Elgar, năm 2010, tr. 38.
Nt, tr. 66; P Alston và G Quinn, The Nature and Scope of States Parties’ Obligations under the
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Human Rights Quarterly,
năm 1987, tr. 217.
Xem phân tích về tạm đình chỉ quyền đình công trong: Ovunda V.C. Okene, Derogations and
Restrictions on The Right to Strike under International Law: The Case of Nigeria International
Journal of Human Rights, số 13, năm 2009, tr. 558.
Gross và Aolain, Law in Times of Crisis: Emergency powers in theory and practice, tr. 267.
Như đại dịch toàn cầu Covid-19.
Như quyền riêng tư, quyền tự do đi lại, quyền về sức khỏe, quyền không bị phân biệt đối xử,
quyền làm việc, vắc xin bắt buộc v.v… Xem: Amnesty International, Responses to Covid-19 and
States’ Human Rights Obligations: Preliminary Observations, năm 2020).
Sarah Joseph, Human Rights Committee: General Comment 29, Human Rights Law Review, số
2, năm 2002, tr. 98.
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thường được áp dụng trong hoàn cảnh thông thường. Cũng về bản chất, việc tạm
dừng nghĩa vụ bảo đảm quyền mang tính tạm thời. Còn các biện pháp giới hạn quyền
nói chung thường được áp dụng lâu dài hoặc thậm chí không xác định thời gian kết
thúc. Nhiều biện pháp giới hạn quyền luôn tồn tại với cuộc sống bình thường của xã
hội, và khi đó việc không áp dụng biện pháp đó mới là ngoại lệ.8
Thứ hai, luật nhân quyền quốc tế và pháp luật quốc gia quy định và giải thích
nhiều quyền không thể bị đình chỉ (non-derogable rights)
ICCPR cũng đã liệt kê một số quyền mà các quốc gia không được tạm dừng
nghĩa vụ bảo đảm. Hay nói cách khác, luôn luôn không có lý do chính đáng để giới
hạn các quyền này trong tình trạng khẩn cấp. Đó là các quyền: quyền sống; quyền
không bị bị tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt một cách tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ
thấp nhân phẩm; không bị bắt làm nô lệ, nô dịch; không bị bỏ tù chỉ vì lý do không
có khả năng hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng; một số quyền trong nhóm quyền
xét xử công bằng; quyền được công nhận là thể nhân trước pháp luật; quyền tự do
tư tưởng, tự do tín ngưỡng và tôn giáo.9 Ngoài danh sách do ICCPR liệt kê, các thiết
chế có chức năng giải thích các văn kiện quốc tế về nhân quyền (ví dụ: Ủy ban Nhân
quyền Liên Hợp Quốc cũng như Tòa án Nhân quyền Châu Â) cũng ngày càng mở
rộng thêm phạm vi các quyền dân sự và chính trị không thể bị đình chỉ. Những giải
thích này thường đặt ra những phần cốt lõi của quyền (core of the right) mà không
được tạm đình chỉ trong tình trạng khẩn cấp.
Khái niệm quyền không thể bị đình chỉ không đồng nhất với khái niệm quyền
không thể bị giới hạn (quyền tuyệt đối). Phạm vi giao thoa giữa hai khái niệm này
là các quyền tuyệt đối, vốn không bị giới hạn trong mọi trường hợp thông thường,
nên đương nhiên không thể bị tạm đình chỉ trong tình trạng khẩn cấp. Sự khác nhau
giữa hai khái niệm là phạm vi các quyền không thể bị đình chỉ có xu hướng rộng hơn
phạm vi các quyền tuyệt đối. Như vậy có thể thấy việc tạm đình chỉ quyền sẽ khó
khăn hơn giới hạn quyền thông thường vì phạm vi các quyền không được đình chỉ
lớn hơn phạm vi các quyền tuyệt đối không bị giới hạn.
Thứ ba, việc tạm đình chỉ quyền hiến định trong tình trạng khẩn cấp cần tuân theo
nguyên tắc tương xứng
Khi xây dựng pháp luật về tình trạng khẩn cấp,10 ở nhiều quốc gia các giới hạn
quyền hiến định trong các đạo luật về tình trạng khẩn cấp vẫn tuân theo nguyên tắc
tương xứng, vốn là nguyên tắc chung của giới hạn quyền. Nguyên tắc tương xứng
8
9

10

Ví dụ: việc giới hạn quyền tự do đi lại thông qua chế độ thị thực nhập cảnh.
Các quyền quy định trong điều 6, 7, 8 (các khoản 1 và 2), 11, 15, 16 và 18 (theo khoản 2 Điều 4
ICCPR).
Thường thông qua các đạo luật của Quốc hội.
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được coi là một thành tốt quan trọng của học thuyết trình tự pháp lý công bằng.1
Thậm chí, việc giới hạn quyền trong đạo luật về tình trạng khẩn cấp phải đáp ứng
các yêu cầu khắt khe hơn việc giới hạn quyền thông thường. Thứ nhất, nhu cầu giới
hạn quyền phải mang tính cấp thiết đặc biệt. Nhiều quyền hiến định sẽ rất khó bị
giới hạn trong hoàn cảnh thông thường, nhưng việc giới hạn sẽ được coi là chính
đáng, cần thiết trong tình trạng khẩn cấp. Thứ hai, việc giới hạn quyền trong tình
trạng khẩn cấp phải trên cơ sở các quy định pháp luật rõ ràng (thường là đạo luật về
tình trạng khẩn cấp, hay đạo luật về thảm họa quốc gia). Thứ ba, việc áp dụng pháp
luật về tình trạng khẩn cấp phải căn cứ vào một tuyên bố chính thức của nhà nước về
tình trạng khẩn cấp. Thứ tư, tình trạng khẩn cấp của một quốc gia phải được thông
báo tới các quốc gia thành viên ICCPR thông qua Liên Hợp Quốc.2
3. 		 GỢI MỞ VỀ PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP CỦA VIỆT NAM TỪ GÓC ĐỘ
GIỚI HẠN QUYỀN HIẾN ĐỊNH
Ba nền tảng bảo vệ quyền con người khi xây dựng pháp luật về tình trạng khẩn cấp
Pháp luật về tình trạng khẩn cấp thường được phân tích từ ba nền tảng pháp
lý nhằm bảo vệ quyền con người: hiến pháp, lập pháp và giải thích pháp luật. Cả ba
nền tảng này đều cần dựa trên quy định và giải thích của luật nhân quyền quốc tế.
Nền tảng hiến pháp
Theo Hiến pháp Việt Nam năm 2013, Quốc hội có thẩm quyền quy định về tình
trạng khẩn cấp.3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn
cấp.4 Chủ tịch nước có thẩm quyền “căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ
Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng
khẩn cấp; trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, công
bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương”.5 Chính phủ có
thẩm quyền “thi hành lệnh động viên hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng
khẩn cấp và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài
sản của Nhân dân”.6 Như vậy, Hiến pháp Việt Nam chỉ quy định về thẩm quyền ban
bố, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp. Các vấn đề cụ thể sẽ do các văn bản dưới
Hiến pháp quy định.
1

2
3

4

5
6

Bùi Tiến Đạt, Học thuyết trình tự công bằng và việc bảo vệ quyền con người: Kinh nghiệm
quốc tế và Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 11, năm 2015, tr. 68, 71.
Khoản 3, Điều 4 ICCPR.
“Quyết định vấn đề chiến tranh và hòa bình; quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc
biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia” (khoản 13 Điều 70 Hiến pháp năm 2013).
“Quyết định tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong
cả nước hoặc ở từng địa phương” (khoản 10 Điều 74 Hiến pháp năm 2013).
Khoản 5 Điều 88 Hiến pháp năm 2013.
Khoản 3 Điều 96 Hiến pháp năm 2013.
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Ngoài ra, nguyên tắc giới hạn quyền con người đã được ghi nhận tại khoản 2
Điều 14 Hiến pháp 2013, đặt nền móng cho việc kiểm soát giới hạn quyền nói chung1
và tạm đình chỉ quyền trong tình trạng khẩn cấp nói riêng. Liên quan đến tình trạng
khẩn cấp, Hiến pháp đã đặt tiêu chuẩn khó khăn hơn trong giới hạn đối với quyền
sở hữu. Theo đó, Nhà nước có thể “trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản
của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường” trong “trường hợp thật cần thiết vì lý do
quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên
tai”.2 Ngoài ra, Nhà nước có thể trưng dụng đất “để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng,
an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai”
trong “trường hợp thật cần thiết do luật định”.3 Như vậy, Hiến pháp quy định việc
giới hạn quyền sở hữu như trưng mua, trưng dụng trong tình trạng khẩn cấp phải
có lý do “thật cần thiết” (so với với lý do “cần thiết” trong các hoàn cảnh khác). Có
thể thấy Hiến pháp 2013 đã đặt những nền tảng quan trọng cho việc giới hạn quyền
hiến định khi xây dựng pháp luật về tình trạng khẩn cấp.
Nền tảng lập pháp
Hiện nay ở Việt Nam vẫn chưa ban hành một luật mà mới chỉ ban hành Pháp
lệnh về tình trạng khẩn cấp năm 2000.4 Chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2002
quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong
trường hợp có thảm hoạ lớn, dịch bệnh nguy hiểm. Ngoài ra, trong lĩnh vực phòng
ngừa bệnh truyền nhiễm, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 quy định
về tình trạng khẩn cấp về dịch;5 và Luật Quốc phòng 2018 quy định về tình trạng
khẩn cấp về quốc phòng.6 Có thể thấy Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp năm 2000 là
luật chung về tình trạng khẩn cấp, còn Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm
2007 là luật chuyên ngành tình trạng khẩn cấp về dịch. Nhìn tổng thể các văn bản
1

2
3
4

5

6

“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”. Xem thêm phân tích ở: Bùi Tiến Đạt, Hiến pháp hóa nguyên tắc giới hạn
quyền con người: cần nhưng chưa đủ, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 6, năm 2015.
Khoản 3 Điều 32 Hiến pháp năm 2013 (phần in nghiêng do tác giả nhấn mạnh).
Khoản 4 Điều 54 Hiến pháp năm 2013 (phần in nghiêng do tác giả nhấn mạnh)
Pháp lệnh này được coi là tài liệu mật. Xem: Bộ Công an, Báo cáo đánh giá tác động và thủ
tục hành chính của dự thảo Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (http://duthaoonline.quochoi.vn/
DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Detail.aspx?ItemID=717&TabIndex=2&TaiLieu
ID=2875, truy cập ngày 16/6/2020)
Theo Luật này, “Uỷ ban thường vụ Quốc hội 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” (khoản 2 Điều 42 Luật Phòng,
chống bệnh truyền nhiễm 2007).
Theo Điều 18 Luật này, thẩm quyền ban bố, công bố, bãi bỏ tương tự như quy định của Luật
Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007.

452

LAW ON THE STATE OF EMERGENCY - PHÁP LUẬT VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

pháp luật vừa nêu, Việt Nam đã xây dựng được một nền tảng lập pháp về tình trạng
khẩn cấp. Tuy vậy, trong thời gian tới cần xây dựng nền tảng lập pháp tốt hơn nữa
theo hai định hướng. Thứ nhất, hoàn thiện pháp luật về tình trạng khẩn cấp theo
các tiêu chuẩn của luật nhân quyền quốc tế và kinh nghiệm quốc tế. Thứ hai, trên cơ
sở đó cần nâng cấp Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp 2000 thành Luật, qua đó giải
quyết những điểm không thống nhất giữa các quy định pháp luật rải rác liên quan
đến tình trạng khẩn cấp.
Nền tảng giải thích pháp luật
Khung pháp lý giải thích pháp luật thường trực tiếp gắn với các án lệ, phát
quyết, giải thích và hướng dẫn các Công ước quốc tế về nhân quyền.1 Với nguồn án
lệ đồ sộ, đa dạng, các quốc gia thành viên của Công ước Châu Âu về nhân quyền hay
Công ước châu Mỹ về nhân quyền có thêm một khung pháp lý quan trọng bổ sung
cho các nền tảng hiến định, lập pháp và công ước quốc tế. Trong bối cảnh Việt Nam
là thành viên của ICCPR và ICESCR, các giải thích của các thiết chế Liên Hiệp Quốc
(như Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc)2 có ý nghĩa quan trọng, mặc dù chủ yếu
mang tính khuyến nghị.
Áp dụng nguyên tắc tương xứng về giới hạn quyền khi xây dựng pháp luật về tình
trạng khẩn cấp
Trong Bình luận chung số 29 về Điều 4 ICCPR (tình trạng khẩn cấp), Ủy ban Nhân
quyền Liên Hiệp Quốc nhận định rằng mặc dù tạm đình chỉ quyền trong tình trạng
khẩn cấp khác với giới hạn quyền trong hoàn cảnh thông thường, hai loại biện pháp
này cần được xây dựng tuân theo nguyên tắc tương xứng (principle of proportionality),3
vì chúng đều có xuất phát từ các nguyên lý giới hạn quyền con người. Các Công ước
chủ đạo về nhân quyền4 đều nhấn mạnh vai trò của nguyên tắc tương xứng trong
tạm đình chỉ quyền. Ủy ban Liên Mỹ về nhân quyền (Inter-American Commission on
Human Rights) lưu ý các yêu cầu cơ bản của nguyên tắc tương xứng, theo đó “sự giới
hạn quyền phải cần thiết vì an ninh chung, tuân theo nhu cầu đúng đắn của một xã hội
dân chủ và phải là biện pháp tương xứng với các mục tiêu chính đáng”.5
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Ví dụ: Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc giải thích ICCPR và ICESCR; Tòa án Nhân quyền
Châu Âu (ECtHR) giải thích Công ước Châu Âu về nhân quyền (ECHR), Tòa án Nhân quyền
Liên Châu Mỹ (IACtHR) giải thích Công ước châu Mỹ về nhân quyền (ACHR).
Ví dụ: United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 29: States of Emergency
(Article 4); Office of High Commissioner for Human Rights, CESCR General Comment No. 14:
The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12) 2000).
United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 29: States of Emergency
(Article 4), đoạn số 4.
ICCPR, Công ước Châu Âu về quyền con người (ECHR), Công ước châu Mỹ về Nhân quyền
(ACHR).
Inter-American Commission Report, OEA/Ser. L/V/II.116, đoạn số 55.
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Thậm chí, theo ICCPR tạm đình chỉ quyền cần đáp ứng các tiêu chí khó khăn
so với giới hạn quyền thông thường: (1) Tình trạng khẩn cấp xảy ra đe doạ sự sống
còn của quốc gia; (2) Nhà nước phải chính thức công bố tình trạng khẩn cấp; (3) Tạm
đình chỉ quyền phải xuất phát nhu cầu khẩn cấp của tình hình; (4) Các biện pháp
tạm đình chỉ quyền không trái với những nghĩa vụ khác của quốc gia đó xuất phát
từ luật pháp quốc tế; (5) Các biện pháp tạm đình chỉ quyền không mang tính phân
biệt đối xử.1
Nguyên tắc tương xứng đưa ra một bài kiểm tra gồm bốn bước để đánh giá một
sự giới hạn quyền có cân xứng/hợp hiến hay không.2 Việc không đáp ứng tiêu chuẩn
ở bất kỳ bước nào đều khiến biện pháp đó trở nên vi hiến vì đã xâm phạm quá mức
đến quyền hiến định.
Bước 1: Biện pháp giới hạn quyền phải có mục đích (lý do) chính đáng
Mục đích chính đáng của việc giới hạn quyền không thể tùy tiện mà phải xuất
phát từ các giá trị dân chủ, vốn thể hiện ở sự bảo vệ quyền của người khác và bảo
vệ lợi ích công.3 Cần lưu ý, bảo vệ quyền con người bao giờ cũng mang tính chính
đáng nhưng không phải lợi ích công nào cũng mang tính chính đáng.4 Lợi ích công
được coi là chính đáng nếu nó nhằm đạt được các “mục tiêu xã hội quan trọng”, và
sau đó nhằm đạt được “nền tảng xã hội trong đó công nhận tầm quan trọng hiến
định và nhu cầu bảo vệ quyền con người”.5 Lợi ích công bao gồm các yếu tố: sự tồn
tại của nhà nước như một nền dân chủ, an ninh quốc gia, trật tự công cộng, phòng
ngừa tội phạm, bảo vệ trẻ em, sức khỏe cộng đồng, sự khoan dung, bảo vệ tình cảm
con người, các nguyên tắc của hiến pháp và các lợi ích khác không gắn với phạm trù
quyền con người.6 Việc giới hạn quyền không có mục đích, lý do chính đáng vi phạm
ngay bước đầu tiên của nguyên tắc tương xứng và sẽ bị coi là vi hiến.
Ở Việt Nam, khoản 2 Điều 14 Hiến pháp 2013 là nguyên tắc hiến định cho cả giới
hạn quyền nói chung và tạm đình chỉ quyền trong tình trạng khẩn cấp nói riêng. Đáng
lưu ý, Hiến pháp 2013 chỉ cho phép giới hạn quyền sở hữu trong tình trạng khẩn cấp
trong tình trạng “thật cần thiết”.7 Quy định này hàm ý đặt ra tiêu chuẩn cao hơn về lý do
chính đáng khi Nhà nước muốn giới hạn các quyền hiến định trong tình trạng khẩn cấp.
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Khoản 1, Điều 4 ICCPR.
Francisco J. Urbina, A Critique of Proportionality American Journal of Jurisprudence, năm 2012,
tr. 49.
Xem: Barak, Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations, tr. 251.
Nt, tr. 255.
Xem ý kiến của thẩm phán Barak (Tòa án Tối cao Israel) trong vụ án: CA 6821/93 United Mizrahi
Bank Ltd. v Migdal Cooperative Village [1995] IsrLR 1.
Barak, Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations, tr. 254, 266, 269, 276.
Khoản 3 Điều 32, khoản 4 Điều 54 Hiến pháp năm 2013.
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Có thể nhận định rằng các đạo luật về tình trạng khẩn cấp thường không khó
khăn vượt qua tiêu chuẩn của bước thứ nhất này vì trước các vấn đề “đe doạ vận
mệnh quốc gia”, các biện pháp tạm đình chỉ một số quyền hiến định là rất cần thiết,
rất chính đáng. Tuy nhiên, cần xem xét cụ thể những quyền nào bị giới hạn là chính
đáng. Nguyên tắc Siracusa nhấn mạnh rằng việc các biện pháp giới hạn quyền nhằm
bảo vệ sức khỏe cộng đồng phải trực tiếp hướng tới ngăn chặn dịch bệnh hoặc chăm
sóc người bệnh.1
Bước 2: Biện pháp giới hạn quyền phải phù hợp với mục đích cần đạt được
Bước này đòi hỏi phương tiện nhằm giới hạn quyền phải phù hợp (có mối liên
hệ đúng đắn) với mục đích cần đạt được.2 Biện pháp giới hạn quyền không có mối
liên hệ phù hợp với mục đích bị coi là vi hiến.
Trong tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh, việc giới hạn quyền tự do đi lại được coi là
phù hợp; nhưng các biện pháp giới hạn quyền tiếp cận thông tin có thể bị coi là không
có mối liên hệ đúng đắn với mục đích kiểm soát dịch. Chính vì vậy, Ủy ban về các quyền
kinh tế, văn hóa, xã hội của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã giải thích rằng việc
đảm bảo giáo dục và tiếp cận thông tin về các vấn đề sức khỏe cho cộng đồng được coi
là nghĩa vụ ưu tiên, cốt lõi của quyền về sức khỏe.3
Bước 3: Biện pháp giới hạn quyền nhằm đạt mục đích phải cần thiết
Yêu cầu về sự cần thiết đòi hỏi biện pháp giới hạn quyền là giải pháp tốt nhất
nhất trong các phương án đặt ra nhằm đạt được mục đích. Phương án được lựa chọn
được cho là cần thiết khi nó giới hạn quyền ở mức độ thấp nhất so với các phương
án mà vẫn đạt được mục tiêu.4 Việc hạn chế quyền không phải là giải pháp tốt nhất
(trong các phương án có thể lựa chọn) bị coi là vi hiến.
Trong tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh, việc giới hạn quyền tự do đi lại được coi
là chính đáng và phù hợp, nhưng cần xem xét kỹ lưỡng mức độ giới hạn đến đâu là
cần thiết. Nhà nước thường đặt ra nhiều phương án với các mức độ giới hạn quyền
khác nhau để lựa chọn. Theo tiêu chuẩn của bước ba này, cần lựa chọn biện pháp
nào giới hạn quyền tự do đi lại ở mức độ thấp nhất mà vẫn đạt được mục tiêu kiểm
soát tốt dịch bệnh.
Bước 4: Sự tương xứng (cân bằng) giữa lợi ích thu được và thiệt hại từ việc hạn chế quyền
Bước này được coi là quan trọng nhất vì là bước cuối cùng. Nhiều biện pháp giới
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United Nations Economic and Social Council, Siracusa Principles on the Limitation and
Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, 1985), đoạn
số. 25.
Barak, Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations, tr. 303.
Office of High Commissioner for Human Rights, CESCR General Comment No. 14: The Right to the
Highest Attainable Standard of Health (Art. 12) , đoạn số 44.
Barak, Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations, tr. 317.
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hạn quyền có thể đáp ứng ba tiêu chuẩn ở ba bước nêu trên nhưng khi xem xét kỹ
ở bước cuối cùng lại không đáp ứng. Lý do bước này quan trọng nhất còn vì nó giải
quyết bài toán khó về cân bằng giữa lợi ích và thiệt hại. Nó yêu cầu sự cân bằng giữa
lợi ích thu được của việc giới hạn quyền với những thiệt hại do việc giới hạn quyền gây
ra.1 Việc giới hạn quá mức (không tương xứng) các quyền có thể hiệu quả để đạt được
mục đích đề ra. Tuy nhiên, thiệt hại gây ra từ việc giới hạn quyền không được phép lớn
hơn lợi ích thu được.2
4. KẾT LUẬN
Pháp luật về tình trạng khẩn cấp luôn gắn với nhu cầu giới hạn nhiều quyền hiến
định một cách tạm thời nhưng khắc nghiệt. Luật nhân quyền quốc tế vốn chú trọng
kiểm soát việc tạm dừng nghĩa vụ của nhà nước về bảo đảm quyền trong tình trạng
khẩn cấp bằng việc đưa ra danh mục các quyền không thể bị tạm đình chỉ và khuyến
nghị áp dụng nguyên tắc tương xứng. Ở Việt Nam, pháp luật về tình trạng khẩn cấp
cần dựa tên ba nền tảng bảo vệ quyền con người (hiến pháp, lập pháp và giải thích
pháp luật) và cần được rà soát về tính hợp hiến theo bốn bước của nguyên tắc tương
xứng về giới hạn. Hiến pháp năm 2013 đã chứa đựng những quy định quan trọng để
tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thiện pháp luật này.
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Nt, tr. 340.
Trong đại dịch toàn cầu Covid-19, nhiều học giả cảnh báo các quốc gia cần cân nhắc kỹ lưỡng
bài toán lợi ích-thiệt hại này khi áp dụng các biện pháp ảnh hưởng đến quyền của người
dân (Ví dụ: Ahmed Mushfiq Mobarak, Zachary Barnett-Howell, Poor Countries Need to Think
Twice About Social Distancing, năm 2020 - https://foreignpolicy.com/2020/04/10/poor-countriessocial-distancing-coronavirus/, truy cập 16/6/2020).

PHÁP LUẬT VỀ TRƯNG DỤNG ĐẤT
TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP Ở VIỆT NAM
		

PGS.TS. Phan Trung Hiền1

Tóm tắt: Hầu hết các hoạt động quản lý nhà nước đều dựa trên chương trình, kế hoạch, từ dài hạn, trung hạn đến
ngắn hạn. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý nhà nước, cũng có những hoạt động phát sinh, cần phải giải quyết vì lợi
ích chung như: để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp... Vì
vậy, Hiến pháp Việt Nam đã quy định về trưng dụng đất trong tình trạng khẩn cấp. Về nguyên tắc, đất cũng là một tài
sản nhưng đó là tài sản đặc biệt bởi vì ở Việt Nam, “đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý”. Chính vì vậy, vấn
đề cần đặt ra là việc trưng dụng đất ở Việt Nam, đặc biệt là trưng dụng đất để ứng phó với tình trạng khẩn cấp được quy
định như thế nào; điều kiện nào để Nhà nước tiến hành trưng dụng đất? Các yêu cầu gì để đảm bảo rằng việc bồi thường
tương xứng với thiệt hại do sử dụng đất và hạn chế tác động tiêu cực đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng
đất ở Việt Nam là những câu hỏi đáng chú ý và sẽ lần lượt được đề cập trong bài viết này.
Từ khóa: Trưng dụng, trưng dụng đất, trưng dụng tài sản
1. KHÁI NIỆM VỀ TRƯNG DỤNG ĐẤT TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
Trưng dụng là việc cơ quan nhà nước tạm lấy đi vật để sử dụng một thời gian
vào một công việc nào đó, do yêu cầu đặc biệt2. Theo khoản 4 Điều 54 Hiến pháp Việt
Nam năm 2013: “Nhà nước trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết do luật
định để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh,
tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai.”
“Tình trạng khẩn cấp” là tình trạng mà theo đó Chính phủ của một quốc gia có
thể tạm ngưng thực hiện một số chức năng bình thường trong bộ máy hành chính
nhà nước hoặc ngừng cung cấp dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập, các loại
hình doanh nghiệp và cảnh báo công dân thay đổi hành vi do tạm ngưng các quyền
tự do dân sự. Tình trạng khẩn cấp thường được thực hiện nhằm phòng chống nguy
cơ chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh và thường được xác định trong hiến pháp và quy
định chi tiết trong đạo luật của một quốc gia.
Trên cơ sở đó, có thể định nghĩa: Trưng dụng đất trong tình trạng khẩn cấp là việc Nhà
nước điều chuyển quyền sử dụng một diện tích đất trong một giai đoạn tạm thời từ người sử
1
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Phó Trưởng Khoa Luật, Đại học Cần Thơ.
Hoàng Phê (Chủ biên), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng, 2003, tr.1055.
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dụng đất hợp pháp sang Nhà nước một cách bắt buộc theo thủ tục hành chính không do
lỗi của người sử dụng đất trong trường hợp thật cần thiết để đối phó với tình trạng khẩn
cấp, phòng, chống thiên tai. Như vậy, hoạt động trưng dụng đất trong tình trạng khẩn
cấp thể hiện các đặc điểm như sau:
Việc trưng dụng chỉ được áp dụng trong trường hợp “thật cần thiết” do tình
trạng khẩn cấp. Đặc điểm này thể hiện tính cấp thiết của hoạt động trưng dụng
nhằm phòng, tránh nguy cơ chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh có khả năng ảnh hưởng
đến quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia.
Chủ thể có thẩm quyền trưng dụng đất là Nhà nước, thông qua các cơ quan nhà
nước có thẩm quyền;
Người có đất trưng dụng là người sử dụng đất như: tổ chức, cá nhân, hộ gia
đình, cộng đồng dân cư trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền sử dụng
đất hoặc có quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
Quyền sử dụng đất trưng dụng vẫn thuộc về người có đất trưng dụng. Quyền
quản lý, sử dụng đất trưng dụng trong thời gian trưng dụng thuộc về Nhà nước.
Trước đây, pháp luật nước ta còn một số nhập nhằng giữa “trưng dụng đất” và
thu hồi đất”. Ví dụ: Nghị định số 151-TTg ngày 14-4-1959 của Hội đồng Chính phủ
quy định tạm thời về trưng dụng ruộng đất quy định như sau: Việc trưng dụng
ruộng đất của nhân dân dùng vào việc xây dựng những công trình do Nhà nước
quản lý phải căn cứ vào nguyên tắc đảm bảo kịp thời và đủ diện tích cần thiết cho
công trình xây dựng, đồng thời chiếu cố đúng mức quyền lợi và đời sống của người
có ruộng đất… Nếu thay đổi mục đích sử dụng đất và sử dụng đất vào xây dựng
công trình cố định thì đây là hoạt động “thu hồi đất”, không còn là “trưng dụng đất”.
Nhìn chung, trưng dụng đất khác với thu hồi đất ở những điểm chính yếu sau
đây : Thứ nhất, trưng dụng đất nhằm phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ chiến tranh,
thiên tai. Trong khi đó, thu hồi đất theo quy hoạch vì mục đích phát triển đất nước,
phát triển xã hội2 Hoạt động trưng dụng là có thời hạn trong khi thu hồi đất là vô thời
hạn (vĩnh viễn). Thứ hai, trưng dụng đất là hoạt động ngoài kế hoạch, quy hoạch; thu
hồi đất tiến hành theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất3; và việc thu hồi đất phải thể
hiện bằng văn bản và quy trình tiến hành chi tiết.4 Thứ ba, trưng dụng đất thể hiện
tính cấp thiết, tức là có thêm áp lực của yếu tố thời gian. Trong khi đó, thu hồi đất thể
hiện sự cần thiết nhưng làm theo từng bước để thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Thứ tư,
1

1

2
3
4

Phan Trung Hiền: “Pháp luật về thu hồi đất khi thực hiện quy hoạch và chế định trưng dụng
đất trong pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Luật học, Số 3 năm 2011, tr. 18-23.
Xem Điều 61, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013.
Xem Điều 63 Luật Đất đai năm 2013.
Xem khoản Điều 66 và 69 Luật Đất đai năm 2013.
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trưng dụng đất tiến hành nhanh, gọn, thể hiện bằng văn bản hoặc lời nói mà có giấy
xác nhận và có hiệu lực ngay thời điểm nói hoặc ký ban hành.1 Trong khi đó, thu hồi
đất luôn phải được thể hiện bằng văn bản. Thứ năm, bản chất của bồi thường trong thu
hồi đất là bồi thường đối với tất cả các các thiệt hại về tài sản và quyền tài sản do hoạt
động thu hồi đất gây ra. Trong khi đó, bản chất của bồi thường trong “trưng dụng đất”
tập trung vào những thiệt hại do hoạt động “ưu tiên quyền sử dụng đất có thời hạn
của Nhà nước” gây ra.
2. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC QUY ĐỊNH VỀ TRƯNG DỤNG ĐẤT Ở VIỆT NAM
Để hiểu rõ hơn các quy định về trưng dụng đất, đặc biệt là các trường hợp trưng
dụng đất do tình trạng khẩn cấp, cần thiết phải nghiên cứu quá trình hình thành và
phát triển của quy định này trong pháp luật Việt Nam.

2.1. Giai đoạn Hiến pháp năm 1946
Trên tinh thần của Tuyên ngôn độc lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc ngày 029-1945, Hiến pháp năm 1946 ra đời để xác định tính pháp lý của nước Việt Nam dân
chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Vì vậy, Hiến pháp
năm 1946 rất ngắn gọn, chỉ bao gồm 70 điều tập trung vào những nội dung trọng
tâm nhất như: chính thể nhà nước, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, nguyên tắc
tổ chức và hoạt động của các cơ quan trọng yếu trong bộ máy nhà nước... Do đó, các
quy định về trưng mua, trưng dụng tài sản chưa được quy định cụ thể trong Hiến
pháp năm 1946, ngoại trừ các quy định có liên quan đến quyền tư hữu tài sản. Điều
thứ 12 quy định “Quyền tư hữu tài sản của công dân Việt Nam được bảo đảm.” Tuy
nhiên, ngay từ những ngày đầu thành lập nước, Chủ tịch Chính phủ lâm thời đã quy
định: “trong thời kỳ quốc gia còn cần phải bảo vệ và củng cố nền độc lập trên khắp
địa hạt Việt Nam, các nhà chức trách quân sự hoặc hành chính, nếu không điều đình
thoả thuận được với tư nhân thì có quyền: trưng dụng bất động sản; trưng thu hoặc
trưng dụng động sản”2.

2.2. Giai đoạn Hiến pháp năm 1959
Hiến pháp năm 1959 là bản Hiến pháp đầu tiên ở Việt Nam đề cập đến nội dung
về “trưng dụng”. Theo đó, “chỉ khi nào cần thiết vì lợi ích chung, Nhà nước mới
trưng mua hoặc trưng dụng, trưng thu có bồi thường thích đáng các tư liệu sản xuất
ở thành thị và nông thôn, trong phạm vi và điều kiện do pháp luật quy định.” (Điều
20) Như vậy, Hiến pháp năm 1959 là Hiến pháp đầu tiên ở nước ta quy định về “trưng
1
2

Xem Điều 6 Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008.
Sắc lệnh số 68 ngày 30-11-1945 của Chủ tịch Chính phủ lâm thời về việc ấn định thể lệ về việc
trưng dụng, trưng thu và trưng tập.
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dụng tài sản” có kèm theo nguyên tắc là “bồi thường thích đáng các tư liệu sản xuất”.
Điều này có nghĩa là: (i) đối tượng của trưng dụng là tài sản, trong đó có “đất”; (ii) tài
sản của cá nhân, tổ chức có thể bị trưng dụng trong một thời gian nhất định theo các
mục đích đã nêu; (iii) việc bồi thường chỉ tập trung vào “các tư liệu sản xuất ở thành
thị và nông thôn”. Bên cạnh đó, thời kỳ này cũng có một số văn bản hướng dẫn về
trưng dụng tài sản, ví dụ như Nghị định số 151-TTg ngày 14-4-1959 của Hội đồng
Chính phủ quy định tạm thời về trưng dụng ruộng đất.

2.3. Giai đoạn Hiến pháp năm 1980
Kế thừa những quy định từ Hiến pháp năm 1959, sau khi đất nước hoàn toàn
giải phóng, Hiến pháp năm 1980 đã tiếp tục ghi nhận hình thức “trưng dụng”, “trưng
thu” và bổ sung thêm hình thức “trưng mua”. Điều 28 Hiến pháp năm 1980 ghi nhận:
“Khi thật cần thiết vì lợi ích chung, Nhà nước có thể trưng mua, trưng dụng
hoặc trưng thu có bồi thường tài sản của cá nhân hoặc tập thể.
Thể thức trưng mua, trưng dụng, trưng thu do pháp luật quy định.”
Như vậy, (i) lý do để thực hiện trưng dụng được quy định rất chung chung là
“khi thật cần thiết vì lợi ích chung” nên không rõ phạm vi của “lợi ích chung” này ở
tầm quốc gia hay ở góc độ địa phương... (ii) Việc trưng dụng tài sản phải gắn với việc
“có bồi thường tài sản của cá nhân hoặc tập thể” nhưng không quy định rõ nguyên
tắc bồi thường là tất cả các thiệt hại hay chỉ tập trung và việc tái tạo “tư liệu sản xuất
ở đô thị và nông thôn”; (iii) Hiến pháp quy định “thể thức trưng dụng do pháp luật
quy định”, tức là ghi nhận hoạt động này có thể là hoạt động lập pháp, nhưng cũng
có thể là hoạt động lập quy. Tuy nhiên, trong cả một thời gian dài ở nước ta không
có văn bản quy định chung về “trưng dụng” (hay “trưng thu”, “trưng mua”) tài sản.

2.4. Giai đoạn Hiến pháp năm 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001
Trên cơ sở thay đổi nhận thức và tư duy, Hiến pháp năm 1992 ghi nhận Việt
Nam xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo hướng mở
cửa, thu hút đầu tư. Điều 23 Hiến pháp năm 1992 khẳng định rõ:
“Tài sản hợp pháp của các nhân, tổ chức không bị quốc hữu hóa.
Trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng an ninh và lợi ích quốc gia,
Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của cá nhân hoặc tổ chức
theo thời giá thị trường.
Thể thức trưng mua, trưng dụng do luật định.”
Nội dung điều luật này được giữ nguyên khi Quốc hội sửa đổi, bổ sung Hiến
pháp năm 1992 bởi Nghị quyết số 51/2001/NQ10 ngày 25-12-2001. Như vậy, Hiến
pháp năm 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001 có những bước tiến như sau:
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Thứ nhất, có đề cập rõ ràng đến việc bồi thường tài sản của cá nhân, tổ chức do
hoạt động trưng mua, trưng dụng gây ra. Hơn nữa, việc bồi thường này bảo đảm
nguyên tắc “tương xứng”, cụ thể là bồi thường “theo thời giá thị trường”
Thứ hai, thể thức trưng mua, trưng dụng trong Hiến pháp năm 1992 là do “luật
định”, chứ không còn nêu chung chung là do “pháp luật quy định”. Điều này cho
thấy tầm quan trọng của chế định “trưng mua, trưng dụng” được nhận diện đầy đủ,
cần phải được điều chỉnh bởi một đạo luật.
Cụ thể, việc trưng dụng đất được điều chỉnh bởi Luật Đất đai năm 1993, như
sau: “Trong trường hợp có nhu cầu khẩn cấp của chiến tranh, chống thiên tai hoặc
tình trạng khẩn cấp, thì việc trưng dụng đất do UBND huyện, quận, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh trở lên quyết định. Hết thời hạn trưng dụng gây ra, người sử dụng
đất được trả lại đất và được đền bù thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra theo quy
định của pháp luật.” (Điều 28). Nội dung này vẫn tiếp tục được duy trì trong Luật
đất đai năm 2003, như sau: Nhà nước trưng dụng đất có thời hạn trong trường hợp
có nhu cầu khẩn cấp của chiến tranh, thiên tai hoặc trong tình trạng khẩn cấp khác.
Hết thời hạn trưng dụng đất hoặc đã thực hiện xong mục đích trưng dụng đất, Nhà
nước trả lại đất và bồi thường thiệt hại cho người bị trưng dụng đất do việc trưng
dụng đất gây ra. Chính phủ quy định cụ thể về việc trưng dụng đất (Điều 45).
Điều này cho thấy hoạt động trưng dụng đất luôn luôn được xác định thuộc
phạm vi điều chỉnh của Luật đất đai. Tuy nhiên, đến năm 2008, khi Luật Trưng mua,
trưng dụng tài sản ra đời, thì hoạt động trưng dụng đất lại được điều chỉnh bởi Luật
Trưng mua, trưng dụng tài sản (khoản 6 Điều 55).

2.5. Giai đoạn Hiến pháp năm 2013
Hiến pháp năm 2013 xác định: “Nhà nước trưng dụng đất trong trường hợp thật
cần thiết do luật định để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình
trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai” (khoản 4 Điều 54).
Như vậy, Hiến pháp năm 2013 đã đặt ra các vấn đề mới như sau:
Thứ nhất, tách riêng các quy định về “trưng dụng đất” một cách độc lập và hiến
định hóa trong Hiến pháp. Mặc dù pháp luật Việt Nam có quy định về trưng mua,
trưng dụng tài sản1 nhưng Hiến pháp năm 2013 chỉ đề cập đến hoạt động “trưng
dụng đất”. Điều này cho thấy tính quan trọng của vấn đề “trưng dụng đất” phải
được hiến định hóa.
Thứ hai, bổ sung trường hợp trưng dụng, ngoài yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ
quốc phòng, an ninh, các quy định về trong tình trạng chiến tranh; có thể nói, đây
là lần đầu tiên, cụm từ “tình trạng khẩn cấp” xuất hiện trong Hiến pháp Việt Nam.
1

Xem Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008.
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Thứ ba, kế thừa Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), Hiến pháp
năm 2013 xác định việc trưng dụng đất này phải “do luật định”, chứ không xác định
chung chung là “do pháp luật quy định”. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là luật
nào chịu trách nhiệm xác định nguyên tắc, điều kiện, thẩm quyền, trình tự và cách
thức bồi thường khi Nhà nước “trưng dụng đất”? Mặc dù tuyên bố các điều về trưng
dụng đất chỉ được quy định trong Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành1;
song các nguyên tắc, điều kiện về trưng dụng tài sản nói chung thì vẫn còn hiệu lực
trong Luật trưng mua, trưng dụng tài sản.
Như vậy, hoạt động “trưng dụng đất” được quy định trong các đạo luật trong
một thời gian dài trước khi được hiến định hóa trong khoản 4 Điều 54 Hiến pháp
năm 2013. Bên cạnh đó, khoản 4 Điều 54 Hiến pháp Việt Nam quy định “Nhà nước
trưng dụng đất trong trường hợp cần thiết do luật định…” là chưa thật sự hợp lý. Thật
ra, khác với thu hồi đất, hoạt động “trưng dụng đất” thể hiện “tính cấp thiết”, “tính
khẩn thiết”, tức là khẩn trương ngay tại thời điểm quyết định trưng dụng đất2. Về
điểm này, Hiến pháp nên sử dụng cụm từ “thật cấp thiết” cho trường hợp trưng
dụng đất thay cho cụm từ “thật cần thiết”.
3. TRƯỜNG HỢP, ĐIỀU KIỆN TRƯNG DỤNG ĐẤT TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
Về nguyên tắc, việc hạn chế các quyền dân sự, về nguyên tắc, chỉ được thực hiện
khi Nhà nước ban bố tình trạng khẩn cấp trên tinh thần của Hiến pháp và đạo luật
quy định về tình trạng khẩn cấp. Theo khoản 1 Điều 5 Luật Trưng mua, trưng dụng
tài sản năm 2008 thì việc trưng mua, trưng dụng tài sản chỉ được thực hiện khi Nhà
nước có nhu cầu sử dụng tài sản mà các biện pháp huy động khác không thực hiện
được, thuộc một trong các trường hợp sau đây: “Khi đất nước trong tình trạng chiến
tranh hoặc trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng theo quy định của pháp luật về
quốc phòng và pháp luật về tình trạng khẩn cấp”… Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng không
phải cứ có hoàn cảnh xảy ra như trên là trưng mua, trưng dụng ngay, mà trưng mua,
trưng dụng chỉ được thực hiện khi xuất hiện trường hợp thật cần thiết, khi đã áp
dụng các biện pháp cần thiết mà không có hiệu quả.3
Đối với vấn đề “quy định về tình trạng khẩn cấp”, ngày 21-12-1999 Quốc hội có
ban hành Nghị quyết số 34/1999/QH10 về việc giao cho Ủy ban thường vụ Quốc hội
1

2

3

Điều 67, Điều 97 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ hướng dẫn chi
tiết thi hành Luật Đất đai.
Phan Trung Hiền: “Pháp luật về thu hồi đất khi thực hiện quy hoạch và chế định trưng dụng
đất trong pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Luật học, số 3 năm 2011, tr. 18-23.
Phan Trung Lý: “Trưng mua, trưng dụng: khái niệm và điều kiện”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số
119 tháng 3 năm 2008, dẫn theo Trang thông tin pháp luật dân sự, https://thongtinphapluatdansu.
edu.vn/2010/02/24/4741/, đăng ngày 24-02-2010 [truy cập ngày 29-5-2020].

462

LAW ON THE STATE OF EMERGENCY - PHÁP LUẬT VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

ban hành Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp. Sau đó, ngày 23-3-2000, Ủy ban thường
vụ Quốc hội Việt Nam đã ban hành Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp nhưng lưu
hành ở chế độ mật. Trên cơ sở đó, Nghị định số 71/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày
23-7-2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp
trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm. Theo đó, tình trạng khẩn
cấp khi có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm (sau đây gọi là tình trạng khẩn cấp)
được quy định như sau:
Thứ nhất, theo Điều 1 Nghị định số 71/2002/NĐ-CP1, thẩm quyền ban bố tình trạng
khẩn cấp thuộc về Ủy ban thường vụ Quốc hội (thông qua hình thức Nghị quyết) hoặc
Chủ tịch nước (Thông qua hình thức Lệnh). Tại Điều 2 Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp
quy định thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp như sau: theo đề nghị của Thủ tướng
Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết ban bố tình trạng khẩn cấp.
Trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp ngay được thì theo đề nghị
của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước ra Lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp2
Thứ hai, theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực phòng
chống thiên tai được quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 66/2014/NĐ-CP hướng
dẫn thi hành một số điều Luật Phòng, chống thiên tai quy định: trường hợp thiên tai
vượt cấp độ 4, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước ban bố tình trang khẩn
cấp về thiên tai. Tại Quyết định số 46/2014/QĐ-TTG về dự báo cảnh báo truyền tin khi
thiên tai quy định: Tình trạng khẩn cấp về thiên tai là tình huống khi các loại thiên tai
quy định tại Điều 3 Quyết định này ở mức rủi ro thiên tai cấp độ 5, có khả năng gây
thảm họa, thiệt hại nặng nề về tính mạng, tài sản, công trình hạ tầng, môi trường sinh
thái” (Khoản 35 Điều 4); Truyền tin tình trạng khẩn cấp về thiên tai trong trường hợp
ban bố tình trạng khẩn cấp trong các trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy
hiểm (Điều 28).
Theo Điều 2 Nghị định số 71/2002/NĐ-CP3, việc tổ chức thi hành Nghị quyết của
ủy ban thường vụ Quốc hội, Lệnh của Chủ tịch nước ban bố tình trạng khẩn cấp và
áp dụng các biện pháp đặc biệt phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây: (1). Bảo đảm sự
lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam; (2). Bảo đảm sự
chỉ đạo tập trung, thống nhất của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật
1

2

3

Nghị định số 71/2002/NĐ-CP ngày 23-7-2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm.
Xem Tổng cục phòng, chống thiên tai, Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên
tai: Hiểu đúng về việc ban bố tình trạng thiên tai khẩn cấp,
http://phongchongthientai.gov.vn/tin-tuc/hieu-dung-ve-viec-ban-bo-tinh-trang-thien-taikhan-cap-/-c6235.html, [truy cập ngày 04-6-2020]
Nghị định số 71/2002/NĐ-CP ngày 23-7-2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm.
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về tình trạng khẩn cấp; (3). Ưu tiên cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, cơ quan,
tổ chức và của nhân dân; ưu tiên ứng cứu các địa bàn bị hậu quả nặng; hạn chế đến
mức thấp nhất hậu quả do thảm hoạ và dịch bệnh gây ra; (4). Chấp hành tuyệt đối
và triển khai khẩn trương, kịp thời các quyết định, mệnh lệnh, chỉ thị của Thủ tướng
Chính phủ, của Ban chỉ đạo thi hành Nghị quyết của ủy ban thường vụ Quốc hội,
Lệnh của Chủ tịch nước ban bố tình trạng khẩn cấp (sau đây gọi là Ban chỉ đạo); (5).
Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, các cơ quan, tổ chức và quần chúng
nhân dân để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục hậu quả thảm hoạ, dịch bệnh; (6).
Nghiêm cấm việc lợi dụng tình trạng khẩn cấp để xâm phạm lợi ích của Nhà nước,
quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Thực tế là Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp năm 2000 được lưu ở chế độ mật
dựa theo quy định “Văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng Công báo hoặc yết
thị, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, trừ trường hợp văn bản có nội
dung thuộc bí mật nhà nước.” Quy định về trường hợp văn bản quy phạm pháp luật
“mật” được tiếp tục duy trì ở Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008
và hiện nay là Luật an hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Tuy nhiên, điều
này không phù hợp với nguyên tắc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp
luật hiện nay là: “Bảo đảm tính minh bạch trong quy định của văn bản quy phạm
pháp luật” và “Bảo đảm công khai, dân chủ trong quá trình tiếp nhận, phản hồi ý
kiến, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng, ban hành
văn bản quy phạm pháp luật” (khoản 3 và 6 Điều 5 Luật ban hành văn bản quy phạm
pháp luật năm 2015). Nếu xem đây là nguyên tắc thì các văn bản “mật” nên ban hành
ở chế độ khác, ngoài phạm vi văn bản quy phạm pháp luật. Mặt khác, nếu ban hành
ở hình thức văn bản quy phạm pháp luật thì phải tuân thủ nguyên tắc xây dựng và
ban hành theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp pháp luật năm 2015.
4. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO VIỆC TRƯNG DỤNG ĐẤT GÂY RA
Ở các nhà nước tư sản, quyền sở hữu là quyền tự nhiên của con người, thiêng
liêng và bất khả xâm phạm.1 Hiến pháp và các đạo luật của các nhà nước tư sản đều
ghi nhận quyền sở hữu là “thiêng liêng”. Vấn đề trưng dụng đất bắt buộc ở các nước
này được tiếp cận ở góc độ là trường hợp buộc phải “xâm phạm quyền sở hữu” do
tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp... Chính vì vậy, trưng dụng đất vẫn được
thực hiện nhưng với các điều kiện hết sức chặt chẽ. Việc hạn chế quyền này chỉ có
thể do Hiến pháp với những lý do xác đáng với thẩm quyền và trình tự chặt chẽ cũng
như cam kết việc bồi thường.
Ở Việt Nam, dù không áp dụng chế độ tư hữu đất đai, song Hiến pháp năm 2013
vẫn bảo đảm rằng: “Quyền sử dụng đất được pháp luật bảo hộ” (Khoản 2 Điều 54).
1

John Locke, The Second Treatise on Government, Prometheus books, 1986, trang 70.
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Chính vì vậy, việc trưng dụng đất chỉ áp dụng bởi vì yêu cầu khách quan như: để thực
hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn
cấp, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Chỉ trong những trường hợp này, nhà nước
mới buộc phải “tác động” đến quyền sử dụng đất, làm hạn chế quyền của người sử
dụng đất trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, Hiến pháp Việt Nam lại
không có quy định nguyên tắc nào về bồi thường khi Nhà nước trưng dụng đất.
Theo khoản 7 Điều 72 Luật Đất đai quy định: Việc bồi thường thiệt hại do việc trưng
dụng đất gây ra thực hiện theo quy định sau đây:
a) Người có đất trưng dụng được bồi thường thiệt hại trong trường hợp đất
trưng dụng bị hủy hoại; trường hợp người có đất trưng dụng bị thiệt hại về thu nhập
do việc trưng dụng đất trực tiếp gây ra;
b) Trường hợp đất trưng dụng bị hủy hoại thì việc bồi thường được thực hiện
bằng tiền theo giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường tại thời điểm thanh
toán;
c) Trường hợp người có đất trưng dụng bị thiệt hại về thu nhập do việc trưng
dụng đất trực tiếp gây ra thì mức bồi thường được xác định căn cứ vào mức thiệt hại
thu nhập thực tế tính từ ngày giao đất trưng dụng đến ngày hoàn trả đất trưng dụng
được ghi trong quyết định hoàn trả đất trưng dụng.
Mức thiệt hại thu nhập thực tế phải phù hợp với thu nhập do đất trưng dụng
mang lại trong điều kiện bình thường trước thời điểm trưng dụng đất;
d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nơi có đất trưng dụng thành
lập Hội đồng để xác định mức bồi thường thiệt hại do thực hiện trưng dụng đất gây
ra trên cơ sở văn bản kê khai của người sử dụng đất và hồ sơ địa chính. Căn cứ vào
mức bồi thường thiệt hại do Hội đồng xác định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,
cấp huyện quyết định mức bồi thường.
đ) Tiền bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra được ngân sách nhà
nước chi trả một lần, trực tiếp cho người có đất trưng dụng trong thời hạn không quá
30 ngày, kể từ ngày hoàn trả đất.
Theo khoản 25 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 thì: “Hủy hoại đất là hành vi làm
biến dạng địa hình, làm suy giảm chất lượng đất, gây ô nhiễm đất, làm mất hoặc giảm
khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định”. Theo đó, “trường hợp đất bị
hủy hoại thì việc bồi thường được thực hiện bằng tiền theo giá chuyển nhượng quyền sử
dụng đất trên thị trường tại thời điểm thanh toán.” Việc “trưng dụng đất” trong trường
hợp này có hậu quả giống như việc “thu hồi đất”. Tất nhiên thẩm quyền, trình tự,
thủ tục thu hồi đất và trưng dụng đất là khác nhau.1 Tuy nhiên, việc xác định giá đất
1

Xem Điều 66, 69 và Điều 72 Luật Đất đai năm 2013.

PHẦN TIẾNG VIỆT (PAPERS IN VIETNAMESE)

465

trong trường hợp đất bị hủy hoại được thực hiện như thế nào thì chưa được quy
định rõ. Thật ra, trong các quy định về thu hồi đất – lĩnh vực có khiếu nại, khiếu kiện
khoảng trên 70%1 các khiếu nại, khiếu kiện ở Việt Nam – thì giá đất tính bồi thường
“phù hợp với giá đất trên thị trường” luôn là vấn đề cần đặt ra. Trong trường hợp
trưng dụng đất thì nguyên tắc, phương pháp, thẩm quyền, trình tự xác định như thế
nào cho công bằng, tương xứng là vấn đề cần được hướng dẫn.
5. KẾT LUẬN
Tóm lại, Nhà nước trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn
cấp, phòng, chống thiên tai. Lý do dẫn đến việc phải trưng dụng đất cơ bản cũng
là những lý do trưng dụng các tài sản khác, bao gồm cả trường hợp trưng dụng đất
trong tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, hoạt động trưng dụng đất có một số điểm đặc
biệt do người bị thiệt hại trực tiếp là người sử dụng đất, không phải là chủ sở hữu tài
sản. Chính điểm đặc biệt này tạo tâm lý chủ quan của cán bộ, công chức, viên chức
thực thi công vụ như: xác định phạm vi trưng dụng đất, xác định chi phí bồi thường
do việc trưng dụng đất gây ra vì cho rằng đất cần trưng dụng là tài sản của chủ sở
hữu, chứ không phải là tài sản của người sử dụng đất. Vì lẽ đó, muốn thực hiện việc
trưng dụng được thực đúng quy định pháp luật, kể cả trong trường hợp áp dụng
tình trạng khẩn cấp thì cần phải: (i) Xác định trưng dụng đất được thực hiện trong
tình trạng “thật cấp thiết” thay vì thật cần thiết; (ii) Xác định rõ hoạt động trưng mua,
trưng dụng chịu sự điều chỉnh của Luật Đất đai hay Luật Trưng mua, trưng dụng tài
sản để có hướng dẫn thống nhất, đồng bộ; (iii) Thống nhất về nguyên tắc công khai
minh bạch của văn bản quy phạm pháp luật, kể cả trong trường hợp tình trạng khẩn
cấp; (iv) Có những quy định về nguyên tắc xác định giá đất để tính tiền bồi thường
về đất trong trường hợp đất bị hủy hoại, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích
chính đáng của người sử dụng đất.
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PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
Ở CHÂU MỸ VÀ GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO VIỆT NAM
Phạm Nhị Hà1
Tóm tắt: Bài viết phân tích những tiêu chí mà Công ước châu Mỹ về Nhân quyền năm 1969 đặt ra đối với việc tuyên bố
tình trạng khẩn cấp nhằm bảo vệ quyền con người ở các quốc gia châu Mỹ. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra vài góc nhìn đáng
tham khảo cho việc hoàn thiện pháp luật về tình trạng khẩn cấp ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Tình trạng khẩn cấp, pháp luật về tình trạng khẩn cấp, châu Mỹ, Công ước châu Mỹ về nhân quyền.
DẪN NHẬP
Có một thực tế không thể tránh khỏi trong cuộc sống đó là việc các quốc gia,
một lúc nào đó, sẽ phải đối mặt với các tình huống nghiêm trọng, ví dụ như chiến
tranh, thảm họa hay các cuộc biến động, khủng hoảng lớn khác trong xã hội. Trước
các tình thế như vậy, biện pháp thường được cân nhắc sử dụng để khôi phục, duy trì
hòa bình và trật tự là hạn chế các quyền và quyền tự do của cá nhân, đồng thời cũng
tập trung quyền lực nhiều hơn vào tay cơ quan hành pháp. Phương pháp này có thể
đem lại hiệu quả tức thì nhưng cũng có thể dẫn tới thảm họa đối với việc thực thi
quyền con người tại quốc gia đó. Bởi vậy, đối với những người quan tâm tới quyền
con người, tình trạng khẩn cấp đã trở thành một tín hiệu cảnh báo cho các vi phạm
nhân quyền tiềm tàng. Điều này đặt ra yêu cầu có một khung pháp lý quốc tế cho
tình trạng khẩn cấp, nhất là nơi có nền chính trị biến động thường xuyên như khu
vực châu Mỹ. Với lịch sử như vậy, khu vực này đem lại cho ta có góc nhìn đắt giá về
cách bảo vệ quyền con người trong tình trạng khẩn cấp, đặc biệt qua Công ước châu
Mỹ về Nhân quyền năm 1969 (American Convention on Human rights, sau đây gọi
tắt là ACHR).2 Bài viết này sẽ chỉ ra các tiêu chuẩn mà ACHR thiết lập với các quốc gia
trong việc ban bố tình trạng khẩn cấp và cách đặt ra các hạn chế về quyền con người
trong các tình trạng như vậy. Bên cạnh đó, bài viết cũng đưa các đề xuất các giá trị
đáng tham khảo cho Việt Nam trong tình trạng khẩn cấp.

1
2

Học viên Lớp Cao học Pháp luật về Quyền con người Khóa 7, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
Organization of American States (OAS), American Convention on Human Rights, “Pact of San
Jose”, Costa Rica, 22 November 1969
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1. TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP Ở CÁC QUỐC GIA CHÂU MỸ
Lịch sử các quốc gia Trung và Nam Mỹ khắc họa sự xuất hiện với tần suất dày
đặc của các tuyên bố tình trạng khẩn cấp cũng như thời gian kéo dài một cách lạ
thường. Tiêu biểu trong đó là Argentina. Trong thế kỷ thứ 20 ở quốc gia này đã diễn
ra 6 cuộc đảo chính vào các năm 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 và 1976, lần đảo chính
vào năm 1976 đã dựng lên một chính phủ chuyên chế với hàng loạt các vi phạm
nhân quyền nghiêm trọng và có hệ thống từ năm 1976 tới năm 1983. Bolivia cũng
tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhiều lần (vào năm 1972, năm 2000, năm 2016 và gần
đây nhất là năm 2019). Hầu hết các quốc gia Mỹ La-tinh khác đều từng đưa ra tuyên
bố tình trạng khẩn cấp.
Những trang sử thời kỳ này tái hiện bức tranh đau buồn về tình trạng vi phạm
nhân quyền trong thời gian ban bố tình trạng khẩn cấp: các vụ mất tích; các cuộc
bắt bớ; giam giữ và hành quyết chóng vánh, thiếu hụt trình tự xét xử; các cuộc tra
tấn và các hành vi tàn nhẫn khác.1 Trong tình trạng khẩn cấp, chính phủ thường loại
bỏ tính đa nguyên trong giáo dục và đời sống, hạn chế khả năng truyền đạt và tiếp
nhận thông tin, hạn chế quyền tự do của các tổ chức hay các liên minh chính trị - các
hành động nhằm cản trở các tổ chức xã hội dân sự tham gia một cách hòa bình vào
đời sống chính trị quốc gia. Việc tìm kiếm các giải pháp chính trị thông qua đàm phán
lại không được cân nhắc nhiều bằng sự phụ thuộc vào quân đội để giải quyết tranh
chấp với các nhóm đối lập. Tập trung gia tăng quyền lực vào tay cơ quan hành pháp,
cùng với sự phá hủy cơ chế cân bằng và đối trọng trong chính trị - xã hội, đã tạo ra
các hệ thống chuyên chế vững chãi.2
Lúc này, các tình trạng khẩn cấp dễ dàng chuyển từ các tình huống tạm thời thành
kéo dài vô thời hạn. Các quyền lực khẩn cấp lúc đầu được áp dụng để cứu lấy người
dân quốc gia khỏi sự hỗn loạn và tiêu vong, lại nghịch lý trở thành phương tiện đàn áp
chính những người dân đó. Đó là khi tình trạng khẩn cấp được viện dẫn như một lý
do chính đáng để các nhóm cầm quyền bảo vệ quyền lực thống trị của mình. Đó cũng
là khi các cá nhân trong chính phủ bị mờ mắt bởi việc nắm giữ quyền lực một các toàn
diện và vô thời hạn, còn dân chúng thì trở nên sợ hãi và phẫn nộ. Và cuối cùng, người
dân lại cần được giải cứu khỏi những vị “cứu tinh” của chính mình.
Vậy pháp luật, đặc biệt là pháp luật quốc tế có vai trò gì không trước những
thách thức từ tình trạng khẩn cấp? Câu trả lời là có. Thứ nhất, luật pháp quốc tế
cho phép xem xét lại hành vi của các chính phủ ở mức cao hơn phạm vi quốc gia,
từ đó gây thách thức cho tính chính danh của các nhà nước vi phạm nhân quyền.
1

2

Xem thêm tại: Human rights in Latin American, Graduate School of International Studies,
University of Denver, 2006 (URL: https://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/latinamerica/
latinamerica.pdf )
States of emergency: Their impacts on human rights, by International Commission of Jurists
(Geneva: International Commission of Jurists. 1983)
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Thứ hai, luật pháp quốc tế không chỉ vẽ nên một bức tranh lý tưởng cho việc thực thi
các nghĩa vụ của nhà nước, mà còn trở thành tấm gương soi chiếu, phản ánh những
gì mà cộng đồng coi là chính đáng. Do đó, các quy tắc nhân quyền ngày càng được
tôn trọng hơn so với ý nghĩa như một yêu cầu về đạo đức thông thường; tôn trọng
các nguyên tắc nhân quyền cũng là điều kiện để nhà nước thực thi quyền hạn một
cách ổn định.
Dễ nhận thấy, những tác động chính nhất của việc tuyên bố tình trạng khẩn
cấp có liên quan tới việc hưởng thụ các quyền con người theo ACHR. Sự ảnh hưởng
này được gọi là “sự đình chỉ” (suspension) theo ngôn từ của ACHR, hoặc là “sự tước
đi” (derogation) theo cách nói của giới học luật học. Tuy nhiên, các quyền này thực
chất không thể bị đình chỉ hoặc tước đoạt, mà các từ ngữ trên chỉ ám chỉ tới một sự
hạn chế mang tính ngoại lệ với quyền con người. Tòa án Liên Mỹ về nhân quyền
lập luận trong Khuyến nghị1 năm 1987 của mình như sau: “phân tích các thuật ngữ
trong Công ước theo ngữ nghĩa đem lại kết luận rằng, ở đây, chúng ta không đề cập
tới sự đình chỉ các cơ chế bảo đảm quyền theo nghĩa tuyệt đối, hay là sự đình chỉ các
quyền cụ thể, bởi vì những quyền được đảm bảo bởi các điều khoản này là những
quyền vốn có của con người”. Do đó, thứ duy nhất có thể bị đình chỉ hoặc hạn chế là
sự hưởng thụ trọn vẹn các quyền này.
Và dù tuyên bố tình trạng khẩn cấp đã thỏa mãn các yếu tố đề ra trong điều
27 ACHR, quốc gia thành viên cũng không thể tạm đình chỉ tất cả các cơ chế bảo vệ
quyền con người. Luật pháp quốc tế hạn chế một cách cẩn thận tính chất và mức độ
của những biện pháp khẩn cấp này.

1.1. Các quyền tuyệt đối
Điều 27(2) của ACHR liệt kê các quyền tuyệt đối mà các quốc gia thành viên
không được phép hạn chế, bất kể mức độ nghiêm trọng của hoàn cảnh. Đặt trong
sự so sánh với các công ước quốc tế khác, ta nhận thấy sự giống nhau tương đối giữa
các quyền được coi là không thể bị đình chỉ. Đầu tiên, các quyền được coi là tuyệt
đối theo Công ước về nhân quyền ở châu Mỹ (ACHR), ở châu Âu (EHCR) và Công
ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR) gồm có: quyền được sống (điều
4 ACHR, điều 2 ECHR, điều 6 ICCPR), quyền được đối xử nhân đạo (điều 5 ACHR,
điều 3 ECHR, điều điều 7 ICCPR), quyền tự do không bị nô lệ hóa (điều 6 ACHR,
điều 4 ECHR, điều 8 ICCPR), quyền không bị áp dụng hồi tố trong tố tụng hình sự
(điều 9 ACHR, điều 7 ECHR, điều 15 ICCPR). Nhóm thứ hai là các quyền tuyệt đối
theo Công ước châu Mỹ ACHR và Công ước quốc tế ICCPR, nhưng lại không được
1

I-A Court HR, Advisory Opinion OC-8-87, January 30, 1987, Habeas Corpus in Emergency
Situations (arts. 27(2), 25(1) and 7(6) American Convention on Human Rights), Series A, No. 8,
para. 18.
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quy định trong Công ước châu Âu ECHR: quyền được công nhận là thể nhân trước
pháp luật (điều 3 ACHR, điều 16 ICCPR) và quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn
giáo (điều 12 ACHR, điều 18 ICCPR). Nhóm cuối cùng là nhóm các quyền mà chỉ
được coi là tuyệt đối theo Công ước châu Mỹ ACHR: các quyền về gia đình (điều 17),
quyền có họ tên (điều 18), các quyền của trẻ em (điều 19), quyền có quốc tịch (điều
20) và quyền được tham gia vào chính phủ (điều 23). Một kết luận đơn giản có thể
rút ra qua sự liệt kê trên là dường như hệ thống pháp luật của châu Mỹ lại có cơ chế
bảo vệ quyền con người rộng hơn khi so sánh với các hệ thống khác.
Cơ chế bảo đảm các quyền tuyệt đối này rất chặt chẽ và hiệu quả, kể cả khi các
quốc gia thành viên đưa ra bảo lưu đối với Công ước ACHR. Khi xem xét tính thích hợp
của các yêu cầu bảo lưu, liên quan tới các quyền không thể bị tạm định chỉ theo quy
định của Công ước, tòa án Liên Mỹ về nhân quyền nhận định rằng: một yêu cầu bảo
lưu, mà cho phép quốc gia đình chỉ bất kỳ quyền tuyệt đối nào, phải được coi là không
tương thích với bất kỳ giá trị và mục tiêu nào của Công ước, và do đó, yêu cầu bảo lưu
đó sẽ không được thông qua.1

1.2. Các quyền có thể bị tạm đình chỉ
Có thể rút ra từ Công ước ACHR, các quyền có thể bị tạm đình chỉ trong tình
trạng khẩn cấp là: quyền tự do cá nhân (điều 7),2 quyền được hưởng bồi thương
(điều 10), quyền bảo vệ bí mật đời tư (điều 11), quyền tự do tư tưởng và biểu đạt
(điều 13), quyền hồi đáp (điều 14), quyền tự do hội họp (điều 15), quyền tự do lập hội
(điều 16), quyền tài sản (điều 21) và quyền tự do đi lại và cư trú (điều 22).
1.		 CÁC TIÊU CHÍ CHO VIỆC BAN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP THEO CÔNG ƯỚC CHÂU MỸ VỀ NHÂN QUYỀN
Điều 27 của công ước ACHR quy định về việc đình chỉ các cơ chế đảm bảo quyền
con người trong tình trạng khẩn cấp trong khoản 1 như sau: “Trong thời gian chiến
tranh, mối nguy hiểm cộng đồng, hay các tình trạng khẩn cấp khác, mà đe dọa tới
sự độc lập và an ninh của quốc gia thành viên, quốc gia có thể áp dụng các biện
pháp hạn chế các nghĩa vụ của họ theo Công ước này trong giới hạn mức độ và thời
gian theo tính cấp bách của tình hình, trên cơ sở các biện pháp đó không trái với các
nghĩa vụ quốc tế khác và không có sự phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, giới
tính, ngôn ngữ, tôn giáo hoặc nguồn gốc xã hội”. Khoản 3 điều 27 liên quan tới trách
nhiệm thông báo đề ra: “Bất kỳ quốc gia thành viên nào sử dụng quyền đình chỉ
1

2

Restrictions to Dealth Penalty (Arts. 4(2) and 4(4) of the ACHR). Advisory Opinion OC-3/83,
Sept. 8, 1983, para. 61 (URL: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_03_ing.pdf )
ACHR cho phép sự tạm đình chỉ quyền tự do cá nhân nhưng lại khẳng định chế định habeas
corpus là bất khả xâm phạm trong mọi trường hợp. Chế định này cho phép bất kỳ ai bị giam
giữ có quyền yêu cầu tòa án có thẩm quyền xem xét tính hợp pháp của hành vi giam giữ, và yêu cầu tòa trả tự
do
nếu việc giam giữ là trái luật. Xem thêm điều 7 khoản 6 ACHR.
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phải thông báo ngay cho các quốc gia thành viên khác, thông qua Tổng thư ký của
Tổ chức các quốc gia châu Mỹ, về các điều khoản mà việc áp dụng bị đình chỉ, lý do
dẫn đến đình chỉ và ngày chấm dứt sự đình chỉ đó”.
Phân tích điều 27 của Công ước cho thấy sự tồn tại của đồng thời năm tiêu chí,
mỗi tiêu chí đều có vai trò cần thiết để xác định tính hợp pháp của việc tuyên bố và
kéo dài tình trạng khẩn cấp. Đó là: (1) chủ thể, (2) khách thể, (3) nguyên nhân, (4)
trách nhiệm thông báo và (5) trách nhiệm thi hành.
Chủ thể
Điều 27 của ACHR chỉ nhắc tới “quốc gia thành viên” như chủ thể tuyên bố tình
trạng khẩn cấp, mà không chỉ đích danh cơ quan chính phủ nào có thẩm quyền đưa
ra tuyên bố đó. Từ quan điểm của luật pháp quốc tế nói chung, ta có thể lập luận
rằng những người có khả năng cam kết các trách nhiệm quốc tế thay mặt nhà nước,
cũng có khả năng đại diện cho nhà nước trong việc áp dụng các biện pháp hạn chế
nghĩa vụ này, trong trường hợp ở đây là các nghĩa vụ về đảm bảo quyền con người.
Nếu nhìn nhận vai trò của các nhánh quyền lực nhà nước như hành pháp, tư
pháp và lập pháp trong tương quan với các nghĩa vụ quốc tế của một nhà nước,
dễ dàng nhận ra việc giám sát thực trạng áp dụng các biện pháp khẩn cấp là chức
năng của nhánh tư pháp. Cụ thể hơn, điều 27(2) ACHR đặc biệt trao cho tòa án vai
trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng một số quyền con người cơ bản không bị vi
phạm dưới bất kỳ trường hợp nào. Mặt khác, nguyên tắc phân chia quyền lực khiến
cơ quan tư pháp không có nhiều tiếng nói trong việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp
hay xem xét tính chính đáng của những tuyên bố này. Thay vào đó, trong tình trạng
khẩn cấp, nhánh hành pháp nắm giữ gần như toàn bộ quyền lực điều hành, chi phối
đất nước, điều này dẫn tới nguy cơ tiềm tàng của sự tích lũy quyền lực và khả năng
vi phạm các quyền con người ở mức độ lớn. Để giảm thiểu tối đa xu hướng này, cần
dành một phần quyền lực đáng kể cho cơ quan lập pháp trong vai trò tuyên bố tình
trạng khẩn cấp.
Nhằm tránh lạm dụng tình trạng khẩn cấp để thay đổi cơ cấu chính trị, Nghị
quyết năm 1968 của Ủy ban nhân quyền Liên Mỹ IACHR chỉ ra rằng: tuyên bố tình
trạng khẩn cấp không dẫn tới bất kỳ hạn chế nào đối với nền pháp quyền, các điều
khoản của hiến pháp hay đem tới bất kỳ sự thay đổi nào cho các nhánh quyền lực
của chính phủ.1 Với cùng tinh thần như vậy, điều 29 ACHR liên quan tới quy tắc giải
thích cấm bất kỳ cách giải thích công ước nào theo hướng loại bỏ các quyền mà “xuất
phát từ tư tưởng nhà nước là đại diện dân chủ” hay các cơ chế đảm bảo các quyền
đó. Trong nền dân chủ đại diện, cơ quan lập pháp nắm giữ quyền tuyên bố tình trạng
1

Xem thêm tại: Bertrand G. Ramcharan, The Fundamentals of International Human Rights
Treaty Law, trang 143
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khẩn cấp; khi không thể triệu tập kịp thời, cơ quan lập pháp có thể trao quyền tuyên
bố tình trạng khẩn cấp cho chính phủ hay xem xét, phê chuẩn tuyên bố của chính
phủ sau khi tình trạng khẩn cấp được công bố.
Khách thể
“Khách thể” của tuyên bố tình trạng khẩn cấp là điều sẽ bị ảnh hưởng bởi tuyên
bố này, cụ thể ở đây là nghĩa vụ của nhà nước trong việc bảo vệ một cách trọn vẹn
và thúc đẩy sự phát triển của riêng từng quyền con người được Công ước bảo đảm.
Tuy nhiên, không phải quyền con người nào cũng có thể bị hạn chế trong tình trạng
khẩn cấp1 và kể cả khi một số quyền nhất định có thể bị hạn chế, quốc gia áp dụng
biện pháp cực đoan này cũng phải thỏa mãn được các nguyên tắc về giới hạn quyền.
Nguyên nhân
Nguyên nhân của tuyên bố tình trạng khẩn cấp là hoàn cảnh thực tế buộc “chủ
thể” tạm thời tách khỏi một số nghĩa vụ về đảm bảo quyền con người. Điều 27(1)
ACHR đề cập tới sự xuất hiện của “chiến tranh, hiểm họa cộng đồng hoặc tình trạng
khẩn cấp khác, mà đe dọa tới sự độc lập và an ninh của quốc gia thành viên” là căn
cứ chính đáng cho hành động cực đoan của nhà nước.
Từ ngữ được sử dụng trong điều 27(1) của Công ước ACHR đề cập tới khái niệm
của tình trạng khẩn cấp có điểm khác với Công ước quốc tế về các quyền dân sự và
chính trị2 (sau đây gọi là ICCPR) và Công ước châu Âu về các quyền dân sự và chính
trị3 (sau đây gọi là ECHR). Thay vì nhắc tới một hiểm họa đe dọa tới “sự sống còn
của quốc gia”, ACHR cho phép hạn chế các quyền và tự do cá nhân trong “thời gian
chiến tranh, hiểm họa cộng đồng, hay các tình trạng khẩn cấp khác mà đe dọa tới sự
độc lập và an ninh của quốc gia”. Dự thảo bản đầu của điều luật này khi được trình
lên Hội nghị chuyên môn Liên Mỹ về Nhân quyền của San José, Costa Rica vào năm
1969 đã không bao gồm “hiểm họa cộng đồng” (public danger).4 Trong hội nghị này,
El Salvador đề xuất sửa đổi câu chữ để đưa thêm thuật ngữ “hay các thảm họa cộng
đồng” vào Công ước, vì theo quan điểm của mình, đó là “tình huống không nhất
thiết phải đe dọa tới an ninh quốc gia hay trật tự công cộng, nhưng vẫn có thể phát
sinh”.5 Đề xuất này được thông qua nhưng văn bản sau đó được sửa đổi thành mối
“hiểm họa cộng đồng”.
1
2
3
4

5

Điều 27(2) ACHR.
Điều 4(1) ICCPR
Điều 15(1) ECHR
OAS doc. OEA/Ser.K/XVI/1.2, Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos
Humanos, San José, Costa Rica, 7-22 de noviembre de 1969, Actas y Documentos, OAS,
Washington D.C., p. 22. (Báo cáo tại Hội nghị chuyên môn Liên Mỹ về nhân quyền tại San Jo
sé, Costa Rica từ ngày 7 tới 11/12/1968)
Như trên, trang 264
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Từ quá trình soạn thảo công ước, có thể thấy rằng một tình huống khủng hoảng
phải đáp ứng ít nhất ba điều kiện để trở tình trạng khẩn cấp:
Thứ nhất, đây phải là một sự kiện đang xảy ra hoặc sắp xảy ra. Những mối đe
dọa mà về bản chất chỉ là các nguy cơ tiềm ẩn hay suy đoán thuần túy thì không thể
được coi là lý do để tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Trong báo cáo thường niên năm
1980-81, Ủy ban nhân quyền Liên Mỹ IACHR nêu lên những quan ngại về thực trạng
lạm dụng tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho các tình trạng không thực sự xảy ra ở khu
vực này1. Ví dụ, chính quyền Bolivia giành được quyền lực từ 12/07/1980 và mặc dù
không đưa ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp, toàn bộ lãnh thổ nước này đều đặt trong
tình trạng thiết quân luật. Tình trạng khẩn cấp ở Colombia được ban bố từ năm 1948
cho tới năm 1980 và nó chỉ bị gián đoạn trong vài khoảng thời gian ngắn; chính phủ
Colombia biện luận rằng điều này là cần thiết để chống lại tình trạng bạo lực chính
trị. Có thể thấy, các quốc gia này đã áp dụng các biện pháp khẩn cấp mà không nêu
được nguyên nhân hay chỉ đơn giản là tiếp tục kéo dài tình trạng này từ chính phủ
tiền nhiệm; việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp ở đây chỉ phục vụ cho mục đích
thu thập quyền lực mà chính phủ còn thiếu. Do đó, ủy ban nhấn mạnh rằng “những
biện pháp khẩn cấp chỉ được coi là chính đáng khi được dùng để đối phó các mối đe
dọa thực sự tới trật tự công cộng và an ninh quốc gia”.2
Thứ hai, không phải bất cứ tình huống đang diễn ra nào mà có tính bất thường
cũng có thể coi là tình trạng khẩn cấp. Tình trạng khẩn cấp phải là tình huống mang
tính nghiêm trọng đặc biệt, “đe dọa tới sự độc lập hoặc an ninh của quốc gia thành
viên”.3 Cần phải lưu ý rằng, ngay cả khi chiến tranh thực sự xảy ra, nó cũng không
nhất thiết cấu thành mối đe dọa nghiêm trọng, nếu cuộc chiến đó xảy ra ở một
khoảng cách tương đối với lãnh thổ của một quốc gia và không nhất thiết có ảnh
hưởng tới đời sống thường nhật của quốc gia đó. Trên thực tế, Ủy ban Liên Mỹ về
nhân quyền đã nhiều lần nhấn mạnh rằng một tình huống phải là cực kỳ bất thường
để trở thành nguyên nhân chính đáng cho một quốc gia thành viên tuyên bố tình
trạng khẩn cấp. Trong báo cáo năm 1981 về Colombia, Ủy ban chỉ ra rằng các quy
định hiến pháp về tình trạng khẩn cấp chỉ được áp dụng trong các trường hợp đặc
biệt nghiêm trọng4. Cùng năm đó, Ủy ban đã liệt kê một số yêu cầu đối với việc sử
dụng các biện pháp khẩn cấp của các quốc gia thành viên và kết luận Chính phủ mới
của Bolivia đã vi phạm yêu cầu về “tính nghiêm trọng của tình hình”.5 Trong báo cáo
1

2
3
4

5

State of emergency, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 198081, OEA/Ser.L/V/II.54, Doc. 9 rev. 1, 16 October 1981
Như trên.
Điều 27(1) Công ước ACHR.
Báo cáo về tình trạng nhân quyền tại Colombia năm 1981, phần Khuyến nghị, mục 2 (URL:
http://www.cidh.org/countryrep/Colombia81eng/conclusions.htm )
Báo cáo của IACHR về Bolivia năm 1981, phần Kết luận, mục 1. (URL: http://www.cidh.org/
countryrep/Bolivia81eng/conclusions.htm )
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năm 1983 về Nicaragua, Ủy ban đã nhắc lại một cách chắc chắn rằng sự tồn tại đơn
thuần của xung đột vũ trang hoặc tính trạng khó khăn khác ở cấp quốc gia không
nhất thiết trở thành nguyên nhân chính đáng dẫn đến tình trạng khẩn cấp: “Về điều
kiện tiên quyết của đoạn 1 điều 27, tức là có tình trạng chiến tranh, nguy hiểm chung
hoặc tình trạng khẩn cấp khác đe dọa sự độc lập hoặc an ninh của nhà nước, quan
điểm chung chấp nhận sự đình chỉ các nghĩa vụ về quyền con người chỉ trong những
hoàn cảnh cực kỳ nghiêm trọng”.1
Thứ ba, tình trạng khẩn cấp phải ảnh hưởng tới khả năng tồn tại liên tục của
toàn thể một cộng đồng có tổ chức. Một tình huống đe dọa tới sự tồn tại của chính
phủ một quốc gia không thể là nguyên nhân chính đáng cho tuyên bố tình trạng
khẩn cấp, vì các tình huống mang tính hòa bình như bầu cử cũng có thể chấm dứt
sự tồn tại liên tục của một chính phủ. Hơn nữa, chính phủ của một quốc gia cũng có
thể trở thành mối đe dọa tới đời sống có tổ chức của đất nước. Ví dụ như chính phủ
Somaza ở Nicaragua đã gây ảnh hưởng xấu tới toàn bộ dân cư bằng cách vi phạm
nghiêm trọng và liên tục các quyền cơ bản của con người.2 Rõ ràng, một chính phủ
như vậy không thể dựa vào các quyền lực khẩn cấp có được thông qua tình trạng
khẩn cấp để duy trì sự quyền hành.
Trách nhiệm thông báo
Tiêu chí này đề cập tới việc quốc gia thành viên phải ngay lập tức thông báo cho
tất cả các quốc gia thành viên khác về tuyên bố tình trạng khẩn cấp bằng cách liên
lạc với Tổng thư ký Tổ chức các quốc gia châu Mỹ OAS. Điều 27(3) ACHR còn cụ thể
hóa nội dung của bản thông báo, đó là (1) thông báo phải chỉ rõ ràng các quyền nào,
mà được bảo hộ bởi Công ước bị nhà nước tạm đình chỉ, (2) thông báo phải nêu rõ
hoàn cảnh đưa ra sự tạm đình chỉ này, tức là nêu được nguyên nhân chính đáng, (3)
thông báo phải ấn định chính xác thời gian khôi phục lại các quyền trên. Mục tiêu
của các nội dung trong thông báo là để giúp Tổ chức các quốc gia châu Mỹ và các bên
liên quan khác thực hiện trách nhiệm giám sát thực trạng tuân thủ Công ước ACHR.
Điều này đặc biệt quan trọng trong tình trạng khẩn cấp, thời điểm mà sự tôn trọng
quyền con người thường bị coi nhẹ nhất.
Trách nhiệm thi hành
Tiêu chí về trách nhiệm thi hành yêu cầu quốc gia ban bố tình trạng khẩn cấp
phải hành xử theo Công ước. Mặc dù điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng việc xác định
hành vi là yếu tố quan trọng và tách biệt, bởi vì chính hành vi cụ thể của các cơ quan
nhà nước sẽ quyết định tính hợp pháp của tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
1

2

Báo cáo của IACHR về Nicaragua năm 1983 (URL: http://www.cidh.org/countryrep/Miskitoeng/
toc.htm)
Báo cáo của IACHR về Nicaragua năm 1978, phần Kết luận (URL: http://www.cidh.org/
countryrep/Nicaragua78eng/TOC.htm )
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Trách nhiệm thi hành của nhà nước được nêu trong đoạn đầu của điều 1 ACHR
là “tôn trọng các quyền và quyền tự do được công nhận và đảm bảo thực hiện chúng
mà không có sự phân biệt nào”, tức là ngay cả trong tình trạng khẩn cấp. Quốc gia
thành viên cũng không được giải thích bất kỳ điều khoản khẩn cấp nào của mình
là cho phép vượt quá giới hạn nhất định được đề ra trong đàn áp hoặc hạn chế việc
hưởng thụ các quyền.1 Do đó, việc sử dụng quyền lực khẩn cấp không thể biện minh
cho sự thiếu tôn trọng quyền con người hay sự coi trọng quyền này hơn quyền khác.
Bên cạnh đó, Công ước cũng đặt lên quốc gia thành viên trách nhiệm chủ động trong
việc ngăn chặn và phòng ngừa các hành vi vi phạm công ước. Nghĩa vụ trong điều
1 ACHR về tôn trọng và đảm bảo các quyền làm phát sinh nghĩa vụ tương quan mà
theo đó, các quốc gia phải làm tất cả những gì cần thiết, bằng hành động hoặc không
hành động, để ngăn chặn việc lạm dùng tình trạng khẩn cấp để xâm phạm các quyền
con người. Các quốc gia có thể thực hiện nghĩa vụ này bằng cách đảm bảo rằng mỗi
biện pháp khẩn cấp liên quan tới việc tạm đình chỉ điều khoản nào đó trong Công
ước đều đi kèm với biện pháp khắc phục. Biện pháp khắc phục có thể là đồng thời
để ra biện pháp nhằm hạn chế các nguy cơ vi phạm quyền con người là hậu quả của
tình trạng khẩn cấp, hoặc thông tin tới Ủy ban nhân quyền Liên Mỹ về bất cứ hành
động nào của chính phủ liên quan tới vấn đề nhân quyền, điều này nhằm đảm bảo
việc điều tra và trừng trị những người vi phạm nhân quyền.
3. GIỚI HẠN QUYỀN TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
Do việc đình chỉ các quyền trên trong thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng lớn tới các
giá trị cốt lõi về nhân quyền, Công ước ACHR đã thiết lập thêm các tiêu chí chi tiết
cho việc tạm đình chỉ các quyền nhằm hạn chế sự lạm dụng tình trạng khẩn cấp. Các
tiêu chí đó là: tính cần thiết, tính tạm thời, mức độ, tính không phân biệt đối sự, tính
tương thích với các nghĩa vụ quốc tế khác, và tính tuân thủ pháp luật trong nước.
a) Sự cần thiết
Tính hợp lệ trong việc công bố tình trạng khẩn cấp không nghiễm nhiên biện
minh cho việc nhà nước tạm đình chỉ các nghĩa vụ nhân quyền cụ thể. Không có biện
pháp hạn chế nào đối với một quyền nhất định có thể được coi là cần thiết, nếu có
sẵn một lựa chọn ít cực đoan hơn cho hành động đó của nhà nước.2 Ủy ban Liên Mỹ
đã chỉ rõ rằng việc tạm đình chỉ một quyền có thể bị hạn chế “chỉ có thể được biện
minh nếu không có giải pháp thay thế nào khác để giải quyết tình trạng khẩn cấp.”3
Theo đó, việc kết luận về tính cần thiết đòi hỏi phải phân tích tình hình chung của
1
2

3

Điều 29(1) ACHR
Phạm Hồng Thái, Nguyễn Đăng Dung, Vũ Công Giao, Lã Khánh Tùng (Đồng chủ biên), Hỏiđáp về quyền con người, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015, tr.72.
Báo cáo về Nicaragua 1983, xem chú thích
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một quốc gia - bao gồm việc xem xét các biện pháp mà không liên quan đến tạm đình
chỉ quyền - và đánh giá nhu cầu thực tế đối với từng biện pháp hạn chế.
b) Tính tạm thời
Tính tạm thời đề cập đến thời gian áp dụng các biện pháp khẩn cấp. Như điều
27(1) ACHR đã chỉ ra, việc đình chỉ các quyền chỉ có giá trị “trong thời hạn nghiêm
ngặt theo yêu cầu tình huống.” Việc hạn chế nghĩa vụ nhân quyền trong khoảng
thời gian không giới hạn, cũng như việc duy trì các biện pháp đó một khi các hoàn
cảnh thúc đẩy chúng đã kết thúc thì cấu thành hành vi vi phạm Công ước.1 Để tránh
vi phạm yêu cầu về tính tạm thời, Ủy ban nhân quyền Liên Mỹ cho rằng: việc chấm
dứt biện pháp tạm đình chỉ quyền là không đủ, thay vào đó, chính phủ phải có hành
động tích cực để khôi phục việc hưởng thụ các quyền cho những người bị ảnh hưởng
thông qua các biện pháp thích hợp, bao gồm cả việc bồi thường thỏa đáng.2
c) Mức độ
Công ước giới hạn bất kỳ sự tạm đình chỉ nào đối với các nghĩa vụ của nhà nước
được ký kết theo Công ước ở “mức độ... bắt buộc nghiêm ngặt”.3 Nguyên tắc này
nghiêm cấm các quốc gia áp đặt các sự tạm đình chỉ không thực sự cần thiết lên các
quyền con người, tức là khi tình huống thực tế không cần hạn chế các quyền cơ bản đó,
hoặc là chỉ cần giới hạn một phần của các quyền đó. Nguyên tắc cũng nghiêm cấm áp
đặt biện pháp hạn chế quyền trên một khu vực địa lý rộng hơn yêu cầu thực tế. Giống
như các nguyên tắc về tính cần thiết và tính tạm thời, tiêu chí mức độ là một quy định
nghiêm ngặt. Nó không cho phép quốc gia thành viên biện minh cho việc lạm dụng
quyền con người bằng những lập luận mơ hồ về gìn giữ an ninh quốc gia.
d) Chống phân biệt đối xử
Nguyên tắc cấm phân biệt đối xử có tầm quan trọng đến mức nó được quy định
trong cả điều 1, điều 24 và điều 27 của Công ước ACHR. Cũng như nhiều văn kiện
quốc tế khác về nhân quyền, nguyên tắc chống phân biệt đối xử cấm các hành động
của nhà nước dựa trên sự phân biệt về chủng tộc, tôn giáo, giới tính, dân tộc, niềm tin
chính trị hoặc tiêu chí khác. Do đó, việc đình chỉ hợp pháp các quyền có thể bị hạn
chế sẽ trở nên vô hiệu nếu biện pháp đó được đưa ra dựa trên sự phân biệt đối xử.
e) Tính tương thích với các nghĩa vụ quốc tế khác
Điều 27(1) ACHR đặt ra điều kiện rằng các biện pháp tạm đình chỉ quyền không
được trái với các nghĩa vụ khác của quốc gia thành viên theo luật pháp quốc tế. Thuật
1

2
3

Grossman, Claudio. A Framework for the Examination of States of Emergency Under the
American Convention on Human Rights. American University International Law Review 1,
no. 1 (1986): p.51.
Như trên.
Điều 27(1) ACHR.

PHẦN TIẾNG VIỆT (PAPERS IN VIETNAMESE)

477

ngữ “các nghĩa vụ khác theo luật pháp quốc tế” có nghĩa khá rộng và có thể được diển
giải là phải tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào được suy ra từ luật quốc tế và tập quán
quốc tế. Do đó, nguyên tắc này này có thể mở rộng danh sách các quyền không thể bị
hạn chế được liệt kê trước đó trong điều 27(2). Ví dụ, một quốc gia tham gia Công ước
châu Mỹ có thể tạm đình chỉ một cách hợp pháp quyền không bị cầm tù vì nợ nần nếu
việc tạm đình chỉ này là cần thiết trong tình trạng khẩn cấp. Nhưng Công ước quốc tế
về các quyền dân sự và chính trị ICCPR lại quy định quyền này là không thể bị hạn chế1,
do đó, đối với các quốc gia là thành viên của cả hai công ước, quyền này sẽ được coi là
không thể bị tạm đình chỉ.
f) Tuân thủ luật pháp trong nước

Công ước ACHR không cho phép quốc gia tuyên bố tình trạng khẩn
cấp được sử dụng các biện pháp khẩn cấp mà trái với luật pháp của chính
quốc gia đó, ngay cả khi các biện pháp này phù hợp với các nguyên tắc khác
của Công ước. Điều 30 ACHR đề ra ngoại lệ duy nhất, đó là các biện pháp
này phải theo thủ theo các đạo luật được ban hành vì lợi ích chung và phù
hợp với mục đich mà biện pháp đó hướng tới.
4. NHỮNG GIÁ TRỊ THAM KHẢO CỦA VIỆT NAM
Kể từ sau chiến tranh biên giới với Trung Quốc năm 1979, Việt Nam chưa có thêm
một lần nào tuyên bố tình trạng khẩn cấp2. Và từ đó tới nay, Việt Nam chỉ ban bố tình
trạng khẩn cấp ở cấp tỉnh thành, và chủ yếu do các nguyên nhân tự nhiên, lần gần
nhất là tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại năm tỉnh đồng bằng sông Cửu Long do tình
hình hạn mặn vào tháng 1/2020. Về mặt thực tiễn, Việt Nam rõ ràng chưa có nhiều kinh
nghiệm trong giám sát và thực hiện nghĩa vụ đảm bảo quyền con người trong tình
trạng khẩn cấp như các quốc gia châu Mỹ. So với tình toàn diện của các điều khoản và
nguyên tắc về ban bố tình trạng khẩn cấp của Công ước châu Mỹ về nhân quyền, pháp
luật Việt Nam vẫn còn nhiều điểm cần củng cố.
Trước hết, luật pháp Việt Nam đã phân tách rõ vai trò của các nhánh quyền lực
nhà nước trong việc ban bố tình trạng khẩn cấp. Hiến pháp Việt Nam3 quy định rằng
Quốc hội có nhiệm vụ ra quyết định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt
khác để đảm bảo quốc phòng, an ninh (điều 70 mục 13 Hiến pháp); Ủy ban thường
vụ Quốc hội có quyền ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng
địa phương (điều 74 mục 10 Hiến pháp). Chủ tịch nước căn cứ theo nghị quyết của
1
2

3

Điều 11 ICCPR
Căn cứ vào Lệnh tổng động viên trong cả nước vào ngày 05/03/1979, ký bởi Chủ tích nước Tôn
Đức Thắng: dù Việt Nam không chính thức đưa ra tuyên bố chiến tranh, lệnh tổng động viên
là hành động chỉ có khi một quốc gia bước vào tình trạng chiến tranh.
Hiến pháp Việt Nam năm 2013
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Ủy ban thường vụ Quốc hội để công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp, trong trường
hợp Ủy ban không thể họp được, Chủ tịch nước có quyền ra lệnh thay (điều 88 mục
5 Hiến pháp). Chính phủ giữ trách nhiệm thi hành lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp
và các biện pháp khác (điều 96 mục 3 Hiến pháp). Tuy nhiên, cả Hiến pháp lẫn các
văn bản quy phạm pháp luật khác của Việt Nam đều chưa đề cập rõ ràng tới vai trò
của cơ quan tư pháp trong giám sát tình trạng khẩn cấp. Từ kinh nghiệm quốc tế, dễ
nhận thấy rằng tòa án cần tiếp tục hoạt động độc lập trong tình trạng khẩn cấp và
phải có thẩm quyền xem xét các biện pháp hạn chế quyền con người của nhà nước
mà vượt quá mức giới hạn cần thiết theo thực tế.
Những nguyên tắc đảm bảo pháp lý trong luật pháp quốc tế còn ngụ ý rằng,
ngay cả trong các tình trạng khẩn cấp, thẩm phán, công tố viên và luật sư phải được
phép thực hiện trách nhiệm chuyên môn của họ một cách vô tư và độc lập, không bị
áp lực hoặc can thiệp từ bên ngoài. Nhiệm vụ chuyên môn của các thẩm phán, kiểm
sát viên và luật sư là làm hết sức mình để đảm bảo nguyên tắc pháp lý, nền pháp
quyền và các quyền cơ bản của con người được đảm bảo một cách hiệu quả ngay cả
khi một quốc gia rơi vào tình trạng khủng hoảng. Nhiệm vụ của các kiểm sát viên
trong điều tra và truy tố các hành vi vi phạm các quyền như quyền sống và toàn vẹn
về thể chất, quyền tự do và an ninh phải được giữ nguyên. Về phần mình, luật sư
phải sẵn sàng cam kết bảo vệ quyền lợi và quyền tự do của con người ngay cả trong
tình trạng khẩn cấp, mặc dù lúc này họ có thể gặp trở ngại hơn cả bình thường.
Bên cạnh đó, Việt Nam có thể nghiên cứu học tập các nguyên tắc ban bố tình
trạng khẩn cấp theo công ước ACHR. Xét trường hợp UBND tỉnh Thái Nguyên công
bố tình trạng khẩn cấp do đập Hồ Núi Cố bị thấm gây nguy cơ mất an toàn đập vào
năm 2017. Tại thời điểm ra công bố tình trạng khẩn cấp, chưa có một cuộc đánh giá
chất lượng đập một cách toàn diện và dù xuất hiện các vết thấm, hồ nước chỉ đang
chứa 40 triệu m3 nước trong khi khả năng chưa lên tới 170 triệu m31. Bản thân Thứ
trưởng Bộ NNPTNT ông Hoàng Văn Thắng cũng nhận định rằng quy định về việc
công bố tình trạng khẩn cấp cần được làm rõ hơn.2 Do đó, các cơ quan chức năng
cần soạn thảo và ban hành các tiêu chí để xác định rõ mức độ nghiêm trọng của tình
trạng đủ để cấu thành tình trạng khẩn cấp.
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BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM
PGS.TS. Vũ Hồng Anh1, TS. Nguyễn Thị Thủy

Tóm tắt: Bài viết tổng quan các quy định pháp luật Việt Nam về bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tình
trạng khẩn cấp. Tiếp theo, bài viết đánh giá những hạn chế của pháp luật và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về quyền
con người, quyền công dân trong tình trạng khẩn cấp.
Từ khóa: Pháp luật, quyền con người, quyền công dân, tình trạng khẩn cấp.
1. 		 QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN TRONG TÌNH
TRẠNG KHẨN CẤP
Tình trạng khẩn cấp là tình huống xảy ra khi thảm họa lớn do thiên nhiên, con
người gây ra, khi dịch bệnh lây lan trên diện rộng vượt quá khả năng ứng phó của
chính quyền, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cá nhân, tài
sản của nhà nước và của tổ chức khác. Tình trạng khẩn cấp có thể diễn ra trên một
hoặc nhiều địa phương hay trên phạm vi cả nước. Khi áp dụng tình trạng khẩn cấp
tất yếu sẽ dẫn đến việc hạn chế quyền tự do dân chủ, tự do cá nhân, trong nhiều
trường hợp còn dẫn đến việc hạn chế quyền trong lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội.
Điều 14 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được
công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.
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”.
Như vậy, bên cạnh việc khẳng định công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền
con người, quyền công dân, Hiến pháp cũng trù liệu khả năng hạn chế quyền con
người, quyền công dân trong một số trường hợp nhất định liên quan đến quốc phòng,
an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.
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Nguyên tắc hạn chế quyền đã được cụ thể hóa bằng các quy định của pháp luật
về tình trạng khẩn cấp, Luật An ninh quốc gia năm 2004, Luật Quốc phòng năm 2018,
Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Thú y năm 2015, Luật Trung
mua, trựng dụng tài sản năm 2008… và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Có thể chia các quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân trong
tình trạng khẩn cấp thành 3 nhóm sau: Nhóm quy định về điều kiện ban bố tình
trạng khẩn cấp; nhóm quy định về các quyền con người, quyền công dân bị hạn chế
trong tình trạng khẩn cấp; nhóm quy định các biện pháp bảo đảm quyền con người,
quyền công dân trong tình trạng khẩn cấp.
- Nhóm quy phạn quy định về điều kiện ban bố tình trạng khẩn cấp.
Theo quy định của Điều 1 Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp năm 2000, tình trạng
khẩn cấp được ban bố khi trong cả nước, một hoặc nhiều địa phương có thảm họa lớn
do thiên nhiên hoặc con người gây ra, có dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô
rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước và của tổ chức, tính mạng, sức
khỏe, tài sản của Nhân dân hoặc có tình hình đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc
gia và trật tự an toàn xã hội, thì Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc Chủ tịch nước ban bố
tình trạng khẩn cấp để áp dụng các biện pháp đặc biệt nhằm kịp thời ngăn chặn, hạn
chế và khắc phục hậu quả xảy ra, nhanh chóng ổn định tình hình.
Các văn bản luật chuyên ngành xác định cụ thể những điều kiện ban bố tình
trạng khẩn cấp đều viện dẫn pháp luật về tình trạng khẩn cấp, cụ thể: Luật Quốc
phòng xác định điều kiện khi có nguy cơ trực tiếp bị xâm lược hoặc đã xảy ra hành vi
xâm lược hoặc bạo loạn có vũ trang nhưng chưa đến mức tuyên bố tình trạng chiến
tranh (khoản 10 Điều 2); Luật Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm xác định điều
kiện 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
(khoản 1 Điều 42); Luật Thú y xác định điều kiện trường hợp dịch bệnh động vật lây
lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người
hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế - xã hội (khoản 6 Điều 28)…
- Nhóm quy phạm quy định các quyền con người, công dân bị hạn chế trong tình trạng
khẩn cấp.
Điều, 6, Điều 7, Điều 8 Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp năm 2000 quy định
những biện pháp hạn chế quyền con người, quyền công dân sau đây:
+ Cấm người, phương tiện ra, vào trên địa bàn, khu vực nhất định;
+ Cấm người, phương tiện hoạt động trong thời gian nhất định;
+ Trưng dụng phương tiện, tài sản của tổ chức, cá nhân;
+ Đóng cửa nhà hát, rạp chiếu bóng và các nơi sinh hoạt công cộng khác;
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+ Cấm bãi công, bãi khóa, bãi thị;
+ Cấm, giải tán các cuộc biểu tình, các cuộc tụ tập đông người và những hoạt
động của cá nhân, tổ chức;
+ Đình chỉ hoạt động giao thông đường bộ, đường không, đường sắt, đường thủy
+ Hạn chế xuất, nhập cảnh, quá cảnh; tạm dừng việc xuất cảnh, nhập cảnh đối
với một số trường hợp đã được cấp thị thực;
+ Kiểm soát phương tiện thông tin đại chúng; kiểm duyệt xuất bản; đình chỉ
việc xuất bản;
+ Áp dụng biện pháp kiểm soát đặc biệt đối với việc sử dụng các phương tiện
liên lạc.
Bên cạnh đó, các văn bản luật chuyên ngành quy định bổ sung một số biện pháp
hạn ché quyền con người, quyền công dân khác trong tình trạng khẩn cấp, cụ thể,
Luật Phòng, chông bệnh truyền nhiềm quy định biện pháp sau:
+ Cách ly y tế (Điều 43);
+ Tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm
lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch (điểm a khoản 1 Điều 52);
+ Cấm kinh doanh, sử dụng loại thực phẩm được cơ quan y tế có thẩm quyền
xác định là trung gian truyền bệnh dịch (điểm b khoản 1 Điều 52);
+ Cấm đưa ra khỏi vùng có dịch những vật phẩm, động vật, thực vật, thực
phẩm và hàng hóa khác có khả năng lây truyền bệnh dịch (điểm b khoản 1 Điều 53);
- Tiêu hủy động vật, thực phẩm và các vật khác có nguy cơ làm lây lan bệnh dịch
sang người (diểm g khoản 2 Điều 54).
Luật Thú y quy định biện pháp tiêu hủy, giết mổ bắt buộc đối với động vật
nhiễm bệnh (khoản 1 Điều 30).
Ngoài ra, Nghị định số 71/2002/NĐ-CP Quy dịnh chi tiết thi hành một số điều của
Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thẩm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm ngày
23/7/2002 cũng quy định bổ sung một số hạn chế quyền con người, quyền công dân so
với Pháp lệnh. Cụ thể,
+ Tạm đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ khi cần thiết (điểm đ khoản 1 Điều 14)
- Nhóm quy phạm quy định các biện pháp bảo đảm quyền con người, quyền công dân
trong tình trạng khẩn cấp
Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp năm 2000 quy định những biện pháp bảo đảm
quyền con người, quyền công dân trong tình trạng khẩn cấp sau đây:
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+ Người bị bắt hoặc bị tạm giữ theo quy định của pháp luật phải được xử lý theo
thủ tục tố tụng hình sự hoặc thủ tục xử lý vi phạm hành chính (khoản 1 Điều 14);
+ Người bị bắt và bị xử phạt hành chính do vi phạm quy định về cấm đi lại,
nếu có giấy tờ tùy thân hợp lệ thì được trả tự do ngay sau khi hế thời gian cấm đi lại;
trong trường hợp người bị bắt không có giấy tờ tùy thân thì bị tạm giữ cho đến khi
xác minh được về nhân thân của người đó nhưng không quá bảy mươi hai giờ (điểm
c khoản 2 Điều 14);
+ Người bị bắt, giam, giữ trái pháp luật hoặc bị thiệt hại do hành vi trái pháp
luật khác của người có thẩm quyền gây ra được khôi phục danh dự, quyền lợi và
được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật (khoản 1 Điều 19);
+ Cơ quan đã trưng dụng phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân…
phải trả ngay phương tiện, tài sản đó cho chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng
hợp pháp. Trong trường hợp phương tiện, tài sản bị mất mát hoặc hư hỏng thì cơ
quan đã trưng dụng có trách nhiệm bối thường theo quy định của pháp luật (khoản
2 Điều 19).
Luật Thú y cũng quy định biện pháp Nhà nước hỗ trợ việc tiêu hủy, giết mổ bắt
buộc động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh và sản phẩm động vật mang mầm
bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch (khoản 3 Điều 30).
2. 		 NHẬN XÉT VỀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN
TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
Qua nghiên cứu quy định của pháp luật Việt Nam về bảo đảm quyền con người,
quyền công dân trong tình trạng khẩn cấp có thể rút ra một số nhận xét sau đây:
Thứ nhất, có thể nói rằng, toàn bộ hệ thống pháp luật về tình trạng khẩn cấp
là nhằm trù liệu các biện pháp bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân
trong tình trạng khi ở một hay nhiều địa phương hoặc trên cả nước diễn ra thảm họa
do thiên nhiên hoặc con người gây ra hoặc do dịch bệnh lây lan trên diện rộng đe dọa
đến tinh mạng, sức khỏe, tài sản của cá nhân.
Thứ hai, để bảo đảm quyền con người, quyền công dân, pháp luật về tình trạng
khẩn cấp hiện hành trù liệu một số hạn chế quyền con người, quyền công dân. Các
hạn chế quyền con người, quyền công dân trong trình trạng khẩn cấp liên quan đến
nhiều lĩnh vực khác nhau:
- Lĩnh vực tự do dân chủ, tự do cá nhân: bất khả xâm phạm về thân thể; quyền
tự do đi lại, quyền được ra nước ngoài và từ nước ngoài trở về; quyền tự do cư trú;
quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; quyền hội họp, lập hội, biểu tình.
- Lĩnh vực văn hóa, xã hội: quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, tham gia
vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa.
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- Lĩnh vực kinh tế: quyền làm việc, quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu
Thứ ba, bên cạnh quy định hạn chế quyền con người, quyền công dân, pháp luật
về tình trạng khẩn cấp thiết lập các biện pháp bảo đảm quyền con người, quyền công
dân. Các biện pháp thể hiện ở các khía cạnh sau đây:
Một là, pháp luật về tình trạng khẩn cấp xác định cụ thể điều kiện ban bố tình
trạng khẩn cấp. Các điều kiện này bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp
năm 2013 về nguyên tắc hạn chế quyền con người, quyền công dân.
Hai là, pháp luật về tình trạng khẩn cấp quy định một số biện pháp bảo đảm,
khôi phục quyền con người, quyền công dân trong và sau thời gian diễn ra tình
trạng khẩn cấp. Đó là quy định về quyền của người bị bắt giữ, tạm giữ theo quy định
của pháp luật trong thời gian diễn ra tình trạng khẩn cấp phải được xử lý theo thủ
tục tố tụng hình sự hoặc thủ tục xử lý vi phạm hành chính; quyền của người bị bắt,
giam, giữ trái pháp luật hoặc bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật khác của người có
thẩm quyền gây ra được khôi phục danh dự, quyền lợi và được bồi thường thiệt hại;
quyền của người bị trưng dụng phương tiện, tài sản được hoàn trả phương tiện, tài
sản, trong trường hợp phương tiện, tài sản bị mất mát hoặc hư hỏng thì cơ quan đã
trưng dụng có trách nhiệm bối thường theo quy định của pháp luật; quyền của chủ
sở hữu động vật mắc bệnh hoặc có dấu hiệu mắc bệnh và sản phẩm động vật mang
mầm bệnh bị bắt buộc tiêu hủy, giết mổ được Nhà nước hỗ trợ kinh phí.
Ba là, pháp luật về tình trạng khẩn cấp quy định về trách nhiệm của các cơ quan
nhà nước, tổ chức, đơn vị trong thi hành nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội
hoặc lệnh của Chủ tịch nước về ban bố tình trạng khẩn cấp; quy định trách nhiệm
của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong
giám sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành nghị quyết hoặc lệnh ban bố
tình trạng khẩn cấp.
Những biện pháp nêu trên chính là những bảo đảm quan trọng đối với quyền
con người, quyền công dân trong thời gian diễn ra tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên,
bên cạnh đó, pháp luật về tình trạng khẩn cấp của Việt Nam hiện nay còn bộc lộ một
số hạn chế, bất cập sau đây:
Thứ nhất, hình thức thể hiện quy định về hạn chế quyền con người, quyền công
dân trong tình trạng khẩn cấp chưa phù hợp với quy định của Hiến pháp. Như đã
đề cập ở trên đây, 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. Pháp lệnh Tình trạng
khẩn cấp năm 2000 được ban hành trên cơ sở Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung
năm 2001), khi đó, Hiến pháp chưa xác định nguyên tắc hạn chế quyền con người,
quyền công dân. Việc Hiến pháp năm 2013 bổ sung nguyên tắc hạn chế quyền con
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người, quyền công dân chỉ do luật định đòi hỏi cần ban hành luật về tình trạng khẩn
cấp thay thế cho Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp để bảo đảm tính hợp hiến của các
quy định về hạn chế quyền trong tình trạng khẩn cấp
Thứ hai, nội dung các hạn chế quyền con người, quyền công dân chưa thật đầy
đủ. Thực tế cho thấy, trong thời gian diễn ra tình trạng khẩn cấp, một số quyền con
người, quyền công dân có thể bị hạn chế nhưng chưa được pháp luật về tình trạng
khẩn cấp trù liệu. Đó là các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền bầu cử, ứng cử;
quyền biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân; quyền bảo đảm an sinh xã
hội; quyền học tập.
Trong đợt bùng phát đại dịch Covid 19, hầu như tất cả các nước trên thế giới,
trong đó có Việt Nam đều áp dụng biện pháp giãn cách xã hội ở các mức độ khác
nhau, trong đó có các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội gần như bị đóng
băng. Các biện pháp giãn cách được đưa ra là: đóng cửa nhà máy, công xưởng, trường
học, nhà thờ, nhà chùa, các khu du lịch, danh lam thắng cảnh, khu vui chơi giải trí;
đình chỉ các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; tạm hoãn tổ chức các sự kiện tập
trung đồng người, các cuộc hội họp, hội thảo; hạn chế tối đa hoạt động giao thông
công cộng, hạn chế hoạt động xuất, nhập cảnh… Các biện pháp này ảnh hưởng đến
toàn bộ đời sống kinh tế-xã hội của đất nước, làm cho một bộ phận không nhỏ người
lao động mất việc làm và dĩ nhiên đã hạn chế quyền con người, quyền công dân trên
tất cả các lĩnh vực từ tự do dân chủ, tự do cá nhân, kinh tế, chính trị đến lĩnh vực văn
hóa, xã hội.
Thứ ba, do pháp luật về tình trạng khẩn cấp chưa trù liệu được hết phạm vi
quyền con người, quyền công dân có thể hoặc cần bị hạn chế trong thời gian diễn
ra tình trạng khẩn cấp nên các biện pháp bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền
công dân trong tình trạng khẩn cấp chưa được pháp luật xác định đầy đủ, đặc biệt
là các biện pháp về kinh tế, an sinh xã hội. Ngoài các biện pháp bảo đảm quyền bất
khả xâm phạm về thân thể, bảo đảm quyền sở hữu như đã nêu ở trên, khoản 1 Điều
10 Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp quy định: “Ủy ban nhân dân các cấp tại địa bàn
có tình trạng khẩn cấp và các cơ quan nhà nước có liên quan khác có trách nhiệm áp
dụng các biện pháp cần thiết để giúp đỡ nhân dân nhanh chóng ổn định đời sống,
phục hội sản xuất”. Tuy nhiên, những biện pháp này là biện pháp gì thì Pháp lệnh
không đề cập đến. Hơn nữa, Pháp lệnh cũng không trù liệu đến các biện pháp mang
tầm quốc gia.
Dịch bệnh Covid 19 bùng nổ đã chỉ ra cho thấy sự lúng túng của chính quyền
trong việc xác định cơ sở để ban hành những biện pháp kinh tế hỗ trợ người lao động.
Điều này thể hiện ở việc ban hành Nghị quyết số 42/CP-NQ ngày 9/4/2020 của Chính
phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19. Trong số 4 căn cứ
ban hành Nghị quyết, căn cứ thứ ba: “Căn cứ kết luận phiên họp ngày 08 tháng 4 năm 2020
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của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 3546/TB-TTKQH ngày 09 tháng 4 năm 2020
của Tổng Thư ký Quốc hội” không mang tính chất pháp lý, do đó không thể lấy làm căn
cứ để ban hành Nghị quyết này. Tuy nhiên, đây lại là căn cứ quan trong để ban hành
nghị quyết vì số kinh phí mà Chính phủ huy động từ ngân sách nhà nước vượt quá
thẩm quyền của Chính phủ. Đúng ra, Ủy ban thường vụ Quốc hội phải ban hành nghị
quyết về một số biện pháp, chính sách an sinh xã hội nhằm hỗ trợ người dân gặp khó
khăn do đại dịch Covid-19 làm căn cứ cho Chính phủ ban hành Nghị quyết này. Tuy
nhiên, Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ cho ý kiến vào tờ trình của Chính phủ về sự cần
thiết phải ban hành chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19,
và giao cho Tổng thư ký Quốc hội thông báo kết luận phiên họp của Ủy ban thường vụ
Quốc hội làm cơ sở cho Chính phủ ban hành nghị quyết. Cách làm này thường được
các cơ quan hành chính nhà nước sử dụng nhưng không thể sử dụng trong hoạt động
lập pháp của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.
3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
Từ những phân tích nêu trên, chúng tôi cho rằng, để bảo vệ, bảo đảm tốt hơn
quyền con người, quyền công dân trong trình trạng khẩn cấp cần thực hiện một số
giải pháp hoàn thiện pháp luật về tình trạng khẩn cấp của Việt Nam như sau:
Thứ nhất, cần ban hành Luật Tình trạng khẩn cấp thay thế cho Pháp lệnh Tình
trạng khẩn cấp để bảo đảm tính hợp hiến của những hạn chế quyền con người,
quyền công dân trong tình trạng khẩn cấp;
Thứ hai, Luật Tình trạng khẩn cấp cần trù liệu các điều kiện ban bố tình trạng khẩn
cấp phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, trù liệu đầy đủ các quyền con
người, quyền công dân có thể hay buộc phải hạn chế trong thời gian diễn ra tình trạng
khẩn cấp. Tránh tình trạng nghị định của Chính phủ quy định bổ sung các quyền con
người, quyền công dân bị hạn chế trong tình trạng khẩn cấp1.
Thứ ba, cần bổ sung quy đinh về các biện pháp khẩn cấp trong Luật Ngân sách
nhà nước năm 2015, Luật Dự trữ quốc gia năm 2012, bổ sung thẩm quyền của Chính
phủ trong việc huy động nguồn lực từ ngân sách nhà nước, từ quỹ dự trữ quốc gia
để thực hiện các biện pháp bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tình
trạng khẩn cấp.
Thứ tư, sửa đổi Luật tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, bổ
sung quy định về thẩm quyền của Chính phủ, chính quyền địa phương trong tình trạng
khẩn cấp làm cơ sở bảo đảm sự thống nhất chung cho những quy định về thẩm quyền
của Chính phủ, chính quyền địa phương trong các văn bản luật chuyên ngành.
1

Nghị dịnh số 71/2002/NĐ-CP quy định bổ sung biện pháp hạn chế quyền con người, quyền
công dân “Tạm đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất
kinh doanh, dịch vụ khi cần thiết”.

GIỚI HẠN CHO TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI
ThS. Lê Quỳnh Mai1, TS. Trần Thúy Hằng2, Bùi Trung Hiếu3
Tóm tắt: Khi xuất hiện tình trạng khẩn cấp được biết đến như nội chiến, thiên tai, khủng hoảng kinh tế hay dịch bệnh tại
các quốc gia thì pháp luật quốc tế cho phép các quốc gia được đình chỉ nhiều biện pháp bảo vệ nhân quyền để bảo vệ an
ninh quốc gia, trật tự công cộng hay sức khỏe của cộng đồng. Nhưng nhiều quốc gia thường xuyên vượt qua các giới hạn của
quyền này để có những hạn chế không thích đáng thậm chí bị lên án là vi phạm các quyền con người, tại một số quốc gia ghi
nhận quyền tuyệt đối cũng sẽ bị hạn chế khi Chính phủ ban hành tình trạng khẩn cấp. Bài viết này tập trung phân tích pháp
luật quốc tế về điều kiện tuyên bố tình trạng khẩn cấp và những giới hạn các biện pháp áp dụng trong tình trạng khẩn cấp
tại các quốc gia để bảo vệ quyền. Từ những thách thức mà pháp luật quốc tế phải đối mặt để bảo vệ quyền con người trong
tình trạng khẩn cấp, cho thấy những thành công và thất bại của quốc gia trong việc bảo vệ quyền con người bằng cách giới
hạn quyền lực của quốc gia trong tình trạng khẩn cấp.
Từ khóa: Tình trạng khẩn cấp, đình chỉ quyền, giới hạn quyền lực nhà nước
GIỚI THIỆU
Các văn kiện pháp luật quốc tế về nhân quyền cho phép các quốc gia thành
viên được áp dụng các biện pháp đình chỉ (derogation) việc hưởng thụ các quyền
trong trường hợp khẩn cấp (state of emergency) như khi có xung đột vũ trang hay
thảm họa thiên thiên. Các quy định trên được ghi nhận trong các văn kiện như
tại Điều 4 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, 1966 (ICCPR), Điều
27 Công ước châu Mỹ về quyền con người, 1969 (ACHR), Điều 15 Công ước Châu
Âu về quyền con người, 1950 (ECHR) đều có chung cách quy định về trường hợp
khẩn cấp. Để làm rõ thêm căn cứ của việc tạm đình chỉ quyền để bảo vệ quyền
con người trong tình huống khẩn cấp, các tổ chức phi chính phủ về bảo vệ quyền
con người và các chuyên gia nhân quyền đã tác động, tham vấn để Liên hợp quốc
đã ban hành Bộ tiêu chuẩn tối thiểu Paris về quyền con người trong tình trạng khẩn
1

2
3

Giảng viên Khoa Luật, Học Viện An ninh nhân dân, NCS tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà
Nội. Bài viết này là một phần của luận án tiến sĩ “Pháp luật về giới hạn quyền con người, quyền
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cấp năm 1984 và các nguyên tắc Siracusa về các quy định giới hạn và đình chỉ
trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1985 ((sau đây gọi tắt
là Nguyên tắc Siracusa).
Điều ngạc nhiên rằng, không có điều khoản nào quy định về việc đình chỉ quyền
tại Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, 1966 (ICESCR). Nhưng
từ quy định tại Điều 2 ICESCR, có thể hiểu rằng khi có xung đột vũ trang, thiên tai và
các tình huống khẩn cấp khác cũng như những khó khăn kinh tế có thể ảnh hưởng
hoặc làm suy yếu khả năng của nhà nước trong việc thực hiện mức độ hưởng thụ
quyền kinh tế, quyền văn hóa và quyền xã hội thì mỗi quốc gia sẽ tiến hành các biện
pháp thích hợp bao gồm cả biện pháp hạn chế hay đình chỉ quyền.
Hiến chương châu Phi về quyền con người và quyền của các dân tộc, 1981 cũng
không có điều khoản cho phép đình chỉ quyền trong trường hợp khẩn cấp. Các học
giả khu vực châu Phi cũng không hoan nghênh sự im lặng của Hiến chương châu Phi
về vấn đề này.1 Nhưng cũng có học giả cho rằng việc thiếu quy định về điều khoản
đình chỉ quyền như trên là cách bảo vệ quyền, ngoài ra, và các quy định hàm ý về đình
chỉ quyền theo Hiến chương Châu Phi có sự tương thích với các công cụ nhân quyền
tương ứng như ICCPR.2

Pháp luật quốc tế đã đưa ra những giới hạn hay chính là những điều kiện để
quốc gia công bố tình trạng khẩn cấp và những yêu cầu về các biện pháp mà quốc
gia phải tuân thủ trong tình trạng khẩn cấp để bảo vệ quyền con người, bảo vệ công
dân, đó là:
(i) Phải có tình trạng khẩn cấp diễn ra trên thực tế đe dọa đến sự sống còn của
quốc gia
(ii) Tính hợp pháp của tuyên bố và trách nhiệm giải trình
(iii) Các biện pháp áp dụng trong thời gian của tình trạng khẩn cấp phải: mang
tính tạm thời; tương xứng với tình huống khẩn; không trái với nghĩa vụ khác của
quốc gia trong các điều ước; không phân biệt đối xử; và không được áp dụng với các
quyền không bị tạm đình chỉ (non-derogable rights).
Để ban hành tình trạng khẩn cấp, quốc gia cần phải chứng minh được hai điều
kiện (i) và (ii), điều kiện (iii) được đưa ra nhằm đảm bảo rằng việc bảo vệ sự sống còn
của quốc gia trong tình huống khẩn cấp sẽ không dẫn đến vi phạm quyền đã được
ghi nhận, không làm trái với bản chất của các quyền và vì mục đích để ngăn chặn
hậu quả của tình huống khẩn cấp gây ra.
1

2

ADBJ Jibril Ali (2013), Derogation from constitutional rights and its implication under the
African Charter on Human and Peoples’ Rights, Law Democracy & Development, Vol 17.
ADBJ Jibril Ali (2013).
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1.		 TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP VÀ GIỚI HẠN VỀ BIỆN PHÁP ÁP DỤNG TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN

1.1. Các yêu cầu của tình trạng khẩn cấp
Để xác định các giới hạn của quốc gia khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp, câu hỏi
đầu tiên các quốc gia phải biện minh rằng tình huống đó có thể tuyên bố là tình trạng
khẩn cấp hay không?
Các quốc gia có nghĩa vụ tôn trọng và bảo đảm quyền con người trong mọi hoàn
cảnh kể cả khi xuất hiện tình trạng khẩn cấp.1 Tuy nhiên, khi xuất hiện tình trạng khẩn
cấp đe dọa sự sống còn của quốc gia, theo quy định tại Điều 4, ICCPR2 hay các quy định
trong các Công ước quốc tế khu vực3 cho phép các quốc gia được đình chỉ các nghĩa vụ
trong Công ước. Nhưng để viện dẫn Điều 4 ICCPR, quốc gia phải chứng minh hai điều
kiện:4 (i) phải có là tình trạng khẩn cấp diễn ra trên thực tế mà đe doạ đến vận mệnh
của dân tộc; (ii) đã tuyên bố một cách chính thức về tình trạng khẩn cấp đó. Như vậy,
để ban hành tình trạng khẩn cấp thì quốc gia thì cần phải thỏa mãn các điều kiện sau:
Thứ nhất, tình trạng khẩn cấp diễn ra trên thực tế đe doạ đến sự sống còn của quốc gia
- dân tộc
Các quốc gia “chỉ được phép tuyên bố khi xuất hiện tình trạng đe dọa đến sự sống còn
quốc gia”.5 Theo ICCPR, chiến tranh hoặc xung đột vũ trang giữa quốc gia có thể được
coi là tình tình trạng khẩn cấp nếu đe dọa đến sự sống còn của một quốc gia. Nhưng
trong một số điều ước quốc tế khu vực như tại ECHR, ACHR thì khi có chiến tranh,
các quốc gia được quyền tuyên bố trình trạng khẩn cấp dù nó có hay không đe dọa
đến sự sống còn của quốc gia tuyên bố. Một trường hợp khẩn cấp đe dọa sự sống còn
của quốc gia được hiểu là:6
(a) Ảnh hưởng đến toàn bộ dân cư và toàn bộ hoặc một phần lãnh thổ của
quốc gia;
(b) Đe dọa sự toàn vẹn về thể chất của dân cư, độc lập chính trị hoặc toàn vẹn
lãnh thổ của quốc gia hoặc sự tồn tại hoặc hoạt động cơ bản của các định chế không
1
2

3
4

5
6

Khoản 1 Điều 2 ICCPR 1966
Điều 4 ICCPR “Trong thời gian có tình trạng khẩn cấp xảy ra đe doạ sự sống còn của quốc gia và
đã được chính thức công bố, các quốc gia thành viên có thể áp dụng những biện pháp hạn chế
các quyền nêu ra trong Công ước này, trong chừng mực do nhu cầu khẩn cấp của tình hình, với
điều kiện những biện pháp này không trái với những nghĩa vụ khác của quốc gia đó xuất phát
từ luật pháp quốc tế và không chứa đựng bất kỳ sự phân biệt đối xử nào về chủng tộc, màu da,
giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo hoặc nguồn gốc xã hội”.
Điều 15 Công ước Châu Âu về quyền con người; Điều 27 Công ước Châu Mỹ về quyền con người
Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc (2001), Bình luận chung số 29 về tạm ngừng thực hiện
quyền trong bối cảnh khẩn cấp, đoạn 2
Bình luận chung số 29, đoạn 3
Nguyên tắc Siracusa về Giới hạn và đình chỉ các điều khoản trong Công ước quốc tế về các
quyền dân sự và chính trị năm 1985, Đoạn 39, 40
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thể thiếu để đảm bảo và thực thi các quyền được thừa nhận trong Công ước (không
bao gồm xung đột và bất ổn nội bộ).
Ủy ban Nhân quyền Châu Âu đã đưa ra sự giải thích về trường hợp khẩn cấp
đe dọa sự sống còn của quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu gồm các điều kiện sau:
(i) Khủng hoảng hoặc nguy hiểm đó phải xảy ra trên thực tế hoặc sắp xảy ra1
(ii) Tác động của nó phải diễn ra trên toàn lãnh thổ quốc gia, mặc dù điều này
không loại trừ các trường hợp khẩn cấp được giới hạn trong các khu vực2
(iii) Việc tiếp tục hoạt động của các tổ chức, cá nhân hay cộng đồng sẽ bị đe dọa3
(iv) Cuộc khủng hoảng hay mối nguy hiểm đó là những sự kiện xảy ra khi mà các
biện pháp thông thường hoặc những hạn chế thông thường áp dụng chưa hiệu quả4.
Trong luật án lệ của mình, Tòa án nhân quyền Châu Âu (ECtHR) đưa ra những
nguyên tắc mà khi quốc gia rơi vào tình huống sẽ có thẩm quyền để xác định rằng liệu
sự sống còn của quốc gia có bị đe dọa bởi tình trạng khẩn cấp hay không bởi mỗi quốc
gia có trách nhiệm về sự sống còn của chính quốc gia đó.5 Theo đó, các quốc gia cần
thận trọng trong việc tự đánh giá để xác định biên độ về tính tương xứng giữa tình
huống khẩn cấp diễn ra và các biện pháp tạm đình chỉ quyền đưa ra là cần thiết để
ngăn chặn tình trạng khẩn cấp.6
Hiện nay, từ thực tiễn tình hình lây nhiễm và kết quả người chết do dịch Covid-19
gây ra tại Trung Quốc, Italia và Tây Ban Nha thì có thể thấy rằng mối nguy hiểm dịch
bệnh này là thực tế và nó ảnh hưởng đến toàn bộ các quốc gia, đe dọa cuộc sống của
cá nhân và cộng đồng người trong một khu vực nhất định. Vào tháng 3 và tháng 4
năm 2020, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng sức khỏe do virus COVID-19, Latvia,
Romania, Armenia, Cộng hòa Moldova, Estonia, Georgia, Albania, Bắc Macedonia,
Serbia và San Marino đã thông báo cho Tổng thư ký Hội đồng châu Âu về quyết định
sử dụng Điều 15 của Công ước. Do đó, việc các quốc gia tuyên bố tình trạng khẩn cấp
do COVID-19 được coi là hợp pháp theo ECHR.
Thứ hai, tính hợp pháp của Tuyên bố tình trạng khẩn cấp và trách nhiệm giải trình
Điều kiện này đưa ra để đảm bảo nguyên tắc pháp chế và pháp quyền của
Tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
1
2
3
4
5

6

A v United Kingdom, (2009) ECHR 301, đoạn 177
Aksoy v. Turkey (1996), đoạn 70
Greek case (1969) 12 YB 1 trang 71-72, đoạn 152-154
Greek case (1969) 12 YB 1 trang 71-72, đoạn 152-154
Ireland v. the United Kingdom, 1978, đoạn 207; Brannigan and McBride v. Kingdom United,
(1993), đoạn 43; Aksoy v. Turkey (1996), đoạn 68 với nội dung nguyên văn như sau “The Court
recalls that it falls to each Contracting State, with its responsibility for “the life of [its] nation”,
to determine whether that life is threatened by a “public emergency”.
Case Aksoy v. Turkey (1996), đoạn 68, Brannigan and McBride v. Vương quốc Anh (1993), đoạn 43.
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- Sự bắt buộc phải có tính hợp pháp
Tình trạng khẩn cấp xuất hiện sẽ là cơ hội bộc lộ những giới hạn của luật pháp
khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp, bởi yếu tố chủ quyền quốc gia – quyền tối cao của
quốc gia đối với lãnh thổ sẽ trao quyền cho nhà nước để đình chỉ quyền và các nghĩa
vụ khác nhằm bảo vệ nhà nước trong trong tình trạng khẩn cấp. Nên câu hỏi đưa ra
là việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp là đặc quyền bên trong hay ngoài hiến pháp?
Đặc quyền được John Locke định nghĩa là “không có gì ngoài sức mạnh của việc làm
tốt các vấn đề công cộng mà không có luật lệ”.1 Như vậy, Locke quan niệm rằng khi có tình
huống phát sinh mà không được quy định sẵn bởi luật, nhưng từ yêu cầu khẩn cấp
của chính trị cần phải có quyết sách kịp thời thì cơ quan hành pháp sẽ có thẩm quyền
xuất phát từ yếu tố đạo đức để tuyên bố khi thấy phù hợp, dù tuyên bố này thiếu thẩm
quyền pháp lý và ngay cả khi nó hành động không tuân theo pháp luật.2 Nhưng quan
niệm về đặc quyền của Locke rất mơ hồ và ông tin rằng Chính phủ đó sẽ vì lợi ích công
cộng khi đưa ra tuyên bố, nên người dân sẽ tin tưởng vào đạo đức của Chính phủ.
Nếu một quan chức hay rộng hơn là chính phủ quyết định dùng đến hành động
không những bất hợp pháp mà còn không thể hợp pháp hóa bằng luật trong tương
lai thì anh ta sẽ phải hành động ngoài pháp luật.3 Và như vậy, sự lựa chọn này để đối
phó với một tình huống khẩn cấp bằng biện pháp bất hợp pháp cực đoan. Mô hình
nhà nước pháp quyền sẽ không lựa chọn cách thức này. Khi các học giả nghiên cứu
để tìm kiếm một mô hình luật pháp nhằm hợp pháp hóa những hành vi của Chính
phủ là những phản ứng phù hợp về chuẩn mực của tình huống khẩn cấp thì câu
hỏi đặt ra rằng luật pháp sẽ phản ứng như thế nào khi không có thời gian để tham gia vào
quá trình này? (bởi nó khẩn cấp nên cần có quyết sách nhanh chóng và có tính ngắn
hạn). Vì vậy, để đảm bảo một nhà nước pháp quyền thì cần phải có biện pháp đối với
chủ thể có quyền lực công nhằm đảm bảo rằng các quyết định của họ phải tuân thủ
nguyên tắc về tính hợp pháp – có nghĩa rằng nhà nước phải hành động trong giới
hạn của luật pháp.
Tính hợp pháp của tuyên bố tình trạng khẩn cấp được cụ thể hóa bởi các yếu tố
sau: (i) Thủ tục tuyên bố được quy định trong pháp luật quốc gia có trước tình huống
khẩn cấp4; (ii) Tình trạng khẩn cấp đe dọa đến sự sống còn của quốc gia cần phải
được tuyên bố chính thức (tuyên bố này được thực hiện bởi Chính phủ kèm theo sự
giải trình đến chủ thể có thẩm quyền và quốc gia thành viên điều ước).
1

2

3
4

J. Locke, Hai chuyên luận về chính phủ, P. Laslett (chủ biên) (Cambridge: Nhà xuất bản Đại học
Cambridge, 1988), tr. 375.
Dyzenhaus, D(2008), “Sự bắt buộc của tính hợp pháp”, trong V. Ramraj (Ed.), Trường hợp khẩn
cấp và giới hạn của tính hợp pháp, Nhà xuất bản Đại học Cambridge, tr. 33-59.
Dyzenhaus, D(2008)
Nguyên tắc Siracusa, đoạn 43.
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- Trách nhiệm giải trình
Trách nhiệm giải trình của quốc gia khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp bao gồm
nghĩa vụ thông báo ngay cho các bên liên quan, thông qua trung gian là Tổng thư ký
Liên Hợp Quốc, và thông tin chi tiết đi kèm với Tuyên bố tình trạng khẩn cấp.1 Mục
đích của việc thông báo này là nhằm công khai việc đình chỉ quyền và thông báo đến
các quốc gia khác về việc đình chỉ quyền tại quốc gia đó. Ủy ban nhân quyền Châu
Âu nhấn mạnh rằng, trong trường hợp không có thông báo chính thức về việc đình
chỉ hay không có đủ thông tin (bao gồm các biện pháp được đề cập trong văn bản
của quốc gia) để các quốc gia ký kết khác đánh giá bản chất của việc tạm đình chỉ thì
Điều 15 ECHR không được áp dụng.2
Khi Chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp thì cần phải có bản giải trình đi
kèm với đầy đủ các thông tin sau:3
(a) Các quy định của ICCPR mà quốc gia đã tạm đình chỉ;
(b) Bản sao công bố tình trạng cùng với pháp luật trong nước (Hiến pháp, luật,
nghị định) quy định về tình trạng khẩn cấp.
(c) Ngày có hiệu lực và thời hạn;
(d) Giải thích lý do ban hành để tạm đình chỉ;
(e) Mô tả ngắn gọn tác động dự đoán của các biện pháp đình chỉ quyền đối với
việc hưởng thụ quyền
Nhưng điều ngạc nhiên rằng, Khoản 3 Điều 15 ECHR đã không quy định rõ về
thời gian đưa ra thông báo về việc tạm đình chỉ quyền và lãnh thổ áp dụng khi quốc
gia gửi thông tin cho Tổng thư ký Hội đồng Châu Âu. Có lẽ, quy định này sẽ được làm
rõ khi vụ việc được giải quyết trước Ủy ban và Tòa án. Thông báo này được xác định
là không chậm trễ khi báo cáo cho Tổng thư ký Hội đồng Châu Âu trong phạm vi từ
12 ngày đến 3 tuần. 4 Điểm khác biệt nữa của ECHR rằng, mặc dù ECHR quy định các
quốc gia phải cung cấp đầy đủ thông tin đến Tổng thư ký Hội đồng châu Âu về các
biện pháp được áp dụng, lý do được áp dụng, nhưng công ước không đề cập rõ quốc
gia phải có nghĩa vụ chỉ ra những điều khoản bị tạm đình chỉ trong Công ước. Trong
khi đó, cả ICCPR và ACHR yêu cầu các quốc gia thành viên phải có thông tin chi tiết về
các điều khoản, quy định có trong công ước mà quốc gia có ý định tạm đình chỉ.
Từ các quy định về điều kiện ban hành tình trạng khẩn cấp tại quốc gia cho thấy,
đây cũng là biện pháp để pháp luật quốc tế hạn chế việc các quốc gia lạm dụng quy
định này để đình chỉ quyền trong một thời gian ấn định.
1
2
3
4

Khoản 3 Điều 4 ICCPR
Greece v. the United Kingdom (1958) RECHRR, Cyprus v. Turkey (1983) ECHRR
Nguyên tắc Siracusa, đoạn 45
Lawless v. Ireland (1961), đoạn số 47; The Greek Case (1969), đoạn 41-43.
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1.2. Giới hạn về biện pháp áp dụng khi tuyên bố trình trạng khẩn cấp
Thứ nhất, các biện pháp trong tình trạng khẩn cấp không được áp dụng đối với những
quyền không bị đình chỉ
Không quốc gia thành viên điều ước nào, ngay cả trong tình trạng khẩn cấp
đe dọa đến sự sống còn của quốc gia được tạm đình chỉ sự bảo đảm của Công ước
đối với các quyền không bị tạm đình chỉ (non-derogable rights). Để làm được điều
này thì Tòa án phải duy trì quyền tài phán của mình trong thời gian tình trạng
khẩn cấp, để xét xử bất kỳ khiếu nại khi cá nhân cho rằng quyền của mình không thể
bị tạm đình chỉ và đã bị vi phạm.1
Có sự khác nhau trong việc ghi nhận quyền không bị đình chỉ trong thời gian
diễn ra tình trạng khẩn cấp giữa ICCPR, ECHR và ACHR. Đây là kết quả của sự khác
nhau trong phương pháp tiếp cận quyền, cụ thể: ECHR đưa ra danh sách các quyền
không bị tạm đình chỉ với dự liệu rằng những quyền này có thể bị vi phạm trong
trường hợp khẩn cấp và có vai trò đặc biệt quan trọng để bảo vệ phẩm giá (nhân
phẩn), bảo vệ sự tồn tại của cá nhân trong tình huống khẩn cấp hay nó còn “là một
trong những giá trị cơ bản của xã hội dân chủ”2 (đặc biệt là liên quan đến quyền không
bị tra tấn); ACHR lại bổ sung thêm một số quyền mới không được quy định trong
ICCPR vào quyền không bị tạm đình chỉ và những quyền này lại dường như không
phải là quyền cần thiết trong trường hợp khẩn cấp như quyền với gia đình, quyền
với tên. Nhưng cả 3 công ước đều có chung quy định về 4 quyền không bị tạm đình
chỉ là: quyền sống, quyền không bị tra tấn và đối xử vô nhân đạo, quyền không bị nô
lệ và nô dịch, quyền không bị áp dụng hồi tố trong tố tụng hình sự.
Thứ hai, các biện pháp áp dụng phải phù hợp với các nghĩa vụ khác của quốc gia trong các
điều ước và không phân biệt đối xử
Giới hạn khác của quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với quốc gia, đó là
các đề xuất để tạm đình chỉ nghĩa vụ của quốc gia theo các điều ước phải phù hợp
(không trái) với các nghĩa vụ khác của nhà nước trong các điều ước quốc tế đó. Quy
định này có thể tạo thành nghĩa vụ bổ sung cho các quốc gia thành viên của các
công ước ICCPR hay ECHR, nhằm bảo vệ các quyền trong các điều ước quốc tế nhân
quyền khác sẽ không bị quốc gia viện cớ là tạm đình chỉ quyền để không thực hiện
nghĩa vụ quốc tế.
Đối với các quốc gia tại Châu Âu, nghĩa vụ khác của quốc gia trong các điều ước
quốc tế khác là đề cập đến việc phải tuân thủ các quy định của luật nhân đạo quốc tế
trong 4 công ước Geneva năm 1949.3 Liên hệ với quy định này khi đề cập đến quyền
1
2
3

Nguyên tắc Siracusa, đoạn 60
Aksoy v. Thổ Nhĩ Kỳ, đoạn 62.
Bốn công ước Genver năm 1949 gồm: Công ước về cải thiện tình trạng của thương, bệnh binh
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được sống trong ECHR, rằng quyền này có thể trở thành ngoại lệ khi thương vong
đó là kết quả của “hành vi hợp pháp theo quy định của chiến tranh”.1 Liệu quy định này có
trái với quy định về việc cấm sử dụng vũ lực theo khoản 4 Điều 2 Hiến chương Liên
hợp quốc năm 1945 và quy định việc bảo vệ dân thường trong chiến tranh? Pháp luật
quốc tế chỉ chấp nhận quốc gia thành viên được viễn dẫn ngoại lệ cho “hành vi hợp
pháp của chiến tranh” khi đó là việc thực hiện quyền tự vệ chính đáng của quốc gia
khi bị tấn công vũ trang theo Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc hoặc từ việc thực
hiện chức năng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Như vậy, với quy định về tuân
thủ nghĩa vụ khác, thì các quốc gia thành viên của ECHR cũng phải tuân thủ nghiêm
ngặt các quy tắc về chiến tranh, đặc biệt các quy định trong luật nhân đạo quốc tế
chính là để đảm bảo sự tuân thủ sự nghiêm ngặt của các biện pháp trong Điều 15
ECHR. Trong khi đó, cả hai công ước ICCPR và ACHR đều từ chối về khả năng của
“hành vi hợp pháp của chiến tranh” trong bối cảnh bảo vệ quyền con người.
Các biện pháp đưa ra “không chứa đựng bất kỳ sự phân biệt đối xử nào về chủng tộc,
màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo hoặc nguồn gốc xã hội”2. Điều kiện này trở thành
nguyên tắc cơ bản yêu cầu các quốc gia phải tuân theo ở bất cứ trường hợp nào (bao
gồm cả khi áp dụng biện pháp đình chỉ quyền dân sự và chính trị).3 Nhưng điều
ngạc nhiên là ECHR lại im lặng về vấn đề này, nhưng không có nghĩa được suy luận
rằng quốc gia thành viên được phân biệt đối xử đối với một số nhóm đối tượng trong
trường hợp khẩn cấp, bởi điều này sẽ được thảo luận rằng biện pháp đó phải “đáp
ứng yêu cầu nghiêm ngặt của các tình huống”.
Thứ ba, phải đảm bảo nguyên tắc tương xứng hay chính là yêu cầu nghiêm ngặt của tình huống
Quy định các biện pháp áp dụng “phải đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt bởi các tình
huống”4 chính là thể hiện nguyên tắc cân xứng giữa quy định đình chỉ quyền và yêu
cầu thực tế của tình huống khẩn cấp. Tòa án sẽ đưa ra phán quyết về việc liệu các
quốc gia có vượt quá “yêu cầu nghiêm ngặt” của cuộc khủng hoảng hay không.5 Việc
tuyên bố trình trạng khẩn cấp phải được thực hiện một cách thiện chí, được đánh giá
khách quan về tình hình để xác định mức độ và phạm vi can thiệp phải tương xứng

1

2
3
4
5

thuộc lực lượng vũ trang chiến đấu trên bộ; Công ước về cải thiện tình trạng của những thương
binh, bệnh binh và những người bị đắm tàu thuộc lực lượng hải quân; Công ước về việc bảo hộ
thường dân trong chiến tranh và Công ước về bảo vệ tù binh trong chiến tranh.
Khoản 2 Điều 15 ECHR quy định nguyên văn nội dung “No derogation from Article 2, except
in respect of deaths resulting from lawful acts of war” được tạm dịch là “Không được đình chỉ
quyền quy định tại Điều 2, trừ trường hợp thương vong gây ra bởi các hành vi hợp pháp của
chiến tranh”.
Khoản 1 Điều 4 ICCPR, Khoản 1 Điều 27 ACHR
Bình luận số 29, đoạn 8
Theo khoản 1 Điều 4 ICCPR, khoản 1 Điều 15 ECHR và khoản 1 Điều 27 ACHR
Brannigan and Mc Bride v.v The United Kingdom, 1993, đoạn 43; Aksoy v. Turkey, đoạn 68
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với tình hình khẩn cấp đe dọa sự sống còn của quốc gia, giới hạn của các biện pháp
đình chỉ đó là phải thực sự cần thiết để đối phó với mối đe dọa.1
2. 		 THÁCH THỨC ĐỐI VỚI PHÁP LUẬT QUỐC TẾ KHI QUỐC GIA TUYÊN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

2.1. Xác định sự tồn tại của tình huống khẩn cấp
Từ phân tích các quy định trong ICCPR, ECHR và ACHR cho thấy cả ba văn bản
trên đưa ra các điều kiện khác nhau để quốc gia thành viên có thể tuyên bố tình trạng
khẩn cấp. Việc sử dụng thuật ngữ mơ hồ “đe dọa sự sống còn của quốc gia” được đánh giá
là sự hướng dẫn không đầy đủ cho những chủ thể có quyền tuyên bố tình trạng khẩn
cấp. Mặc dù ECtHR đã khẳng định rằng các tình huống khẩn cấp phải ảnh hưởng đến
toàn bộ dân số quốc gia mới tạo thành một trường hợp khẩn cấp công cộng (public
emergency)2. Nhưng qua thực trạng về thông báo của các quốc gia châu Âu gửi đến
Tổng thư ký Hội đồng châu Âu thì sự bất ổn cục bộ một khu vực trên lãnh thổ của quốc
gia cũng có thể tuyên bố về tình trạng khẩn cấp.3
Bên cạnh đó, cụm từ “chiến tranh hoặc tình huống khẩn cấp công cộng khác” quy
định trong ECHR (Điều 15) mang hàm ý rằng khi có hành vi bạo lực (trong nội chiến
hoặc khủng bố quy mô lớn kể cả ở nước ngoài) ảnh hưởng đến một phần lớn dân số
thì quốc gia có thể biện minh cho việc áp dụng biện pháp đình chỉ quyền. Điều này
được minh chứng qua vụ A. and other v. the United Kingdom, mặc dù cuộc tấn công của
tổ chức khủng bố Al-Qaeda thực hiện ngoài phạm vi lãnh thổ Vương quốc Anh và
không quốc gia nào tại Châu Âu tuyến bố áp dụng Điều 15 ECHR (Anh là quốc gia
duy nhất). Chính Phủ Anh đã đưa ra bằng chứng để nói về mối lo ngại về một cuộc
tấn công tương tự ngày 11/9 tại Mỹ là “sắp xảy ra”, mà một hành động khủng bố tàn
bạo sẽ không có sự cảnh báo trước, mà hậu quả của các vụ đánh bom là bi thảm bởi
điều này được minh chứng cho vụ tấn công tại Luân-đôn vào tháng 7/2005.4 Nên để
bảo vệ người dân khỏi những rủi ro trong tương lai và từ những gì chứng kiến hậu
quả mà tổ chức khủng bố quốc tế đã gây ra, theo đó, Tòa án đã chấp nhận rằng có
một trường hợp khẩn cấp công cộng đe dọa cuộc sống tại Anh.
Vụ án thứ hai liên quan đến Anh là Ireland v. UnitedKingdom. Mặc dù Chính phủ
nộp đơn (Chính phủ Ailen) không đề cập đến vấn đề rằng có hay không tồn tại tình
huống khẩn cấp (thể hiện qua việc không ai hỏi trước Ủy ban hay Tòa án). Nhưng
Tòa án nhân quyền châu Âu đã khẳng định rằng bất ổn tại 6 quận tại Bắc Ailen vào
1
2

3

4

Nguyên tắc Siracusa, đoạn 51, 53
Theo báo cáo của Ủy ban nhân quyền Châu Âu trong The Greek Case, 1969 yêu cầu rằng một
tình trạng khẩn cấp viện dẫn Điều 15 ECHR phải ảnh hưởng trên toàn bộ quốc gia.
UN Treaties Collection, Status of Treaties Database, Chapter IV, 4, Notifications under Article
4(3) of the Covenant (Derogations), http://treaties.un.org/pages/ParticipationStatus.aspx
A. and other v. the United Kingdom, đoạn 177
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thời điểm đó thuộc phạm vi điều chỉnh Điều 15 ACHR.1 Như vậy, sự bất ổn tại một
khu vực Bắc Ailen cũng bị coi là sự “đe dọa đến sự sống còn của quốc gia” ở đây được
hiểu là Vương quốc Anh.
Việc không rõ ràng khi xác định đó có phải là tình huống khẩn cấp sẽ tiềm ẩn mối
nguy hiểm rằng chính phủ hoặc quyền lực khác muốn viện dẫn điều khoản đình chỉ
quyền có thể sẽ tạo ra bối cảnh bạo lực trong một khu vực để chứng minh rằng có một
trường hợp khẩn cấp đe dọa sự tồn tại của quốc gia.2 Trong án lệ The Greek Case, các Chính
phủ nộp đơn đã chỉ ra rằng chính quyền cách mạng (thành lập sau cuộc đảo chính quân
sự tại Hy Lạp) khó có thể biện minh cho biện pháp đình chỉ quyền bằng việc tự tạo ra
một tình huống khẩn cấp. Vì vậy, như phân tích ở trên, sau án lệ này, Ủy ban đã đưa ra
các điều kiện để xác định về tình trạng khẩn cấp công cộng (xem phần 1.1).

2.2. Mở rộng các biện pháp áp dụng
Pháp luật quốc tế đã giới hạn quyền lập pháp và hành pháp của quốc gia để
không vượt quá quyền hạn trong tình huống khẩn cấp bằng quy định rằng, quốc gia
phải thông báo cụ thể phạm vi thời gian và địa lý áp dụng biện pháp giới hạn quyền.
Trong vụ, Sakik and Others v. Turkey, Tòa án nhân quyền Châu Âu đã tuyên bố rằng các biện
pháp mà Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng khi giam giữ sáu cựu thành viên của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vì
bị coi là tội phạm khủng bố là ngoài phạm vi địa lý được xác định theo tuyên bố áp dụng biện
pháp đình chỉ quyền.3
Ngược lại, trong vụ Ailen v. Vương quốc Anh, Chính phủ Ailen đệ trình rằng các
biện pháp thẩm vấn mà Vương quốc Anh áp dụng để đối với 14 tù nhân (bị nghi ngờ
thực hiện chiến dịch khủng bố) là vượt quá yêu cầu nghiêm ngặt của tình huống, trong
khi đó Vương Quốc Anh và Ủy ban Châu Âu phủ nhận điều này. Tòa án cũng không
thấy rằng Vương quốc Anh vượt quá yêu cầu nghiêm ngặt4 và chưa bị coi là tra tấn.5
Viện dẫn kết quả này của Tòa án, Hoa Kỳ đã hợp pháp hóa việc sử dụng các biện
pháp thẩm vấn này cho những đối tượng bị tình nghi sau sự kiện ngày 9/11.

1
2

3

4
5

Xem thêm Ireland v. UnitedKingdom , đoạn 205
Christoph Schreuer, Tạm đình chỉ quyền con người trong tình huống khẩn cấp: Kinh nghiệm
của Công ước Châu Âu về quyền con người, tr. 123, xem tại https://digitalcommons.law.yale.
edu/cgi /viewcontent.cgi?article=1193&context=yjil (truy cập ngày 15/4/2020);
Sakik and Others v. Turkey, 26 Eur. H.R. Rep. 662 (1998), theo thông báo về tình trạng khẩn cấp
và áp dụng đình chỉ quyền không bao gồm Ankara – địa điểm mà người nộp đơn đã bị bắt giữ.
Ireland v. UnitedKingdom, đoạn 220
Ireland v. UnitedKingdom, đoạn 167
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2.3. Ảnh hưởng đến các quyền khác
Tòa án châu Âu chỉ ra rằng pháp luật các quốc gia là không đủ để đối phó với
cuộc khủng hoảng.1 Qua các vụ khiếu nại lên Ủy ban và Tòa án nhân quyền châu Âu
cho thấy khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp, các biện pháp nhằm hạn chế quyền tự
do và an toàn cá nhân được áp dụng như giam giữ hành chính, bị thẩm vấn…đã vi
phạm những quyền được bảo vệ như chống lại sự giam giữ tùy tiện, quyền được xét
xử công bằng… thậm chí là vi phạm những quyền không bị tạm đình chỉ như quyền
không bị tra tấn, cụ thể:
Trong vụ kiện Brannigan and McBride v. Kingdom United, những người nộp đơn
cho rằng việc giam giữ họ là vi phạm quy định khoản 3 Điều 5 ECHR vì họ đã không
được đưa ra ngay lập tức trước một vị thẩm phán hoặc một viên chức khác được
pháp luật ủy quyền thực thi quyền lực tư pháp. Tuy nhiên, Chính phủ với lập luận
rằng việc bắt và giam giữ kéo dài là yêu cầu không thể thiếu trong việc chống khủng
bố khi những kẻ bị nghi ngờ im lặng nhằm cản trở và kéo dài cuộc điều tra. Do đó,
Ủy ban và Tòa án đều cho rằng Chính phủ đã không vượt qua biên độ đánh giá sự
hợp lý cho vấn đề này và nhận xét rằng việc đình chỉ quyền trong trường hợp này
đã đáp ứng được yêu cầu nghiêm ngặt của tình huống.2
Ngược lại, trong vụ Aksoy v. Thổ Nhĩ Kỳ, người nộp đơn cho rằng việc anh ta
bị giam giữ vi phạm khoản 3 Điều 5 ECHR và bị tra tấn trong khi bị giam giữ đã vi
phạm Điều 3 ECHR. Với những cáo buộc của người nộp đơn rằng anh ta bị lột trần,
hai tay bị trói chặt sau lưng và bị treo lơ lửng được gọi là “treo cổ Palestine”, thì cả
Ủy ban và Tòa án đều nhận xét rằng người nộp đơn đã bị tra tấn và Chính phủ đã vi
phạm Điều 3 ECHR3. Chính phủ Thổ Nhĩ kỳ lập luận rằng hành vi của Chính phủ là
không vi phạm, bởi các biện pháp mà Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra để tạm đình chỉ quyền tại
Điều 5 ECHR là phù hợp với quy định tại Điều 15 ECHR. Chính phủ biện minh cho
việc giam giữ rằng người nộp đơn trong 14 ngày (theo quy định pháp luật Thổ Nhĩ
Kỳ được quyền giam giữ tối đa 30 ngày khi trong tình trạng khẩn cấp) mà không có
sự kiểm soát tư pháp nhằm đảm bảo yêu cầu đặc biệt của cuộc điều tra trong một khu
vực rộng lớn về địa lý mà tổ chức khủng bố nhận được sự tài trợ từ bên ngoài. Tòa
án không chấp nhận việc giam giữ trong thời gian dài và cho rằng điều này sẽ khiến
người nộp đơn sẽ bị sự can thiệp tùy tiện vào các quyền tự do và bị tra tấn.4

1
2
3
4

Lawless v. Ireland, 1961 and Ireland v. U.K., (1978), đoạn 220
Brannigan and McBride v. Kingdom United (1993) đoạn 57, 66
Aksoy v. Turkey, (1996) đoạn 58, 64
Aksoy v. Turkey, (1996) đoạn 78
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2.4. Tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên cơ sở Hiến pháp và trao quyền thêm cho Chính phủ khi có tình
huống khẩn cấp
Mười quốc gia là thành viên của ECHR đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp theo
Điều 15 để đối phó với đại dịch, đó là Armenia, Estonia, Georgia, Latvia, Moldova và
Romania, Albania, Bắc Macedonia, Serbia và San Marino.1 Những quốc gia khác như
Ý (quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch Covid-19), Vương quốc Anh và Tây
Ban Nha, đã không sử dụng cơ chế ECHR nhưng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp
theo quy định của hiến pháp để đưa ra một số biện pháp nghiêm ngặt. Có thể các
quốc gia này cho rằng hiến pháp của họ cung cấp sự bảo vệ tốt hơn cho các quyền
so với ECHR.
Mỗi quốc gia sẽ có quy định riêng để đối phó với các cuộc khủng hoảng quy mô
lớn hoặc tình trạng khẩn cấp. Một số quốc gia còn quy định chi tiết trong Hiến pháp
về tình trạng khẩn cấp và các điều khoản chi tiết riêng cho từng loại tình trạng khẩn
cấp như Ba Lan và Ý. Hiến pháp Ý chỉ cho phép một trường hợp “đặc biệt cần thiết và
khẩn cấp” được chính phủ tuyên bố và được Quốc hội xem xét trong vòng 60 ngày kể
từ ngày ban hành. Nhưng nhiều quốc gia để ngỏ không quy định về tình trạng khẩn
cấp trong Hiến pháp, ví dụ như Đức2, Pháp3, Đan Mạch4… Trong khi đó Vương quốc
Anh đã không tuyên bố tình trạng khẩn cấp mà sử dụng thuật ngữ là “quyền hạn khẩn
cấp”. Chính phủ thuyết phục quốc hội thông qua “đạo luật kéo dài” cho phép thêm
quyền hạn5. Dường như, vấn đề này trở thành thông lệ tại Vương quốc Anh, Chính
phủ rất ít khi sử dụng quyền tạm đình chỉ được trao cho theo Điều 15 ECHR ngay
cả khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp6 nhưng vẫn áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt
theo đạo luật riêng được ban hành cho tình huống khẩn cấp.
Thực trạng này cho thấy hiện nay có một số quốc gia tuyên bố tình trạng khẩn
1
2

3
4
5
6

Xem thêm tại https://www.coe.int/en/web/conventions/notifications
Do sự phức tạp của quốc gia Liên Bang, Chính phủ Liên bang chủ yếu giữ vai trò điều phối và
cố gắng đạt được mức độ thống nhất chung cho các biện pháp áp dụng trên toàn quốc
Tổng thống được quyền giả định các quyền lực không xác định – ngoại lệ pouvoirs.
Trong trường hợp khẩn cấp, Chính phủ sẽ trình dự luật lên quốc hội xem xét.
Xem thêm tại http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/contents/enacted/data.htm
Xem thêm Vụ Brannigan và McBrige v. Kingdom United, (1993), đoạn 31, 53. Tòa án nhân
quyền Châu Âu thấy rằng việc bắt và giam giữ kéo dài mà Chính phủ Vương quốc Anh cho
là cần thiết kể từ năm 1974 để đối phó với mối đe dọa khủng bố đã dẫn đến những vụ kiện,
nhưng sau vụ kiện Brogan và những người khác thì Chính phủ Anh phải đối mặt rằng đưa
ra quy định kiểm soát tư pháp đối với quyết định giam giữ theo mục 12 của Đạo luật chống
khủng bố năm 1984 hay đưa ra quy định đình chỉ quyền với yếu tố này theo Điều 15 ECHR.
Sau đó chính phủ đã chọn lựa biện pháp kiểm soát tư pháp tương thích với Khoản 3 Điều 5
bằng Thông báo gửi đến Tổng thư ký Hội đồng Châu Âu năm 1988 về việc đã không sử dụng
quyền đình chỉ theo Điều 15 ECHR. Dù biện pháp kiểm soát tư pháp này sẽ khiến cho việc tạm
đình chỉ quyền là không thể tránh khỏi.
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cấp theo ECHR hay ICCPR và một số quốc gia tự tuyên bố tình trạng khẩn cấp theo
pháp luật quốc gia họ. Việc không tuyên bố tình trạng khẩn cấp thông qua các điều
ước quốc tế có thể khiến các quốc gia này ít chịu trách nhiệm hơn đối với các điều ước
quốc tế mà chính họ đã ký kết.
KẾT LUẬN
Bài viết này đã tìm hiểu và phân tích pháp luật quốc tế về giới hạn mà các quốc
gia khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp và điều kiện áp dụng các biện pháp trong tình
trạng khẩn cấp. Nó cũng chỉ ra rằng, khi các quốc gia viện dẫn quy định tại Điều 4
ICCPR hay Điều 15 ECHR và Điều 27 ACHR thì phải phải chứng minh có sự tồn tại
của một trình trạng khẩn cấp đe dọa đến sự sống còn của quốc gia. Ngoài ra, các quốc
gia cần phải đảm bảo những quyền không bị đình chỉ khi có tình trạng khẩn cấp,
bởi nếu đình chỉ những quyền này sẽ ảnh hưởng đến phẩm giá và sự tồn tại của cá
nhân trong tình huống khẩn cấp và nó là một trong những giá trị cơ bản của xã hội
dân chủ. Khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp còn đặt ra nghĩa vụ bổ sung cho các quốc
gia khi áp dụng các biện pháp đình chỉ quyền là không được trái với những nghĩa vụ
khác trong các điều ước quốc tế và không chứa đựng sự phân biệt đối xử. Cuối cùng,
biện pháp đình chỉ quyền phải tôn trọng nguyên tắc tương xứng hay chính là đảm
bảo tính nghiêm ngặt của tình huống khẩn cấp, rằng các biện pháp mà quốc gia áp
dụng cần phù hợp với mục tiêu là bảo vệ sự sống còn của quốc gia.
Từ phân tích trên có thể thấy rằng, việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại quốc gia
sẽ bộc lộ những giới hạn của pháp luật quốc tế, cách mà các quốc gia ứng phó với tình
trạng khẩn cấp minh chứng rằng ngoại lệ sẽ làm cho quyền lực nhà nước là tuyệt đối. Mặc
dù ICCPR, ECHR gặp những thách thức trong quá trình quốc gia thành viên tuyên
bố tình trạng khẩn cấp. Nhưng các điều ước này có những đóng góp không nhỏ cho
việc bảo vệ quyền con người trong tình trạng khẩn cấp bằng các quy định giới hạn
quyền của quốc gia khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Đây còn là căn cứ pháp lý quan
trọng cho Việt Nam xây dựng và thi hành pháp luật về tình trạng khẩn cấp trong
thời gian tới.
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NGUYÊN TẮC TƯƠNG XỨNG TRONG HẠN CHẾ QUYỀN CON NGƯỜI
VÀ VẬN DỤNG TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
ThS. Đậu Công Hiệp1
Tóm tắt: Bài viết trình bày sự cần thiết và cách thức áp dụng nguyên tắc tương xứng trong hạn chế quyền con người. Đây là
nguyên tắc quan trọng cần được cân nhắc khi các cơ quan viện tới tình trạng khẩn cấp để hạn chế quyền con người.
Từ khóa: Tương xứng, tình trạng khẩn cấp, quyền con người.
Tình trạng khẩn cấp là một lý do thường thấy cho việc nhà nước can thiệp một
cách sâu sắc vào đời sống cá nhân và xã hội mà xu hướng chủ đạo là nhà nước hạn
chế quyền con người ở một mức độ lớn hơn bình thường. Vấn đề hạn chế quyền con
người thường được nhắc tới ở Việt Nam cùng với Điều 14, Khoản 2 của Hiến pháp
2013. Quy định này cho chúng ta một góc nhìn mới về quyền con người với nhiều
sự tập trung dành cho cụm từ “hạn chế theo quy định của luật”, với nhiều hy vọng
rằng từ đây sự tùy tiện trong việc giới hạn quyền sẽ không còn nữa2. Tuy nhiên,
nguyên nhân và mầm mống của sự tùy tiện không bắt nguồn từ hình thức của văn
bản3 mà là từ ý thức của người viết ra và thực thi nó nên hy vọng trên dường như
thật là hão huyền. Cũng tại điều 14, khoản 2, chúng tôi dành sự chú ý hơn cho đoạn
sau: “ trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia.v.v.”; hay cụ
thể hơn là ở các chữ “cần thiết” và “vì lý do”. Hiến pháp dường như đã để mở ra một
nguy cơ của sự tùy tiện khi không làm rõ thế nào là “cần thiết” và “vì lý do” hay nói
cách khác là trong trường hợp nào thì cơ quan nhà nước có thể viện dẫn những yếu
tố khách quan thuộc về quốc phòng, an ninh quốc gia.v.v. để làm “lý do” cho việc
1
2

3

Giảng viên Khoa Pháp luật Hành chính, Đại học Luật Hà Nội.
Ví dụ: Nguyễn Thanh Tuấn, Một số điểm mới về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản
của công dân trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, http://moj.gov.vn/
qt/cacchuyenmuc/ctv/news/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=11
Xung quanh vấn đề hình thức pháp lý của văn bản có nội dung giới hạn quyền vẫn có nhiều
ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng đó chỉ là “đạo luật (luật hoặc bộ luật) do Quốc hội ban
hành”, xem: Lưu Đức Quang, Nguyên tắc hiến pháp về quyền con người, quyền công dân,
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, trang 74. Hay có những ý kiến khác cho rằng quyền con
người có thể bị hạn chế bởi luật và các văn bản ủy quyền lập pháp, và quyền con người có thể bị
hạn chế bởi pháp luật. Xem thêm: http://khpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-khoa-hoc.
aspx?ItemID=129
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hạn chế quyền. Và cứ theo cái đà của quy định đó, thì bất kể là hình thức văn bản
có là “luật” hay “pháp luật” thì một lý do an ninh, quốc phòng.v.v. vẫn có thể được
viện dẫn một cách tùy tiện để hạn chế quyền con người. Vậy chúng ta vẫn cần phải
tìm một cách giải quyết căn cơ, đi thẳng vào nội dung của hành vi giới hạn quyền để
xem hành vi đó có đúng đắn hay không. Chỉ có vậy mới chống được sự tùy tiện trong
việc giới hạn quyền. Và một công cụ hữu hiệu để làm điều này chính là nguyên tắc
tương xứng.
Về mặt lịch sử, nguyên tắc tương xứng có nền tảng từ những tư tưởng sơ khai
nhất về pháp quyền, gắn với những nhà tư tưởng lớn như Aristotle, Cicero, Justinian,
Augustino, Thomas d’Aquino.v.v.1 Tuy nhiên, đáng nói nhất, nguyên tắc này được
hình thành từ luật hành chính Đức và lan rộng khắp hệ thống Dân luật. Trong khi
đó, triết lý của việc đánh giá tính đúng đắn trong giới hạn quyền của hệ thống Thông
luật lại dựa trên thuyết cân bằng, một thuyết bị các học giả Châu Âu lục địa đánh
giá là “mơ hồ, tổng quát và phi cấu trúc”2. Trong bài viết này, chúng tôi hướng tới việc
làm rõ một số khía cạnh quan trọng xung quanh nguyên tắc tương xứng nhằm tạo
cơ sở cho việc áp dụng nó trong tương lai. Các khía cạnh đó được triển khai dựa trên
những câu hỏi lớn sau:
Vì sao phải “tương xứng”?
Tương xứng là một lẽ rất gần với công bằng, một ước muốn ngàn đời của con
người. Trong Bộ luật Hammurabi, điều 196, 197; trong Sách Phúc âm theo thánh
Mát-thêu chương 5, câu 38 đều nhắc đến nguyên tắc ‘báo trả’ nổi tiếng (lex talionis):
“mắt đền mắt, răng đền răng” với tư cách như một tiêu chuẩn của công lý thời kỳ cổ
đại3. Hay thuyết công lý phân phối (distributive justice) bắt nguồn từ Aristotle với tư
tưởng công lý với nhiều mức độ khác nhau, dành cho những người xứng đáng với
từng mức độ đó. Ông rất đề cao lẽ công bằng (équité) và coi nó cao hơn cả luật4. Nói
chung, trong nền tảng tư tưởng phương Tây, tương xứng là một lẽ đúng đắn đương
nhiên bởi nó phản ánh một cách rõ nét nhất lý trí và năng lực xét đoán của con người.
Cội nguồn của tư tưởng đó là chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa cá nhân, với nền tảng
coi con người là một sinh thể độc lập, phải “tìm kiếm cái thiện và hạnh phúc của
cá nhân”, phải “tự thấy mình là đầy đủ” và công lý được đánh giá “theo giá trị mỗi
1

2

3

4

Eric Engle, The history of the general priciple of proportionality: an overview, Dartmouth Law
Journal, Vol. X.:1, trang 2-4.
Moshe Cohen-Eliya, Iddo Porat, American balancing and German proportionality: The
historical origins, International Journal of Constitutional Law, Vol. 8, Issue 2, 2010, trang 274.
Xem thêm: Nguyễn Anh Tuấn, Khảo lược Bộ luật Hammurabi của nhà nước Lưỡng Hà cổ đại,
Nxb Chính trị quốc gia, 2008.
Cao Huy Thuần, Thượng đế, thiên nhiên, người, tôi và ta, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2000,
trang 37.
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người”1. Hiện tại, nguyên tắc tương xứng là một cơ sở để lý giải sự can thiệp theo
hướng trừng phạt của nhà nước bởi “để có được công bằng, sự trừng phạt của nhà nước
phải được làm theo một cách tương xứng và ngang bằng với mọi công dân.”2
Ngay trong tư tưởng Á Đông mà Việt Nam là một bộ phận, những tư tưởng
mang tính chất tương xứng cũng khá thịnh hành. Trong Kinh dịch, phần Hệ Từ hạ,
tiết 7, Khổng Tử nói đến ba trường hợp gây họa lớn đó là: (1) Đức bạc nhi vị tôn, tức
là đạo đức kém mà địa vị cao; (2) Trí tiểu nhi vi đại, tức là trí tuệ nhỏ mà làm việc lớn;
(3) Lực tiểu nhi nhiệm trọng, tức là năng lực yếu mà trách nhiệm nặng nề3. Như vậy,
ở đây Khổng Tử đã nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc các yếu tố như đạo đức, địa
vị; trí tuệ, việc làm; năng lực, trách nhiệm; phải tương xứng nhau nếu không muốn
gây tai họa. Ngay cả ở Việt Nam, nền văn hóa lâu đời cũng ghi dấu tích của tư tưởng
công bằng, tương xứng với những câu thành ngữ: “có đi có lại mới toại lòng nhau”,
“bánh ú đi, bánh dì lại”, “ăn chân sau cho nhau chân trước”, “ông mất chân giò bà thò
chai rượu”, “ông ăn chả bà ăn nem”.v.v. Ngay từ trong ứng xử, quan hệ xã hội; văn
hóa Việt Nam đã luôn đề cao tính tương xứng, cân bằng. Vì vậy, nói một cách tổng
quát, tương xứng không chỉ là một nguyên tắc pháp lý mà nó còn có màu sắc của một
luật tự nhiên, mang tính phổ quát.
Hành xử theo nguyên tắc tương xứng, do đó, là hợp lý tính, hợp quy luật. Việc
pháp luật thừa nhận và áp dụng nguyên tắc tương xứng cũng là đúng lẽ thường
tình. Do vậy, nó tương thích với mọi nền tảng văn hóa và có thể sẵn sáng áp dụng ở
tất cả mọi xã hội, trong đó có cả Việt Nam. Thực sự chúng ta đã áp dụng nguyên tắc
này rồi, trong văn hóa và kể cả pháp luật nữa. Những dấu ấn trong luật dân sự với
sự thừa nhận lẽ công bằng (Điều 6 Bộ luật Dân sự 2015) hay trong luật hình sự với
quy định về phòng vệ chính đáng trong giới hạn (Điều 22 Bộ luật Hình sự 2017) là
minh chứng cho ta thấy dấu vết của nguyên tắc tương xứng ở một số ngành luật. Vì
vậy, việc ngành luật hiến pháp chấp nhận và áp dụng nguyên tắc này là điều hoàn
toàn có thể lý giải.
Thế nào là “tương xứng”?
Tương xứng vẫn là một khái niệm khá mơ hồ nếu muốn được áp dụng trực tiếp
dù lý luận của nó hết sức hấp dẫn. Vì vậy, việc cụ thể hóa phép thử tương xứng là cần
thiết và sẽ tiện dụng hơn cho các tổ chức, cá nhân muốn cân nhắc xem hành vi của
mình có là tương xứng hay không. Cụ thể, để phân tích và đánh giá tính cân xứng
1
2

3

Alain Laurent, Lịch sử cá nhân luận, Phan Ngọc dịch, Nxb Thế giới, 2001, trang 25.
Youngjae Lee, Why proportionality matters, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 160:
1835, 2012, trang 1838.
Nguyễn Hiền Lê, Kinh dịch – Đạo của người quân tử, Nxb Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh,
2016.
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có bốn công đoạn1, bao hàm những yếu tố sau2: (1) Chính đáng, (2) Phù hợp, (3) Cần
thiết, (4) Cân bằng.
Đầu tiên là về yếu tố chính đáng.
Chính đáng ở đây nhằm hướng tới sự giải thích về mục đích của việc hạn chế
quyền có chính đáng hay không. Các lý lẽ thường được đưa ra để biện minh cho tính
chính đáng của việc hạn chế quyền đó là: sự tồn tại của nền dân chủ, an ninh quốc
gia, trật tự công, phòng ngừa tội phạm, bảo vệ trẻ em, sức khỏe cộng đồng, khoan
dung, nhân văn, các nguyên tắc pháp quyền3. Các lý do trên có thể được trình bày
một cách rõ ràng hoặc được suy diễn từ các nguyên tắc hiến pháp. Nhìn chung thì
hầu hết các hành vi của nhà nước đều trải qua được bước này4 bởi nó chỉ đơn thuần
nhìn nhận về ý định của nhà nước có nằm ngoài những mục tiêu chính đáng của
pháp luật hay không mà thôi. Thông thường các cơ quan nhà nước phải tuyên bố rõ
về mục đích hay ý định của mình và hiếm khi mục đích hay ý định đó đi ngược lại
những lý lẽ cơ bản của việc hạn chế quyền.
Thứ hai là về sự phù hợp.
Yêu cầu về sự phù hợp đặt ra giữa phương tiện hạn chế quyền và mục đích
hạn chế quyền. Cụ thể, mối liên hệ giữa chúng phải có lý. Nếu không thấy được sự
phù hợp giữa việc hạn chế quyền và mục đích của việc đó thì việc hạn chế quyền
là sai trái. Trong vụ án Unions New South Wales kiện thành phố New South Wales5,
Đạo luật về gây quỹ bầu cử 1981 đã bị tòa án đem ra xem xét. Đạo luật này đã hạn
chế quyền gây quỹ bầu cử của những người không phải là ứng cử viên vì mục đích
chống tham nhũng. Tòa án cho rằng không có sự liên hệ giữa việc hạn chế quyền gây
quỹ bầu cử với mục đích chống tham nhũng trong trường hợp người gây quỹ và ứng
cử viên có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.
1

2
3

4

5

Ngoài ra còn có phương pháp xem xét tính đúng đắn của việc hạn chế quyền thông qua nguyên
tắc tương xứng nhưng chỉ với ba công đoạn:
- Phù hợp
- Cần thiết
- Tương xứng
Xem thêm: http://www.academia.edu/21038017/Stages_of_the_Principle_of_Proportionality, tr 4.
http://www.academia.edu/21038017/Stages_of_the_Principle_of_Proportionality
Aharon Barak, Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations, Cambridge
University Press, 2012, trang 102.
Jeremy Brown, The doctrine of proportionality: a comparative analysis of the proportionality
principle applied to free speech cases in Canada, South Africa and the European Convention
on human right and freedom, Master of Laws Thesis, Central European University, 2012.
Xem thêm tại:
https://www.federationpress.com.au/pdf/Unions%20NSW%20v%20New%20South%20
Wales%20[2013]%20HCA%2058_Chapter%2029.pdf
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Thứ ba là về tính cần thiết
Tính cần thiết thể hiện ở chỗ không có biện pháp nào tối ưu hơn có thể lựa chọn
trong trường hợp này. Tức là đối với một hành vi hạn chế quyền, đó phải là sự lựa
chọn thiết yếu nhất trong số tất cả mọi sự lựa chọn. Một ví dụ khá đơn giản là khi ở
Đức có quy định cấm bán một loại kẹo dễ bị nhầm lẫn với một loại kẹo khác đã có
trước, tòa án đã kết luận điều này là không cần thiết vì có thể dùng các biện pháp
khác như bắt buộc dán nhãn cảnh báo1.
Cuối cùng là về sự cân bằng
Cân bằng là trạng thái cần thiết giữa lợi ích thu được và thiệt hại từ việc hạn chế
quyền. Chẳng hạn, trong luật quốc tế về xung đột vũ trang, tất cả các hành vi tấn
công được dự đoán là sẽ gây ra thương vong cho thường dân vượt quá mức đạt được
lợi thế quân sự cụ thể và trực tiếp2.
Nói chung, sự tương xứng thể hiện qua nhiều yếu tố, trong đó chỉ cần không đạt
một trong số đó thì một hành vi có thể coi là không tương xứng.
“Tương xứng” cần cho ai?
Ở một góc độ hạn hẹp là quyền cơ bản hiến định, mọi hành vi hạn chế các quyền
này đều cần tương xứng. Nhưng ở một góc độ rộng hơn, sự tương xứng cũng là điều
cần thiết cho mọi hành vi. Vì tính phổ quát và rất gần với luật tự nhiên này, nguyên
tắc tương xứng cũng có một sự thu hút tương đối rộng khi rất nhiều chủ thể trong
xã hội cần tới nó.
Đầu tiên, các cơ quan lập pháp cần biết về nguyên tắc tương xứng. Ở đây chúng
tôi muốn bao hàm cả các cơ quan được ủy quyền lập pháp lẫn các cơ quan mang tính
chất lập pháp ở địa phương; đại khái là những người có thẩm quyền đặt ra quy định
tạo nên quyền và nghĩa vụ cho người dân. Họ cần hiểu các quy định do mình làm ra
có khả năng vi phạm nguyên tắc cân xứng hay không và qua đó xác định nên hay
không nên đặt ra quy định như vậy. Ở khuôn khổ Hiệp ước Lisbon có một nghị định
thư yêu cầu các quốc gia khi soạn thảo một đạo luật lập pháp phải tham khảo đến
tính tương xứng3. Đây là một bằng cớ cho thấy nguyên tắc này có ý nghĩa thế nào
trong hoạt động lập pháp ở các quốc gia châu Âu lục địa.
Tiếp theo, các cơ quan thực thi pháp luật cũng cần nắm rõ nguyên tắc này bởi
hành vi của họ cũng hàm chứa nhiều yếu tố hạn chế quyền con người. Không phải
ngẫu nhiên mà nguyên tắc này lại xuất phát từ luật hành chính bởi các hành vi hành
1

2
3

Bùi Tiến Đạt, Hiến pháp hóa nguyên tắc giới hạn quyền con người: Cần nhưng chưa đủ, Tạp
chí Nghiên cứu lập pháp, số 10, 2015.
http://www.jus.uio.no/smr/english/research/phd-nchr/military-necessity/
Xem
thêm:
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/protocols-annexed-to-thetreaties/657-protocol-on-the-application-of-the-principles-of-subsidiarity-and-proportionality.html
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chính, quyết định hành chính là nơi chứa đựng nguy cơ xâm phạm quyền con người
nhiều nhất. Một cách nguyên thủy, học giả Fritz Fleiner đã nói: “cảnh sát không nên
bắn một con vẹt bằng những khẩu thần công”1. Vậy xuất phát từ mỗi hành vi đơn lẻ của
một người thực thi pháp luật, nguyên tắc tương xứng đều cần phải được tuân thủ
một cách chặt chẽ.
Một lẽ tất nhiên, tòa án phải nắm rõ nguyên tắc này. Trong nhiều vụ án ở các
nước trên thế giới, tòa án đã vận dụng phương pháp phân tích cân xứng để xem xét
tính đúng đắn của một đạo luật hay một quyết định có nội dung hạn chế quyền. Ở
một góc độ nào đó, nguyên tắc tương xứng được coi như một công cụ để tòa án xem
xét tính hợp hiến của một đạo luật. Tác giả Benedikt Pirker đã dành cả một cuốn sách
để chứng minh điều này với ý tưởng lớn rằng các tòa án phải có một chiến lược để sử
dụng phương pháp phân tích tương xứng một cách đầy đủ nhất để thực hiện quyền
lực bảo vệ công lý của mình2. Ở Việt Nam, trong bối cảnh tòa án có nhiệm vụ bảo vệ
công lý, sẽ là một thiếu sót lớn nếu chúng ta bỏ qua một công cụ hữu hiệu để tòa án
thực thi nhiệm vụ này một cách tốt hơn.
Cuối cùng, chính mỗi cá nhân trong xã hội cần nắm được nguyên tắc tương
xứng này. Không phải ngẫu nhiên mà nguyên tắc tương xứng được coi như một sự
bảo đảm pháp lý chống lại sự tùy tiện của quyền lập pháp và hành pháp và đồng
thời được coi như một thứ “luật thường thức” (rule of common sense)3. Dĩ nhiên mọi
cá nhân không cần biết một cách tường tận về nguyên tắc này như một luật gia mà
quan trọng là họ phải có được quan điểm tương xứng từ trong tiềm thức của mình.
Điều đó không chỉ cần thiết trong việc con người tự điều chỉnh hành vi của mình mà
còn cần ở chỗ chúng ta có nhận ra được quyền của mình đang bị hạn chế một cách
bất tương xứng hay không. Sự lan tỏa của tư duy tương xứng trong pháp luật sẽ dễ
dàng bắt gặp với một thứ luật tự nhiên hằng hữu trong tư tưởng con người ở bất cứ
một xã hội nào.
Tương xứng trong tình trạng khẩn cấp
Nguyên tắc tương xứng tạo nên một nguyên tắc chung cho pháp luật quốc tế
và bao hàm các yếu tố về mức độ nghiêm trọng, thời gian và phạm vi4. Cụ thể, Điều
4 Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị có quy định: “Trong thời gian có
1
2

3

4

Fleiner, Fritz. 1928. Institutionen Des Deutschen Verwaltungsrechts. Tübingen: Mohr, trang 404.
Benedikt Pirker, Proportionality analysis and models of judicial review, Europa Law Publishing,
Groningen, 2013.
Xem thêm tại: http://lewebpedagogique.com/jmthouvenin/european-governance-2-program/
european-governance-2-the-principle-of-proportionality/
M Eissen, ‘The Principle of Proportionality in the Case-Law of the European Court of Human
Rights’ in R St J Macdonald, F Matscher and H Petzold (eds), The European System for the
Protection of Human Rights (Dordrecht, Boston: Martinus Nijhoff, 1993) 12537.
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tình trạng khẩn cấp xảy ra đe doạ sự sống còn của quốc gia và đã được chính thức công bố, các
quốc gia thành viên có thể áp dụng những biện pháp hạn chế các quyền nêu ra trong Công ước
này, trong chừng mực do nhu cầu khẩn cấp của tình hình, với điều kiện những biện pháp này
không trái với những nghĩa vụ khác của quốc gia đó xuất phát từ luật pháp quốc tế và không
chứa đựng bất kỳ sự phân biệt đối xử nào về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo
hoặc nguồn gốc xã hội”. Còn Điều 15 Công ước Châu Âu về nhân quyền cho phép các
quốc gia ký kết Công ước miễn thi hành một số quyền được đảm bảo bởi Công ước
trong thời gian “chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp công cộng khác đe dọa cuộc
sống của dân tộc”. Các miễn trừ được phép theo Điều 15 phải đáp ứng ba điều kiện
quan trọng: (1) Phải là tình trạng khẩn cấp công cộng đe dọa cuộc sống dân tộc; (2)
Mọi biện pháp để đáp ứng (tình hình) phải do “đòi hỏi nghiêm ngặt của các nhu cầu
cấp bách của tình hình”; và (3) Những biện pháp để đáp ứng với tình hình, phải phù
hợp với một nghĩa vụ khác của quốc gia theo luật quốc tế. Tóm lại, hai điều khoản
trên đòi hỏi hai vấn đề: (1) Tình trạng khẩn cấp phải đe dọa sự sống còn của quốc gia
trên thực tế; và (2) Những biện pháp được thực hiện trong tình trạng khẩn cấp đó là
xuất phát từ những nhu cầu nghiêm ngặt1.
Về vấn đề đầu tiên, Công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị cũng như
Công ước Châu Âu về nhân quyền đều thiếu một định nghĩa chính xác về thế nào là
trường hợp khẩn cấp ảnh hưởng đến đời sống của quốc gia. Các cơ quan nhân quyền
được hình thành trên khuôn khổ Công ước, như Ủy ban nhân quyền Châu Âu, đã
giải thích thuật ngũ này một cách rộng rãi. Nội dung của Điều 15 Công ước Châu Âu
về nhân quyền được giải thích tại án lệ Lawless v. Irland2. Cụ thể, Điều 15 nên được
hiểu “một cách thuận tự nhiên và theo thông lệ”. “Tình trạng khẩn cấp cộng đồng” là một
tình huống khủng hoảng hoặc khẩn cấp đặc biệt gây ra cho toàn bộ dân số và tạo
thành mối đe dọa đối với đời sống có tổ chức của cộng đồng đó. Trong vụ việc của
Hy Lạp3, Ủy ban nhân quyền Châu Âu đã cho rằng trường hợp khẩn cấp cộng đồng
phải có bốn đặc điểm sau: (1) Nó thực tế hoặc sắp xảy ra; (2) Ảnh hưởng của nó phải
liên quan đến cả quốc gia; (3) Sự tồn tại của cộng đồng phải bị đe dọa; và (4) Các biện
pháp thông thường là không đủ hiệu quả.
Về vấn đề thứ hai, yêu cầu cơ bản đối với một biện pháp hạn chế quyền đó là
nó phải nằm trong phạm vi yêu cầu nghiêm ngặt mà chính tình huống đặt ra. Và
việc hạn chế quyền đó phải được kiểm tra về tính tương xứng. Tại án lệ Handyside
v. United Kingdom4, Tòa án đã đưa ra một yêu cầu quan trọng đó là tính không thể
1

2
3
4

S Tierney, ‘Determining the State of Exception: What Role for Parliament and the Courts?’
(2005) 68(4) Modern Law Review 668.
Lawless v Ireland (No 3) (1961) 1 EHRR 15.
Greek Case (1969) 12 Yearbook ECHR 1.
Handyside v United Kingdom (1976) 1 EHRR 737, [48].
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tránh khỏi (indispensability). Cụ thể, nhà cầm quyền phải chứng minh được năm
vấn đề: (1) Các biện pháp thông thường khác không đủ đáp ứng sự đe dọa; (2) Các
biện pháp được áp dụng phải có hiệu quả giảm bớt mối đe dọa; (3) Các biện pháp
được áp dụng trong một giới hạn thời gian; (4) Mức độ hạn chế quyền phải tỷ lệ
thuận với mức độ nghiêm trọng của tình huống; và (5) Cần có các cơ chế bảo vệ để
tránh việc áp dụng các biện pháp này bị lạm dụng (chẳng hạn là cần có sự giám sát
của các thiết chế độc lập và xã hội).
Nói chung, các khuôn khổ của luật quốc tế về áp dụng nguyên tắc tương xứng
vẫn tạo điều kiện chủ động cho các quốc gia trong cả việc xác định đâu là tình trạng
khẩn cấp và đâu là biện pháp phù hợp. Tất nhiên là trong bối cảnh khẩn cấp, khi
mọi thứ cần được quyết định nhanh chóng và dứt khoát, việc tranh cãi về tính đúng
đắn của một biện pháp hạn chế quyền nào đó có thể trở nên một lực cản với những
nỗ lực của nhà nước. Vì vậy, cần chú trọng vào cơ chế giám sát và hậu kiểm, trong
đó nhấn mạnh vào vai trò của các tổ chức xã hội độc lập, tòa án với tư cách một đối
trọng để chính quyền không thể lạm dụng quá mức việc áp dụng các biện pháp khẩn
cấp tạm thời.
KẾT LUẬN
Nguyên tắc tương xứng là cần thiết không phải chỉ cho những nhà nghiên cứu
mà là cho mọi người. Là một thứ rất gần gũi với luật tự nhiên, nguyên tắc tương xứng
không cần đến một sự pháp điển hóa để có thể hiện hữu và được áp dụng. Nhưng
dù sao, để mỗi người, đặc biệt là nhà nước trân trọng và quan tâm đến nguyên tắc
này hơn, chúng ta cần tận dụng những tri thức đã được chuẩn hóa của nhân loại về
nguyên tắc tương xứng để đưa nó tới thật sự gần gũi hơn. Đặc biệt trong tình trạng
khẩn cấp, các quyết định đưa ra đôi khi vội vã và chịu sự thao túng của các thế lực
nhất định. Nguyên tắc tương xứng là điều cần thiết để nhắc nhở chính quyền thực
hiện đúng chức trách của mình.
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QUYỀN KHÔNG BỊ TRA TẤN TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
THEO LUẬT NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM
ThS. Phạm Thanh Sơn
Tóm tắt: Ngày 28/11/2014, Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phê chuẩn Công ước về chống tra
tấn. Việc tham gia Công ước chống tra tấn là bước đi cụ thể trong quá trình chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của
Việt Nam, khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, nâng cao đáng kể uy tín
quốc tế của Việt Nam trên lĩnh vực nhân quyền và tạo ra những động lực, cơ sở mới để thúc đẩy hoạt động phòng, chống
tra tấn ở Việt Nam hiện nay. Nhằm đảm bảo theo các quy chuẩn chung của luật nhân quyền quốc tế, các quy định của
pháp luật Việt Nam trong mọi trường hợp, kể cả trong tình trạng khẩn cấp thì các quyền con người cơ bản, trong đó có
quyền không bị tra tấn cũng được bảo đảm và mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước trong tình trạng khẩn cấp đều
phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan về bảo đảm quyền con người.
Bài viết khái quát những quy định cơ bản về quyền không bị tra tấn trong tình trạng khẩn cấp theo luật nhân quyền quốc
tế và pháp luật Việt Nam, nhằm phân tích, đánh giá sự tương thích giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về
vấn đề này. Qua phân tích nội dung trên, tác giả sẽ làm rõ các câu hỏi: (i) thế nào tình trạng khẩn cấp? Thế nào là quyền
không bị tra tấn trong tình trạng khẩn cấp? (ii) Có những quy định cơ bản nào của luật nhân quyền quốc tế và pháp luật
Việt Nam về bảo đảm quyền không bị tra tấn trong tình trạng khẩn cấp?
Từ khóa: Quyền con người, tra tấn, tình trạng khẩn cấp.
1. 		 QUYỀN KHÔNG BỊ TRA TẤN TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP THEO LUẬT NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ
Ở góc độ quốc tế, tình trạng khẩn cấp xuất phát từ một tuyên bố của chính phủ
được đưa ra để đối phó với một tình huống bất thường đặt ra một mối đe dọa cơ
bản cho đất nước. Tuyên bố có thể đình chỉ một số chức năng bình thường của chính
phủ, có thể cảnh báo công dân thay đổi hành vi bình thường của họ hoặc có thể ủy
quyền cho các cơ quan chính phủ thực hiện các kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp cũng như
hạn chế hoặc đình chỉ tự do dân sự và nhân quyền. Sự cần thiết phải tuyên bố tình
trạng khẩn cấp có thể xuất phát từ các tình huống đa dạng như xung đột vũ trang bên
trong hoặc bên ngoài chống lại nhà nước, thảm họa tự nhiên, bất ổn dân sự, dịch bệnh,
khủng hoảng tài chính hoặc kinh tế hoặc tổng đình công 1.
Tình trạng khẩn cấp không phải là hiếm khi xảy ra. Trong một số tình huống,
thiết quân luật được tuyên bố, cho phép quân đội có thẩm quyền cao hơn để tiến
1

Security Sector Governance and Reform (2005), States of Emergency, https://www.files.ethz.ch/
isn/ 14131/backgrounder_02_states_emergency.pdf
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hành các hoạt động. Các thuật ngữ khác để đề cập đến các tình huống khẩn cấp là
tình trạng ngoại lệ, tình trạng báo động và tình trạng bao vây.
Hiến pháp hoặc pháp luật của một quốc gia thường quy định các trường hợp có
thể dẫn đến tình trạng khẩn cấp, xác định các trình tự phải tuân theo và chỉ định các
giới hạn đối với các quyền hạn khẩn cấp có thể được yêu cầu hoặc các quyền có thể
bị đình chỉ. Trong khi mỗi quốc gia sẽ muốn xác định các thông lệ riêng của mình, các
chuẩn mực quốc tế đã được phát triển có thể cung cấp hướng dẫn hữu ích. Ví dụ, các
điều ước quốc tế quan trọng như Công ước châu Âu về quyền con người và quyền
tự do cơ bản (ECHR) và Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị (ICCPR) quy
định rằng các quốc gia phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
- Tạm thời: đề cập đến bản chất đặc biệt của việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp;
- Mối đe dọa đặc biệt: khẩn cấp phải đưa đến một mối nguy hiểm thực sự,
có thể là hiện tại hoặc nguy cơ sắp xảy ra đối với cộng đồng;
- Tuyên bố: tình trạng khẩn cấp phải được công bố công khai; thông báo cho
người dân về tình hình và giảm khả năng xảy ra tình trạng khẩn cấp trên thực tế,
nghĩa là tình trạng nhà nước hạn chế quyền con người mà không chính thức ban bố
tình trạng khẩn cấp;
- Truyền thông: Phải thực hiện việc thông báo về các biện pháp đã thực hiện cho
các quốc gia khác và các cơ quan giám sát hiệp ước có liên quan; ví dụ, nếu một quốc
gia xúc phạm các nghĩa vụ của mình theo ECHR hoặc ICCPR thì họ phải thông báo
cho Tổng thư ký tương ứng của Hội đồng châu Âu hoặc Liên hợp quốc về sự vi phạm
của mình, các biện pháp đã được thực hiện và các lý do nhằm chấm dứt sự vi phạm;
- Tỷ lệ: các biện pháp được thực hiện để chống khủng hoảng phải tỷ lệ thuận với
tính nghiêm trọng của tình huống khẩn cấp;
- Tính chất: quyền con người và các quyền tự do cơ bản trong tình trạng khẩn
cấp phải tôn trọng các giới hạn được quy định bởi các văn kiện có liên quan của luật
pháp quốc tế và quốc gia; hơn nữa, tình trạng khẩn cấp không bao hàm sự đình chỉ
tạm thời của nhà nước pháp quyền, cũng không cho phép những người có quyền
hành động bất chấp nguyên tắc về tính hợp pháp, theo đó luôn bị ràng buộc;
- Tính vô hình: điều này liên quan đến các quyền cơ bản mà từ đó không thể có
sự xúc phạm, ngay cả trong thời gian khẩn cấp.
Điều 4 Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966 quy định:
trong thời gian có tình trạng khẩn cấp xảy ra đe doạ sự sống còn của quốc gia và đã
được chính thức công bố, các quốc gia thành viên có thể áp dụng những biện pháp
hạn chế các quyền nêu ra trong Công ước, trong chừng mực do nhu cầu khẩn cấp
của tình hình, với điều kiện những biện pháp này không trái với những nghĩa vụ
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khác của quốc gia đó xuất phát từ luật pháp quốc tế và không chứa đựng bất kỳ sự
phân biệt đối xử nào về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo hoặc nguồn
gốc xã hội1. Tuy nhiên, một số quyền con người là bất khả xâm phạm trong bất kỳ
trường hợp nào. ECHR và ICCPR xác định các quyền này bao gồm: quyền sống, cấm
tra tấn, tự do khỏi chế độ nô lệ, tự do khỏi luật pháp trên thực tế và các bảo đảm tư
pháp khác, quyền được công nhận trước pháp luật, tự do tư tưởng, lương tâm và tôn
giáo. Liên quan đến bài báo, tác giả tập trung vào việc làm rõ quyền không bị tra tấn
trong tình huống khẩn cấp.
Có một số hình thức đối xử mà hầu hết mọi người sẽ nhận ra theo bản năng là
bị tra tấn. Công ước chống tra tấn và trừng phạt hoặc đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo
làm mất phẩm giá khác năm 1984 (Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn,
UNCAT) là một trong số ít các điều ước quốc tế đưa ra định nghĩa về tra tấn. Phần
lớn các điều ước quốc tế về quyền con người như Công ước quốc tế về quyền dân sự
và chính trị (ICCPR), Công ước châu Âu về quyền con người (ECHR), Công ước Liên
Mĩ về quyền con người (ACHR) và Hiến chương châu Phi về quyền con người và
nhân dân (ACHPR) bao gồm một lệnh cấm nhưng không có định nghĩa về tra tấn và
ngược đãi. Mặc dù các cơ quan nhân quyền có thể có những cách tiếp cận hơi khác
nhau để xác định tra tấn, nhưng tất cả đều tương tự như định nghĩa được xác định
bởi UNCAT2.
Định nghĩa cơ bản về tra tấn được quy định trong UNCAT. Theo Điều 1, thuật
ngữ này có nghĩa là: bất kỳ hành vi nào gây ra đau đớn hoặc đau khổ nghiêm trọng
về thể chất hay tinh thần mà chủ ý áp dụng với một người, nhằm rút ra từ người đó
hay một người thứ ba thông tin hay lời tự thú, hay để trừng phạt người đó vì một
hành vi mà người đó hay người thứ ba gây ra hay bị nghi ngờ gây ra, hoặc để hăm
dọa hay cưỡng bức người đó hay người thứ ba, hoặc vì bất cứ lý do nào dựa trên sự
phân biệt đối xử nào đó; do một công chức hay một người nào khác hành động với
tư cách hay với sự xúi giục, đồng tình hay ưng thuận của một công chức3.
Từ định nghĩa này, có thể rút ra ba yếu tố quan trọng cấu thành “tra tấn”: Gây
ra nỗi đau hoặc đau đớn về tinh thần hoặc thể xác nghiêm trọng; bởi sự đồng ý hoặc
thông qua của các cơ quan nhà nước; Thực hiện với một mục đích cụ thể, chẳng hạn
như đạt được thông tin, hình phạt hoặc đe dọa. Tra tấn là một từ dễ xúc động, nhưng
không nên dùng một cách nhẹ nhàng. Như bạn có thể thấy từ định nghĩa trên, tra
1

2

3

Xem Điều 4 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (International Covenant on Civil
and Political Rights) của Liên hợp quốc – UNO, 1966.
Trung tâm quyền con người, Đại học Essex (2015), The torture reporting handbook, https://www1.
essex.ac.uk/hrc/documents/practice/torture-reporting-handbook-second-edition.pdf
xem Điều 1 Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử
khác tàn bạo, vô nhân đạo hoặc nhục hình (United Nations Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) của Liên hợp quốc - UNO năm 1984.
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tấn được đặc trưng và phân biệt với các hình thức đối xử tệ bạc khác bởi mức độ đau
khổ nghiêm trọng liên quan. Do đó, điều quan trọng là phải dành thời hạn cho các
hình thức đối xử tệ hại khách quan nhất.
Tra tấn (và hành vi ‘thứ cấp’ của nó là trừng phạt, đối xử tàn bạo, vô nhân đạo
hoặc nhục hình) là vấn đề vừa mang tính pháp lý, vừa mang tính đạo đức, văn hóa.
Ở góc độ đạo đức, văn hóa, Liên hợp quốc lên án tra tấn như là một trong những
hành vi vô nhân đạo và đê hèn nhất mà con người phạm phải với đồng loại, bởi tra
tấn phủ nhận phẩm giá, hủy hoại cả thể chất và tâm hồn của nạn nhân - những người
ở trong hoàn cảnh không thể chống cự. Ở góc độ pháp lý, theo luật nhân quyền quốc
tế, tra tấn là một trong những hình thức vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất, bị
chỉ trích gay gắt nhất; còn theo luật hình sự quốc tế, hành vi tra tấn thực hiện một
cách có hệ thống và mang tính phổ biến tùy theo bối cảnh có thể cấu thành các tội
diệt chủng, tội phạm chiến tranh hay tội phạm chống nhân loại, tức là những dạng
tội phạm quốc tế mà thủ phạm có thể bị truy tố và xét xử theo Quy chế Rome (1998).
Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi tra tấn, việc cấm tra tấn được quy
định trong rất nhiều văn kiện của luật nhân quyền và luật hình sự quốc tế từ trước
đến nay, trong đó bao gồm Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền năm 1948 (Điều
5), Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966 (Điều 4, Điều 7), và đặc
biệt là Công ước chống tra tấn năm 1984... Theo các văn kiện này, hành vi tra tấn bị
cấm tuyệt đối, trong mọi hoàn cảnh kể cả thời bình, thời chiến hay trong tình trạng
khẩn cấp của quốc gia. Bất cứ lý do nào biện minh cho hành vi tra tấn đều không thể
chấp nhận. Điều 2 Công ước chống tra tấn năm 1984 xác định: không có bất kỳ hoàn
cảnh ngoại lệ nào, cho dù là trong tình trạng chiến tranh, hoặc đang bị đe dọa bởi
chiến tranh, mất ổn định chính trị trong nước hoặc bất kỳ tình trạng khẩn cấp nào có
thể được viện dẫn để biện minh cho việc tra tấn.
Cấm tra tấn là bất khả xâm phạm trong mọi trường hợp. Trong tình trạng khẩn
cấp thì quyền không bị tra tấn vẫn được coi là quyền tuyệt đối: việc áp dụng những
biện pháp hạn chế các quyền theo quy định tại Điều 4 của Công ước không được
áp dụng để hạn chế quyền không bị tra tấn được quy định tại Điều 7 của Công ước:
“Không ai có thể bị tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt một cách tàn ác, vô nhân đạo hoặc
hạ thấp nhân phẩm”1.
Nội dung Điều 7 của Công ước không cho phép bất cứ sự giới hạn nào với các
quyền được quy định trong đó. Ủy ban nhân quyền khẳng định rằng, thậm chí trong
các tình huống khẩn cấp nêu tại Điều 4 của Công ước, các quốc gia cũng không được
phép tạm ngừng việc bảo đảm các yêu cầu của Điều 7. Ủy ban cho rằng không có bất
1

Liên hợp quốc - UNO, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (International
Covenant on Civil and Political Rights), 1966.
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kỳ lý do nào có thể viện dẫn để biện minh cho sự vi phạm Điều 7, kể cả việc tuân thủ
mệnh lệnh của cấp trên hay cơ quan công quyền.
2. 		 QUYỀN KHÔNG BỊ TRA TẤN TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM
“Khẩn cấp”, theo Từ điển tiếng Việt năm 1997 của Trung tâm từ điển học thuộc
Viện Ngôn ngữ học, thuộc tự loại tính từ, có hai nghĩa: (1) cần được tiến hành, được
giải quyết ngay, không chậm trễ, và (2) có tính chất nghiêm trọng, đòi hỏi phải có ngay
những biện pháp tích cực để đối phó, không cho phép chậm trễ. Cũng theo Từ điển,
“tình trạng” là một danh từ mang nghĩa tổng thể nói chung những hiện tượng không
hoặc ít thay đổi, tồn tại trong một thời gian tương đối dài, xét về mặt bất lợi đối vớí đời
sống hoặc những hoạt động nào đó của con người. Như vậy, “tình trạng” dùng để chỉ
những hiện tượng có tính chất tiêu cực nảy sinh trong đời sống của chúng ta.
Tình trạng khẩn cấp là một tuyên bố của Nhà nước mà theo đó có thể tạm ngưng
một số chức năng bình thường của Nhà nước và có thể cảnh báo công dân của mình
thay đổi các hành vi bình thường hoặc có thể ra lệnh cho các cơ quan của Nhà nước
thi hành các kế hoạch sẵn sàng cho tình trạng khẩn cấp. Nó cũng được sử dụng làm
một cơ sở hợp lý để tạm ngừng các quyền tự do dân sự. Các tuyên bố tình trạng khẩn
cấp thường được ban bố trong thời kỳ có thiên tai, trong các giai đoạn bạo loạn dân
sự, hoặc sau một vụ tuyên chiến, chuẩn bị có dấu hiệu xảy ra một cuộc chiến tranh.
Trong một vài quốc gia, tình trạng khẩn cấp và hiệu lực của nó đối với các quyền
tự do dân sự và thủ tục ban bố được quy định trong Hiến pháp hoặc luật. Ở Việt Nam,
tình trạng khẩn cấp được quy định trong Pháp lệnh số 20/2000/PL - UBTVQH10 do
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá X ban hành ngày ngày 23/03/2000 về Tình trạng
khẩn cấp.
Tình trạng khẩn cấp trong pháp luật Việt Nam được quy định là: Khi trong cả nước,
một hoặc nhiều địa phương có thảm họa lớn do thiên nhiên hoặc con người gây ra, có
dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tài sản của
Nhà nước và tổ chức, tính mạng, sức khoẻ, tài sản của nhân dân hoặc có tình hình đe
doạ nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, thì Uỷ ban thường vụ
Quốc hội hoặc Chủ tịch nước ban bố tình trạng khẩn cấp để áp dụng các biện pháp đặc
biệt nhằm kịp thời ngăn chặn, hạn chế và khắc phục hậu quả xảy ra, nhanh chóng ổn
định tình hình”.
Mối quan hệ biện chứng giữa quyền không bị tra tấn với tình trạng khẩn cấp
được xác định trên cơ sở nền tảng quy định trong Hiến pháp năm 2013. Cụ thể,
Hiến pháp lần đầu tiên đề cập cụ thể đến việc cấm tra tấn. Khoản 1 Điều 20 Hiến
pháp 2013 nêu rõ: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp
luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức,
nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc
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phạm danh dự, nhân phẩm”. Mặt khác, Hiến pháp cũng ghi nhận “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”1. Vậy, trong tình trạng khẩn cấp, liệu rằng quyền không bị
tra tấn có bị hạn chế?
Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào năm 1977 và chỉ 5 năm sau đó đã gia nhập
ICCPR và ICESCR (cùng vào ngày 24/9/1982). ICCPR có hiệu lực đối với Việt Nam
từ ngày 24/12/1982. Việc đảm bảo thực hiện Điều 4 của ICCPR đặt ra các ngoại lệ áp
dụng những biện pháp hạn chế các quyền nêu ra trong Công ước trong thời gian có
tình trạng khẩn cấp xảy ra, trong đó có quyền không bị tra tấn, đối xử và trừng phạt
tàn ác… được Việt Nam cam kết thực hiện như quy định trong ICCPR. Trong các quy
định của pháp luật Việt Nam trong mọi trường hợp, kể cả trong tình trạng khẩn cấp
thì các quyền con người cơ bản, trong đó có quyền không bị tra tấn cũng được bảo
đảm và mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước trong tình trạng khẩn cấp đều phải
tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan về bảo đảm quyền con người.
Quyền không bị tra tấn trong tình trạng khẩn cấp nói riêng ở Việt Nam hiện nay
không được quy định trong một văn bản cụ thể, tuy nhiên khuôn khổ pháp luật hiện
hành của Việt Nam hiện nay có nhiều văn bản liên quan đến vấn đề này:
- Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) mặc dù không quy định
tội danh riêng và không đưa ra khái niệm “tra tấn”, tuy nhiên, mọi hành vi có tính
chất tra tấn được xác định là hành vi phạm tội, được quy định trong tội dùng nhục
hình, tội bức cung, tội mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác khai báo gian dối, cung
cấp tài liệu sai sự thật.
- Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định các nguyên tắc: nghiêm cấm tra tấn,
bức cung, dùng nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể,
tính mạng, sức khỏe con người (Điều 10); bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân
phẩm, tài sản của cá nhân (Điều 11).
- Luật thi hành án hình sự năm 2010 quy định các nguyên tắc: tuân thủ Hiến
pháp, pháp luật, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ
chức, cá nhân; bảo đảm nhân đạo xã hội chủ nghĩa; tôn trọng nhân phẩm, quyền, lợi
ích hợp pháp của người chấp hành án (Điều 4); cấm nhận hối lộ, sách nhiễu trong thi
hành án hình sự; cản trở người chấp hành án thực hiện quyền được đề nghị miễn,
giảm thời hạn chấp hành án (Điều 9)...
- Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 quy định về việc cấm tra tấn, truy
bức, dùng nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm quyền và lợi
ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam (các điều 4 và 8).
1

Xem Điều 20 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được Quốc hội nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013.
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- Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 quy định nghiêm cấm bức
cung, dùng nhục hình và các hình thức tra tấn hoặc đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô
nhân đạo, hạ nhục con người hay bất kỳ hình thức nào khác xâm phạm quyền và lợi
ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân (Điều 14).
- Luật khiếu nại năm 2011 bảo đảm quyền được khiếu nại và giải quyết khiếu nại
cho mọi cá nhân, tổ chức, trong đó có nạn nhân bị tra tấn; cấm cản trở, gây phiền hà
cho người thực hiện quyền khiếu nại; đe doạ, trả thù, trù dập người khiếu nại (các
điều 1 và 6).
- Luật tố cáo năm 2011 quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi
vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ,
công vụ và của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo
vệ người tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo (các điều 1, 4, 5, 8).
- Luật tổ chức Quốc hội năm 2014 (Điều 33), Luật tổ chức Chính phủ năm 2015
(Điều 21), Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 (khoản 1 Điều 2), Luật tổ chức Viện
kiểm sát nhân dân năm 2014 (khoản 2 Điều 2, điểm b khoản 2 Điều 3, điểm b khoản
2 Điều 4), Luật Công an nhân dân năm 2014 (khoản 2 Điều 15), Luật sĩ quan quân đội
nhân dân Việt Nam năm 1999 (Điều 26), Luật an ninh quốc gia năm 2004 (khoản 6 Điều
13), Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015
(Điều 7)... đều quy định trách nhiệm của các cơ quan và cá nhân trong bảo vệ quyền
con người.
Việc bảo vệ quyền con người, quyền không bị tra tấn còn được quy định trong
Bộ luật lao động năm 2012 (các điều: 5, 6, 8, 37, 128, 183), Luật hôn nhân và gia đình
năm 2014 (các điều: 4, 5, 18, 21, 22), Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 (các
điều: 2, 8), Luật bình đẳng giới năm 2006 (Các điều: 6 , 7, 10), Luật báo chí năm 2016
(các điều 4, 9), Luật công đoàn năm 2012 (các điều: 9, 14, 18, 19, 21), Luật quốc tịch
năm 2008 (các điều 2, 5, 6), Luật trợ giúp pháp lý năm 2006 (các điều: 6 , 7, 10), Luật
khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 (các điều: 6, 35, 37, 38, 73), Luật bảo vệ, chăm sóc và
giáo dục trẻ em năm 2004 (các điều: 5, 7, 14, 15, 26, 27), Luật giáo dục năm 2005 (Điều
75), Luật phổ cập giáo dục tiểu học năm 1991, Luật cán bộ, công chức năm 2008 (các
điều: 16, 17, 18), Luật viên chức năm 2010 (các điều: 17, 19) và Luật tiếp cận thông tin
năm 2016 (các điều từ 3 đến 15)...
- Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp năm 2000 là văn bản pháp luật quy định chung
nhất về tình trạng khẩn cấp, bao gồm: khái niệm tình trạng khẩn cấp, thẩm quyền
ban bố tình trạng khẩn cấp, chấp hành các quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện
pháp đặc biệt được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp… trong đó xác định rõ bảo
đảm quyềncon người, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong tình trạng
khẩn cấp.
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Đánh giá về sự tương thích của hệ thống pháp luật Việt Nam với các quy định của
ICCPR và UNCAT: Về cơ bản, pháp luật Việt Nam đã có sự tương thích nhất định với
các quy định của Công ước năm 1984 và các quy chuẩn thế giới về phòng, chống tra
tấn như: nghĩa vụ nghiêm cấm các hành vi tra tấn, trừng trị các hành vi tra tấn, phòng
ngừa các hành vi tra tấn, bảo vệ nạn nhân của hành vi tra tấn…
Chống tra tấn, trừng trị hoặc đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con
người là nguyên tắc cơ bản được quán triệt trong quá trình xây dựng pháp luật.
Nguyên tắc tôn trọng, bảo đảm quyền con người, chống lại các hành vi tra tấn, trừng
trị hay đối xử tàn bạo, vô nhân đạo và hạ nhục con người được quán triệt thực hiện
trong các quy định về thực thi các hoạt động của cơ quan nhà nước, đặc biệt là cơ
quan trực tiếp liên quan đến hoạt động bảo vệ pháp luật như: Công an, kiểm sát, tòa
án… trong tất cả các hoàn cảnh, kể cả trong trường hợp khẩn cấp. Trong quá trình
điều tra, các cơ quan điều tra phải tuân thủ nghiêm chỉnh nguyên tắc tôn trọng, bảo
đảm quyền con người; chống lại các hành vi tra tấn, trừng trị hay đối xử tàn bạo, vô
nhân đạo và hạ nhục con người, phải bảo đảm đúng người, đúng tội, không bỏ lọt
tội phạm và không để bị oan sai.
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, đối với các trường hợp cần ban bố tình
trạng khẩn cấp, theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban thường vụ Quốc
hội ra Nghị quyết ban bố tình trạng khẩn cấp. Trong trường hợp Uỷ ban thường vụ
Quốc hội không thể họp ngay được thì theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ
tịch nước ra Lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp. Khi xảy ra tình trạng khẩn cấp về quốc
phòng, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp về
quốc phòng trong cả nước hoặc ở từng địa phương. Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ
Quốc hội hoặc Lệnh của Chủ tịch nước ban bố tình trạng khẩn cấp phải ghi rõ:
- Lý do ban bố tình trạng khẩn cấp;
- Địa bàn được đặt 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.
Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc Lệnh của Chủ tịch nước ban
bố tình trạng khẩn cấp phải được công bố ngay trên các phương tiện thông tin đại
chúng và niêm yết công khai để mọi người đều biết.
Cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi cá nhân có trách nhiệm chấp
hành nghiêm chỉnh các quy định về tình trạng khẩn cấp, tuân thủ tuyệt đối Nghị
quyết hoặc Lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các mệnh lệnh, quyết định của cơ
quan, tổ chức, người thi hành các biện pháp đặc biệt trong tình trạng khẩn cấp để
nhanh chóng ổn định tình hình, khôi phục trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng
cho nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của nhân dân. Nghiêm cấm việc lợi
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dụng tình trạng khẩn cấp để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp
pháp của tổ chức, cá nhân.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm tuyên truyền,
vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về tình trạng khẩn cấp, phối
hợp và giúp đỡ các cơ quan, tổ chức, người thi hành các biện pháp đặc biệt trong tình
trạng khẩn cấp và giám sát việc thi hành các quy định về tình trạng khẩn cấp.
Việc thực hiện các biện pháp đặc biệt được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp
khi có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm, tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia
và trật tự an toàn, xã hội được tiến hành theo quy định của pháp luật, cụ thể là trong
Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp năm 2000. Nghiêm cấm việc lợi dụng việc tiến hành
các biện pháp trong tình trạng khẩn cấp để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền,
lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trong đó có quyền không bị tra tấn.
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HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP HÌNH S
VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG KHAI
MINH BẠCH TƯ PHÁP Ở VIỆT NAM
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí1
Tóm tắt: Pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự có vai trò quan trọng và là bộ phận không thể thiếu của hệ thống
pháp luật về tình trạng khẩn cấp của Việt Nam, do đó, bài viết đặt ra các vấn đề sau đây: Thứ nhất, vai trò của luật
hình sự và thực trạng Luật hình sự Việt Nam về tình trạng khẩn cấp; Thứ hai, phương hướng hoàn thiện pháp luật hình
sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu của tình trạng khẩn cấp; Thứ ba, thủ tục tố tụng hình sự đối với vụ án liên quan đến tình
trạng khẩn cấp. Những vấn đề này khi giải quyết được tác giả sử dụng phương pháp tiếp cận quyền, phương pháp tiếp
cận tổng thể trong mối quan hệ với hệ thống pháp luật về tình trạng khẩn cấp. Kết quả nghiên cứu của bài viết này góp
phần bảo đảm tính công khai, minh bạch tư pháp tư pháp ở Việt Nam.
Bài viết đưa ra các nhận định, đánh giá và kiến nghị sau:
1. Pháp luật trong lĩnh vự tư pháp hình sự ở Việt Nam (luật hình sự và luật tố tụng hình sự) chưa có quy định, điều chỉnh
đối với hiện tượng “ tình trạng khẩn cấp”, do đó, thiếu cơ sở pháp lý cho các hoạt động ứng phó khi có tình trạng khẩn cấp
xảy ra; đồng thời cũng làm cho hệ thống pháp luật Việt Nam về tình trạng khẩn cấp không đồng bộ, làm giảm hiệu quả
ngăn chặn thảm họa do tình trạng khẩn cấp gây ra.
2. Bài viết đưa ra các kiến nghị, giải pháp sau:
a. Bổ sung tình trạng khẩn cấp là tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự, do: (i) tình trạng khẩn cấp gây ra thảm họa lớn
cho đời sống xã hội trên phạm vi rộng (tỉnh, vùng, miềm, toàn quốc hoặc toàn cầu); (ii) đòi hỏi phải có những hành động
khẩn cấp để ngăn ngừa, khắc phục thiệt hại xảy ra mà thông thường không được phép thực hiện và phải được quy định
trong luật. Bản chất của của đòi hỏi này là để bảo vệ lợi ích lớn phải hy sinh những lợi ích nhỏ hơn thông qua những
hành động khẩn cấp khi không còn cách nào khác và phải được pháp luật cho phép; (iii) cá nhân, tổ chức có hành động
khẩn cấp trong tình trạng khẩn cấp được loại trừ trách nhiệm hình sự khi gây ra thiệt hại, do tính chất lỗi đã được loại
trừ vì bảo vệ lợi ích lớn hơn.
b. Hình sự hóa một số hành vi nguy hiểm cao cho xã hội liên quan đến tình trạng khẩn cấp là tội phạm, đó là: Thứ
nhất, Tội vi phạm quy định về việc ban bố, bãi bỏ; tổ chức, triển khai các biện pháp trong tình trạng khẩn cấp; Thứ
hai, Tội lợi dụng tình trạng khẩn cấp xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
c. Quy định tình tiết tăng nặng định khung hình phạt “phạm tội trong tình trạng khẩn cấp” ở một số tội phạm của Bộ
luật hình sự.
1

Giảng viên Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
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d. Quy định tình tiết tăng nặng trách hiệm hình sự “phạm tội trong tình trạng khẩn cấp” trong Bộ luật hình sự năm 2015.
e. Rút ngắn thời hạn tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án liên quan đến tình trạng khẩn cấp.
Từ khóa: Pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự, Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, Tình trạng khẩn cấp, Công khai,
Minh bạch tư pháp, Tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự.
Tình trạng khẩn cấp (state of emergency) sẽ được cơ quan có thẩm quyền của quốc
gia ban bố khi thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng xã hội… gây ra nhằm ngăn chặn,
giảm thiểu thiệt hại cho xã hội, con người, kinh tế, an ninh, quốc phòng… Đồng thời,
khi ban bố tình trạng khẩn cấp nhiều biện pháp đặc biệt sẽ được thực thi, các hoạt
động kinh tế, xã hội bị hạn chế hoặc ngăn cản nhất là đối với quyền con người, đời
sống người dân sẽ bị tác động theo hướng tiêu cực. Vì vậy, để tạo cơ sở pháp lý cho
các hành động trong tình trạng khẩn cấp và hạn chế, kiểm soát việc lạm dụng tình
trạng khẩn cấp xâm hại đến lợi ích của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân,
tổ chức các quốc gia ban hành hệ thống các văn bản pháp luật về tình trạng khẩn cấp.
Trong số các văn bản này có luật hình sự với vai trò bảo vệ sẽ đưa ra các quy phạm
về loại trừ trách nhiệm hình sự đối với các hành vi gây thiệt hại tới lợi ích của xã hội,
cá nhân, tổ chức trong tình trạng khẩn cấp; đồng thời pháp luật hình sự cũng cần có
các quy phạm nhằm trừng trị đối với việc lợi dụng tình trạng khẩn cấp xâm hại đến
lợi ích quốc gia, xã hội, cá nhân, tổ chức. Do đó, từ góc nhìn của luật hình sự, bài viết
sẽ đề cập đến các vấn đề sau đây: Thứ nhất, vai trò của luật hình sự và thực trạng Luật
hình sự Việt Nam về tình trạng khẩn cấp; Thứ hai, phương hướng hoàn thiện pháp
luật hình sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu của tình trạng khẩn cấp; Thứ ba, thủ tục tố
tụng hình sự đối với vụ án liên quan đến tình trạng khẩn cấp. Những vấn đề này khi
giải quyết được tác giả sử dụng phương pháp tiếp cận quyền, phương pháp tiếp cận
tổng thể trong mối quan hệ với hệ thống pháp luật về tình trạng khẩn cấp. Kết quả
nghiên cứu của bài viết này góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch tư pháp
tư pháp ở Việt Nam.
1. 		 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ “TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP”
Trong các nghiên cứu về tư pháp hình sự ở nước ta, cho đến nay chưa có công
trình nào đề cập đến “tình trạng khẩn cấp” với tư cách là đối tượng điều chỉnh của
luật hình sự, mặc dù các công bố về hình sự khá đồ sộ, chiếm ưu thế về số lượng so
với các nghiên cứu ở những lĩnh vực pháp luật khác. Do vậy, có thể đưa ra đánh giá:
Khoa học pháp lý hình sự nước ta chưa hoàn thành sứ mệnh “dẫn dắt, định hướng”
thực tiễn xây dựng, thực thi pháp luật trong giai đoạn vừa qua, nhất là khi có đại dịch
Covid-19; đã tạo ra lỗ hổng lớn trong hành lang pháp lý khi đối phó với “tình trạng
khẩn cấp”; gây ra những hệ lụy không hề nhỏ trong hoạt động quản lý, hoạt động
tư pháp và nhất là đối với việc bảo vệ quyền con người, bảo vệ công lý, bảo đảm tính
công khai, minh bạch trong hoạt động xét xử của tòa án. Từ đó, có thể lý giải được
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việc Bộ luật hình sự năm 2015 không hề có quy định nào điều chỉnh vần đề tội phạm,
trách nhiệm hình sự, hình phạt liên quan đến tình trạng khẩn cấp và do đó, thủ tục
tố tụng giải quyết vụ án trong tình trạng khẩn cấp cũng không được Bộ luật tố tụng
hình sự năm 2015 quy định.
Bộ luật hình sự năm 2015 được các nhà làm luật kỳ vọng thể hiện đầy đủ, sâu sắc
chính sách hình sự của nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, đáp ứng yêu cầu đấu
tranh, chống và phòng ngừa tội phạm, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong
thời kỳ hội nhập quốc tế, “đặc biệt, Bộ luật hình sự năm 2015 thể hiện tinh thần đổi
mới quan niệm về tội phạm và hình phạt, về cơ sở trách nhiệm hình sự.”1. Tuy nhiên,
kỳ vọng đó còn khá khiêm tốn, thể hiện nhiều khiếm khuyết, trong đó có việc không
có quy định nào về tội phạm và hình phạt liên quan đến tình trạng khẩn cấp của Bộ
luật này. Cụ thể như sau:
Thứ nhất, không quy định hành động trong“tình trạng khẩn cấp” là tình tiết loại trừ trách
nhiệm hình sự. Tại phần chung Bộ luật hình sự năm 2015, khi quy định về các tình tiết
loại trừ TNHS (Chương IV BLHS năm 2015) chỉ bao gồm: (i) sự kiện bất ngờ (Điều 20);
(ii) Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự (Điều 21); (iii) Phòng vệ chính
đáng (Điều 22); (iv) Tình thế cấp thiết (Điều 23); Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người
phạm tội (Điều 24); (v) Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học,
kỹ thuật và công nghệ (Điều 25); (vi) Thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc cấp
trên (Điều 26) mà không có tình tiết “hành động trong tình trạng khẩn cấp”.
Thứ hai, không hình sự hóa các hành vi có tính nguy hiểm cao cho xã hội liên quan đến
tình trạng khẩn cấp là tội phạm trong Bộ luật hình sự năm 2015. Trong tất cả các tội phạm
được quy định ở Phần các tội phạm của Bộ luật hình sự năm 2015 không có điều luật
nào quy định các hành vi nguy hiểm liên quan đến tình trạng khẩn cấp như: Hành
vi phạm các quy định về quyết định, công bố, tổ chức, thực hiện tình trạng khẩn cấp;
Hành vi lợi dụng tình trạng khẩn cấp để trục lợi; Hành vi lợi dụng tình trạng khẩn
cấp xâm hại quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, tổ
chức, nhà nước…
Thứ ba, không quy định tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ định khung hình phạt liên quan
đến tình trạng khẩn cấp trong Bộ luật hình sự năm 2015. Trong tất cả các tình tiết tăng
nặng, giảm nhẹ định khung ở tất cả các điều luật quy định về tội phạm của BLHS
năm 2015 đều không có tình tiết liên quan đến tình trạng khẩn cấp.
Thứ tư, không quy định tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự liên quan đến
tình trạng khẩn cấp trong Bộ luật hình sự năm 2015. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm
1

Lê Tiến Châu, giới thiệu những nội dung mới của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ
sung năm 2009 (so sánh với Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009), Nxb. Tư
pháp, Hà Nội, 2017, tr.5.

522

LAW ON THE STATE OF EMERGENCY - PHÁP LUẬT VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

hình sự (Điều 51) và các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự ( Điều 52) BLHS năm
2015 đều không quy định tình tiết liên quan đến tình trạng khẩn cấp.
Việc Bộ luật hình sự năm 2015 không điều chỉnh “tình trạng khẩn cấp” là khiếm
khuyết của nhà làm luật, bởi: (i) “Tình trạng khẩn cấp” (state of emergency) là thảm họa
lớn cho đời sống xã hội đòi hỏi phải có những hành động khẩn cấp để ngăn ngừa,
khắc phục thiệt hại xảy ra, do vậy, cần có chính sách, pháp luật tạo hành lang pháp
lý để cơ quan, người có thẩm quyền được thực hiện những hành động mà thông
thường không được phép thực hiện, nhân danh lợi ích công cộng. Hệ thống pháp
luật hoàn chỉnh về tình trạng khẩn cấp sẽ bao gồm các quy phạm quy định: căn cứ
xác định tình trạng khẩn cấp, thẩm quyền ban hành tình trạng khẩn cấp, cơ quan,
người có trách nhiệm tổ chức thực hiện trong tình trạng khẩn cấp; các biện pháp
được thực hiện trong tình trạng khẩn cấp; quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong
tình trạng khẩn cấp và việc xử lý (hành chính, hình sự) đối với các trường hợp vi
phạm, lợi dụng tình trạng khẩn cấp… Việc BLHS năm 2015 không có quy định nào
về tội phạm và hình phạt liên quan đến tình trạng khẩn cấp đã làm cho hệ thống
pháp luật thiếu đi chức năng bảo vệ vốn có của luật hình sự đối với các hoạt động
trong tình trạng khẩn cấp; (ii) Việc không có quy định nào liên quan đến tình trạng
khẩn cấp của Bộ luật hình sự năm 2015 cũng dẫn đến tình trạng không điều chỉnh
thủ tục giải quyết vụ án hình sự trong tình trạng khẩn cấp của Bộ luật Tố tụng hình
sự năm 2015 nên dẫn đến sự bị động, lúng túng cho các cơ quan, người có thẩm
quyền tiến hành tố tụng, thậm chí còn có hành động không phù hợp với pháp luật,
mà Công văn 45 ngày 30/3/2020 của Tòa án Nhân dân Tối cao về xét xử tội phạm liên
quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là một ví dụ1; (iii) Việc không có quy
định nào liên quan đến tình trạng khẩn cấp của Bộ luật hình sự năm 2015 sẽ không
có cơ sở để bảo vệ, bảo đảm đối với những quyền con người được các Công ước quốc
tế về quyền con người đòi hỏi được tôn trọng, bảo vệ trong bất kỳ tình huống, hoàn
cảnh nào.2 Những hành vi lợi dụng tình trạng khẩn cấp xâm hại quyền con người, lợi
ích cá nhân, tổ chức, xã hội và nhà nước không được hình sự hóa trong bộ luật hình
sự nên không thể xử lý hình sự đối với người vi phạm.
1

2

Nội dung Công văn 45 của TANDTC về xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 đã hình sự hóa những hành vi trốn cách ly, khai báo y tế không đầy đủ, đưa các
thông tin giả mạo, sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 mà đáng lẽ thuộc thẩm quyền của Quốc
hội và chỉ quy định trong Bộ luật hình sự.
Điều 4 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (International Covenant on Civil and
Political Rights - ICCPR) năm 1966 mà Việt Nam là thành viên có qui định: “Trong thời gian có
tình trạng khẩn cấp xảy ra đe doạ sự sống còn của quốc gia và đã được chính thức công bố, các
quốc gia thành viên có thể áp dụng những biện pháp hạn chế các quyền nêu ra trong Công ước
này”. Nhưng một số quyền không thể bị hạn chế được qui định bởi ICCPR 1966 như quyền sống
(điều 6), quyền không bị tra tấn, đối xử và trừng phạt tàn ác (điều 7), quyền không bị bắt làm nô
lệ hoặc bắt nô dịch (điều 8)…trong mọi tình huống, hoàn cảnh kể cả trong tình trạng khẩn cấp.
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Có thể lý giải về tình trạng Luật hình sự Việt Nam chưa điều chỉnh tình trạng
khẩn cấp với những lý do sau: Thứ nhất, thực tiễn Việt Nam chưa ban bố tình trạng
trạng khẩn cấp trong thời gian khá dài gần đây (từ những năm 90 thế kỷ trước, khi
Việt Nam đổi mới, hội nhập) nên chưa có những đòi hỏi cấp bách về xử lý đối với
các hành vi liên quan đến tình trạng khẩn cấp, chỉ đến trước khi có đại dịch COVID
19 xảy ra nhu cầu điều chỉnh đối với tình trạng khẩn cấp mới đặt ra; Thứ hai, khoa
học với vai trò dẫn dắt thực tiễn nhưng cho đến nay ở Việt Nam chưa có công trình,
bài viết nào về điều chỉnh, xử lý hình sự đối với các vấn đề liên quan đến tình trạng
khẩn cấp, do vậy đang thiếu cơ sở lý luận cho việc xây dựng pháp luật hình sự về
tình trạng khẩn cấp; Thứ ba, nền tảng pháp lý (hệ thống các quy phạm pháp luật) về
tình trạng khẩn cấp ở Việt Nam cho đến nay mới ở mức độ ban đầu (một điều của
của Hiến pháp 2013; Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp năm 2000; Nghị định 71 năm
2002 hướng dẫn thi hành pháp lệnh; Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm (2007);
Luật quốc phòng 2018….) nên thiếu cơ sở cho việc xử lý các vấn đề liên quan đến tình
trạng khẩn cấp bằng công cụ hình sự.
2. 		 HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

2.1. Cơ sở của việc hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự Việt Nam về tình trạng khẩn cấp
Việc hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam về tình trạng khẩn cấp là đòi hỏi
tất yếu trong giai đoạn hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh, xử lý chống và
phòng ngừa tội phạm, bảo vệ quyền con người, bảo vệ công lý, đồng thời khắc phục
được hạn chế, khiếm khuyết của hệ thống pháp luật về tình trạng khẩn cấp. Hoàn
thiện pháp luật hình sự về tình trạng khẩn cấp xuất phát từ những cơ sở sau: (i) Xuất
phát từ chính sách hình sự của Đảng và nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết số
48-NQ/TW (năm 2005) của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ
thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số
49-NQ/TW (năm 2005) của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách Tư pháp đến năm
2020, đặc biệt là chủ trương: “Quy định là tội phạm đối với những hành vi nguy hiểm cho
xã hội mới xuất hiện trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và hội
nhập quốc tế. Xử lý nghiêm khắc hơn đối với những tội phạm là người có thẩm quyền trong
thực thi pháp luật, những người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội. Người có chức vụ
càng cao mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn phạm tội thì càng phải xử lý nghiêm khắc để làm
gương cho người khác”. Định hướng này là cơ sở quan trọng trong việc hoàn thiện
pháp luật hình sự về tình trạng khẩn cấp; (ii) Xuất phát từ quy định của Hiến pháp
năm 2013, đặc biệt là tạo ra cơ chế hữu hiệu để bảo vệ quyền con người, quyền công
dân, lợi ích của Nhà nước và tổ chức, góp phần bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ
và thúc đẩy sự phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm
mọi người được sống trong một môi trường an toàn, lành mạnh; (iii) Xuất phát từ
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yêu cầu đổi mới nhận thức về chính sách hình sự mà trọng tâm là đổi mới quan niệm
về tội phạm và hình phạt, về cơ sở của trách nhiệm hình sự, về chính sách xử lý đối
với một số loại tội phạm và loại chủ thể phạm tội, đảm bảo các quy định của bộ luật
hình sự không chỉ là công cụ pháp lý để các cơ quan chức năng đấu tranh, trấn áp tội
phạm mà còn là cơ sở pháp lý để bảo vệ sự phát triển lành mạnh các quan hệ kinh
tế - xã hội; để mọi người dân tự bảo vệ mình, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của xã hội;
khuyến khích mọi người dân chủ động tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội
phạm; tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm lập pháp hình sự của một số nước trong
khu vực và trên thế giới; (iv) Xuất phát từ yêu cầu nội luật hóa các điều ước quốc tế
mà Việt Nam là thành viên liên quan đến phòng, chống tội phạm, đặc biệt là Công
ước về quyền con người; Công ước chống tra tấn và trừng phạt hoặc đối xử tàn nhẫn,
vô nhân đạo làm mất phẩm giá khác…
Những cơ sở nêu trên là định hướng cho việc hoàn thiện pháp luật hình sự về
tình trạng khẩn cấp với các quy định về tội phạm và hình phạt.

2.2. Những vấn đề cần hoàn thiện, bổ sung của pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự Việt Nam về
tình trạng khẩn cấp
a. Bổ sung tình trạng khẩn cấp là tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự
Trong các nghiên cứu ở Việt Nam thì “loại trừ TNHS là trường hợp có hành vi
gây thiệt hại khách quan về hình sự nhưng không bị truy cứu TNHS do không thỏa mãn
yếu tố lỗi và được quy định trong luật hình sự.”1. Luật hình sự các nước đều quy định
các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự với phạm vi, mức độ khác nhau. Bộ
luật Hình sự Việt Nam năm 2015 đã dành một chương riêng (Chương IV) để quy
định về những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự”2. Các trường hợp loại trừ
trách nhiệm hình sự là nhóm các quy phạm không thể thiếu được của luật hình sự
Việt Nam, có quan hệ gắn bó, hữu cơ với chế định trách nhiệm hình sự và các chế
định khác của luật hình sự. Quy phạm về các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình
sự là cơ sở pháp lý cho việc đấu tranh xử lý và phòng ngừa tội phạm, góp phần bảo
vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng, bảo vệ trật tự pháp
luật, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, tình trạng
khẩn cấp chưa được Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định là tình tiết loại trừ trách nhiệm
hình sự, mặc dù khi thực hiện các biện pháp trong tình trạng khẩn cấp đã gây ra những
thiệt hại về hình sự.
1

2

Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung), Nxb.
Đại học quốc gia Hà Nội, Hà nội, 2003, tr.135.
Ban chỉ đạo biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu về Bộ luật hình sự năm 2015, Tài liệu tập
huấn chuyên sâu về Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), Nxb. Tư pháp, Hà
Nội, 2018, tr.35
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Việc không quy định tình trạng khẩn cấp là tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự,
ngoài việc làm cho hệ thống pháp luật về tình trạng khẩn cấp không hoàn chỉnh còn
là thiếu đi cơ sở pháp lý cho các hành động khẩn cấp vượt quá giới hạn bình thường
mà có thể gây ra những thiệt hại cho lợi ích được pháp luật bảo hộ, đồng thời còn có
thể đặt người có hành động trong tình trạng khẩn cấp vào tình trạng phải chịu trách
nhiệm pháp lý, kể cả trách nhiệm hình sự. Vì vậy, cần khắc phục bằng việc quy định
tình trạng khẩn cấp là một trong những những tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự
trong Luật hình sự.
Quy định tình trạng khẩn cấp là một trong những những tình tiết loại trừ trách
nhiệm hình sự có thể được kiến giải như sau: (i) Tình trạng khẩn cấp gây ra thảm họa
lớn cho đời sống xã hội trên phạm vi rộng (tỉnh, vùng, miền, toàn quốc hoặc toàn cầu);
(ii) đòi hỏi phải có những hành động khẩn cấp để ngăn ngừa, khắc phục thiệt hại xảy
ra mà thông thường không được phép thực hiện và phải được quy định trong luật.
Bản chất của của đòi hỏi này là để bảo vệ lợi ích lớn phải hy sinh những lợi ích nhỏ
hơn thông qua những hành động khẩn cấp khi không còn cách nào khác và phải được
pháp luật cho phép; (iii) cá nhân, tổ chức có hành động khẩn cấp trong tình trạng khẩn
cấp được loại trừ trách nhiệm hình sự khi gây ra thiệt hại, do tính chất lỗi đã được loại
trừ vì bảo vệ lợi ích lớn hơn.
Do đã gây ra thiệt hại khách quan về hình sự nên chỉ được coi là hành vi trong
tình trạng khẩn cấp khi thỏa mãn những điều kiện do pháp luật quy định. Việc quy
định các điều kiện của hành vi trong tình trạng khẩn cấp nhằm xác định ranh giới
giữa hành vi hợp pháp với vi phạm, giúp công dân có ứng xử đúng đắn khi bảo vệ
lợi ích hợp pháp trong tình trạng khẩn cấp. Đồng thời, những điều kiện này còn là cơ
sở pháp lý cho việc áp dụng pháp luật của các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá
trình giải quyết vụ án.
Những phân tích trên đã chỉ ra những đặc điểm chủ yếu của tình tiết loại trừ
trách nhiệm hình sự hành động trong tình trạng khẩn cấp, đó là: Thứ nhất, hành
động trong tình trạng khẩn cấp phải là hành vi gây hậu quả khách quan về hình sự; Thứ
hai, là hành vi gây hậu quả khách quan về hình sự nhưng hành động trong tình trạng
khẩn cấp không thỏa mãn dấu hiệu lỗi trong mặt chủ quan của tội phạm; Thứ ba, hành động
trong tình trạng khẩn cấp là tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự phải được qui định
trong luật hình sự (đặc điểm này thể hiện chính sách hình sự của Nhà nước); Thứ tư,
cá nhân, pháp nhân thực hiện hành vi gây hậu quả khách quan về hình sự thuộc
trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự do hành động trong tình trạng khẩn cấp
được luật hình sự quy định không bị truy cứu trách nhiệm hình sự bằng bản án của Tòa án
hoặc một biện pháp tác động có tính cưỡng chế hình sự.
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Vì vậy, bài viết đưa ra kiến nghị bổ sung điều luật trong BLHS về tình tiết loại trừ
trách nhiệm hình sự hành động trong tình trạng khẩn cấp với nội dung sau:
“Điều... Tình trạng khẩn cấp
1. Tình trạng khẩn cấp là tình thế của người vì muốn tránh gây thảm họa cho xã hội,
quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ
chức mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa
trong tình trạng khẩn cấp.
Hành vi gây thiệt hại trong tình tình trạng khẩn cấp không phải là tội phạm.
2. Trong trường hợp thiệt hại gây ra rõ ràng vượt quá yêu cầu của tình trạng khẩn cấp,
thì người gây thiệt hại đó phải chịu trách nhiệm hình sự.”
b. Hình sự hóa một số hành vi nguy hiểm cao cho xã hội liên quan đến hành động
trong tình trạng khẩn cấp
Hình sự hóa, phi hình sự hóa; Tội phạm hóa, phi tội phạm hóa là hoạt động
thường xuyên của công tác xây dựng pháp luật hình sự, thể hiện chính sách hình sự
của nhà nước trong từng giai đoạn. Thực tiễn ngăn chặn đại dịch Covid-19 ở nước ta
cho thấy, bên cạnh những thành tựu đã bộc lộ những khiếm khuyết của pháp luật, của
việc thực thi chính sách, pháp luật và những vi phạm, lợi dụng tình trạng khẩn cấp
xâm hại đến lợi ích của nhà nước, xã hội, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá
nhân, pháp nhân với các biểu hiện như: lạm quyền trong tình trạng khẩn cấp; lợi dụng
tình trạng khẩn cấp để trục lợi, để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật... Những
hành vi này đã gây ra thiệt hại lớn về vật chất, về tính mạng, sức khẻ con người, về
trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc gia... thể hiện tính nguy hiểm cao cho xã hội cần
phải xử lý nghiên khắc bằng chế tài hình sự. Vì vậy, đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng
ngừa tội phạm trong tình hình hiện nay những hành vi nguy hiểm cao cho xã hội liên
quan đến tình trạng khẩn cấp cần phải được hình sự hóa, tội phạm hóa làm cơ sở cho
việc đấu tranh, xử lý phòng ngừa các vi phạm trong tình trạng khẩn cấp.
Theo chúng tôi, cần bổ sung một số tội phạm sau trong Bộ luật hình sự:
Thứ nhất, Tội vi phạm quy định về việc ban bố, bãi bỏ; tổ chức, triển khai các biện
pháp trong tình trạng khẩn cấp
Ở Việt Nam, cho đến nay đã có khá nhiều văn bản qui phạm pháp luật qui định
liên quan đến tình trạng khẩn cấp hình thành nên hệ thống pháp luật tình trạng
khẩn cấp, có thể kể đến như: Hiến pháp năm 2013; Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp
năm 2000 (được hướng dẫn bởi Nghị định số 71/2002/NĐ-CP); Luật Phòng, chống
dịch bệnh truyền nhiễm năm 2007 (được hướng dẫn bởi Nghị định 101/2010/NĐCP)… Những văn bản pháp luật này quy định khá rõ ràng về căn cứ, thẩm quyền
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ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; căn cứ, thẩm quyền, quyền hạn, trách nhiệm tổ
chức, triển khai, thực hiện các biện pháp trong tình trạng khẩn cấp nhằm ngăn chặn
thảm họa, thiệt hại có thể xảy ra. Trên cơ sở những quy định này, đòi hỏi mọi cơ quan,
tổ chức, người có thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh đầy đủ kịp thời
ngăn chặn thảm họa, thiệt hại có thể xảy ra trong tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên
thực tế không phải khi nào, ở đâu pháp luật về tình trạng khần cấp cũng được thực
hiện đầy đủ mà sẽ có những vi phạm xảy ra, với các biểu hiện như: cơ quan, người
có trách nhiệm không công bố kịp thời tình trạng khẩn cấp hoặc không quyết định
bãi tình trạng khẩn cấp khi các căn cứ ban bố tình trạng khẩn cấp không còn; không
tổ chức, triển khai thực hiện các biện pháp trong tình trạng khẩn cấp khi tình trạng
khẩn cấp đã được ban bố; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ,
trách nhiệm được giao trong tình trạng khẩn cấp. Những vi phạm nêu trên có khả
năng gây ra thảm họa khôn lường, gây ra những thiệt hại vô cùng lớn đối với mọi
mặt của đời sống xã hội nếu không được ngăn chặn, răn đe, phòng ngừa, do vậy, tính
nguy hiểm cho xã hội của những vi phạm này đặc biệt lớn và cần phải được hình sự
hóa, bổ sung vào danh mục tội phạm của Bộ luật hình sự.
Tội vi phạm quy định về việc ban bố, bãi bỏ; tổ chức, triển khai các biện pháp
trong tình trạng khẩn cấp sẽ được thiết kế như sau:
“Điều... Tội vi phạm quy định về việc ban bố, bãi bỏ; tổ chức, triển khai các biện
pháp trong tình trạng khẩn cấp
1. Người nào có trách nhiệm thực hiện một trong những hành vi sau đây thì bị phạt tù
từ 01 năm đến 05 năm:
a) Không ban bố tình trạng khẩn cấp khi có căn cứ ban bố tình trạng khẩn cấp theo quy
định của pháp luật;
b) Chậm ban bố tình trạng khẩn cấp;
c) Không ban bố hoặc chậm ban bố tình trạng khẩn cấp khi không còn căn cứ ban bố tình
trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật;
d) Vi phạm các quy định về tổ chức, triển khai các biện pháp trong tình trạng khẩn cấp;
đ) Thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện trách nhiệm được giao trong tình trạng khẩn cấp;
2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm:
a) Vì vụ lợi;
b) Có tổ chức;
c) Để xảy ra thảm họa hoặc gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.
3. Phạm tội gây thảm họa đặc biệt lớn hoặc thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị
phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.
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4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ
01 năm đến 05 năm.”
Thứ hai, Tội lợi dụng tình trạng khẩn cấp xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền,
lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân
Hành vi lợi dụng tình trạng khẩn cấp để xâm hại lợi ích của Nhà nước, quyền,
lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đã xảy ra trong thực tiễn của ngăn chặn đại
dịch Covid-19 ở nước ta trong thời gian vừa qua, không những làm giảm hiệu quả
ngăn chặn dịch bệnh mà còn gây ảnh hưởng, xâm hại đến các quyền và lợi ích hợp
pháp nhất là xâm hại đến những quyền con người được pháp luật quốc tế và pháp
luật Việt Nam quy định không được hạn chế trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh
nào. Vì vậy, cần phải hình sự hóa hành vi nguy hiểm cao cho xã hội này thành một
tội phạm trong Bộ luật hình sự.
Có thể thiết kế tội phạm này như sau:
“Điều... Tội lợi dụng dụng tình trạng khẩn cấp xâm phạm lợi ích của Nhà nước,
quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân
1. Người nào lợi dụng dụng tình trạng khẩn cấp xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền,
lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt
tù từ 06 tháng đến 03 năm.
2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 02
năm đến 07 năm.”
c. Quy định tình tiết tăng nặng định khung hình phạt “phạm tội trong tình trạng
khẩn cấp” ở một số tội phạm của Bộ luật hình sự
Các tình tiết tăng nặng định khung hình phạt được quy định trong điều luật quy
định về tội phạm phản ánh trạng thái phạm tội cao hơn mức thông thường được quy
định trong cấu thành tội phạm cơ bản (cấu thành định tội). Do đó, các tình tiết tăng
nặng định khung hình phạt có ý nghĩa quan trọng đối với việc phân hóa trách nhiệm
hình sự và cá thể hóa hình phạt. Việc thực hiện tội phạm trong tình trạng khẩn cấp
đã làm tăng tính nguy hiểm cho xã hội so với cùng tội phạm được thực hiện trong
điều kiện xã hội bình thường. Do đó, cần quy định “phạm tội trong tình trạng khẩn
cấp” là tình tiết tặng năng định khung hình phạt ở một số tội trong Bộ luật hình sự
năm 2015, như: Nhóm các tội xâm sở hữu có tính chất chiếm đoạt (Chương XVI);
Một số tội phạm về chức vụ, như: Tội tham ô tài sản (Điều 253), Tội nhận hối lộ (Điều
254), Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 255), Tội lợi dụng
chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 256), Tội lạm quyền trong khi
thi hành công vụ (257)...
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d. Quy định tình tiết tăng nặng trách hiệm hình sự “phạm tội trong tình trạng
khẩn cấp” trong Bộ luật hình sự năm 2015
“Những tình tiết tăng nặng TNHS là những tình tiết làm tăng nặng mức độ TNHS của
người phạm tội trong phạm vi một khung hình phạt nhất định.”1. Vì vậy, phạm tội trong
tình trạng khẩn cấp đã làm cho tính nguy hiểm cho xã hội của hành phạm tội cao
hơn, do đó đã làm tăng mức độ trách nhiệm hình sự trong một khung hình phạt
được quy định trong điều luật về một tội phạm nhất định.
Tình tiết “phạm tội trong tình trạng khẩn cấp” nếu không được quy định là dấu
hiệu định tội, tình tiết tăng nặng định khung hình phạt thì cần phải được quy định là
tình tiết tặng nặng trách nhiệm hình sự mới phản ánh đầy đủ tính chất mức độ nguy
hiểm cho xã hội của tình tiết này. Do đó, cần bổ sung tình tiết tăng nặng trách hiệm
hình sự “phạm tội trong tình trạng khẩn cấp” vào “Điều 52. Các tình tiết tăng nặng
trách nhiệm hình sự” của Bộ luật hình sự năm 2015.
e. Thủ tục tố tụng giải quyết vụ án liên quan đến tình trạng khẩn cấp
Giải quyết vụ án hình sự đối với bất kỳ tội phạm cũng đều phải tuân theo thủ
tục tố tụng được quy định trong Luật tố tụng hình sự, trong đó, không loại trừ các tội
phạm liên quan đến tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, khi tiến hành tố tụng đối với các
vụ án xảy ra khi có tình trạng khẩn cấp hoặc đối với các tội phạm liên quan đến tình
trạng khẩn cấp có thể rút ngắn thời hạn tố tụng trong phạm vi và giới hạn của pháp
luật để bảo đảm tính kịp thời trước yêu cầu đối phó với nguy cơ xảy ra thảm họa do
tình trạng khẩn cấp gây ra. Luật tố tụng hình sự Việt Nam phân chia quá trình giải
quyết vụ án thành các giai đoạn tố tụng2 và mỗi giai đoạn tố tụng cũng như mỗi hành
vi, biện pháp tố tụng tố tụng đều quy định thời hạn, chẳng hạn: Thời hạn giải quyết tố
giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố là 20 ngày3; Hoặc thời hạn điều tra được quy
định tại Điều 172 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015...Đồng thời Bộ luật tố tụng hình sự
năm 2015 còn quy định cá tính thời hạn tố tụng tại Điều 134 Bộ luật tố tụng hình sự
năm 2015. Theo các quy định này, thì thời hạn tố tụng được quy định trong luật là thời
hạn tối đa, khi áp dụng các cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng không
được phép quá hạn. Việc rút ngắn thời hạn tố tụng, do đó không bị coi là vi phạm,
chẳng những thế, trong phần lớn các trường hợp còn được khuyến khích do thực hiện
tốt nhiệm vụ “bảo đảm phát hiện chính xác và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi
phạm tội” 4. Vì vậy, khi tiến hành tố tụng đối với các vụ án xảy ra trong tình trạng khẩn
1

2

3
4

Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung), Nxb.
Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2003, tr.332.
Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì quá trình giải quyết vụ án được phân
chia thành các giai đoạn tố tụng: Khởi tố vụ án, điều tra, truy tô, xét xử và thi hành án
Khoản 1, Điều 147 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015
Được quy định tại khoản 1, Điều 2 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về “ Nhiệm vụ của Bộ luật
tố tụn hình sự”
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cấp hoặc đối với các tội phạm liên quan đến tình trạng khẩn cấp các cơ quan, người có
thẩm quyền tiến hành tố tụng bằng nỗ lực, trách nhiệm của mình có thể rút ngắn thời
hạn tố tụng giải quyết vụ án. Tuy nhiên, việc rút ngắn thời hạn tố tụng giải quyết vụ án
phải trên cơ sở và trong phạm vi quy định của luật tố tụng hình sự, đồng thời phải bảo
đảm tuân thủ các thủ tục tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.

Lê Tiến Châu, Giới thiệu những nội dung mới của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung
năm 2009 (so sánh với Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009), Nxb. Tư pháp,
Hà Nội, 2017.
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Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung), Nxb. Đại
học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2003.

3.

Ban chỉ đạo biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu về Bộ luật hình sự năm 2015, Tài liệu tập huấn
chuyên sâu về Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2018.

4.

Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

5.

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

6.

Công ước về các quyền dân sự và chính trị năm 1966

7.

Công văn số: 45/TANDTC-PC về xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh
Covid-19.

TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP, NHÀ NƯỚC PHỤ MẪU VÀ TƯ PHÁP HÌNH SỰ: CÂU CHUYỆN
CỦA TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM
TS. Lê Lan Chi1
Tóm tắt: Việc ban hành tình trạng khẩn cấp là trách nhiệm của Nhà nước để bảo vệ các lợi ích của xã hội và của công
dân trong những tình huống đặc biệt. Khi ban hành tình trạng khẩn cấp, Nhà nước phải thay mặt người dân lựa chọn
một thiệt hại nhỏ hơn thay vì một thiệt hại lớn hơn. Trong bối cảnh này, Nhà nước đóng vai trò bậc phụ mẫu trong một
gia đình lớn, nhân danh lợi ích chung của cả gia đình, đưa ra một biện pháp mang tính áp đặt cao, không tham vấn và
không chiều theo ý kiến của tất cả các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, tại nhiều quốc gia, kiểu xử sự trên của Nhà
nước hiện hữu ngay cả trong trạng thái bình thường, tạo thành phong cách nhà nước phụ mẫu. Bài viết này đặt ra câu
hỏi: Phong cách nhà nước phụ mẫu tác động như thế nào tới mối quan hệ giữa nhà nước và người dân tại những quốc
gia ít nhiều theo phong cách này như Trung Quốc và Việt Nam khi đối diện với tình trạng khẩn cấp? Trong sự so sánh
giữa việc áp dụng các biện pháp hạn chế quyền con người trong tình trạng khẩn cấp và trong tư pháp hình sự, đặc biệt
là tại các quốc gia theo phong cách nhà nước phụ mẫu, bài viết tiếp tục đặt ra câu hỏi: có thể có sự tương đồng và có sự
dịch chuyển các tiêu chí hạn chế quyền con người trong tư pháp hình sự thành các tiêu chí hạn chế quyền con người trong
tình trạng khẩn cấp hay không?
Từ khoá: Tình trạng khẩn cấp, nhà nước phụ mẫu, quyền con người, quyền lực nhà nước, cưỡng chế.
1. TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP: “BĂNG” HAY “NHIỆT”?
“Tình trạng khẩn cấp bắt đầu khi có tuyên bố của nhà nước trước tình huống bất
thường có khả năng tạo ra mối nguy hại đặc biệt nghiêm trọng cho đất nước… Tình
trạng khẩn cấp bao gồm hai yếu tố: khung pháp luật với các quy định của hiến pháp
và pháp luật cho tình trạng khẩn cấp; khung vận hành với các thiết chế và kế hoạch
chiến lược để đối phó với tình trạng khẩn cấp”2. Tình trạng khẩn cấp “đóng băng”
nhiều quan hệ xã hội; nhiều hoạt động dân sự, hoạt động sản xuất, kinh doanh có
thể bị ngưng trệ và chuyển từ trạng thái động sang tĩnh, thậm chí bất động hoàn
toàn. So sánh với sự sôi động của trạng thái bình thường, thì trong tình trạng khẩn
cấp, sự sôi động ấy bị “đóng băng”. Một số lượng đáng kể các quyền con người như
quyền tự do đi lại, tự do cư trú, tự do kinh doanh, tự do hội họp... bị “đóng băng”, các
dịch vụ của nhà nước cung ứng cho người dân cũng có thể tương tự. “Tuyên bố tình
1
2

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, “States of emergency” (2005),
Backgrounder Series, (https://www.files.ethz.ch/isn/14131/backgrounder_02_states_emergency.pdf)
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trạng khẩn cấp có thể đình chỉ một số chức năng bình thường của nhà nước, cảnh
báo công dân phải thay đổi cuộc sống bình thường của họ hoặc có thể trao quyền cho
các cơ quan chính phủ thực hiện các kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp cũng như hạn chế
hoặc đình chỉ các quyền tự do dân sự và những quyền con người khác”1. Người dân
phải chấp nhận giảm thiểu, hy sinh các quyền và tự do của mình, bởi lẽ “việc ban bố
tình trạng khẩn cấp là cần thiết do xuất hiện các nguy cơ/tình huống đa dạng như
hành động vũ trang chống lại nhà nước từ các lực lượng bên trong hay bên ngoài đất
nước, thảm hoạ thiên nhiên, bất ổn chính trị, đại dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế, tài
chính hoặc đình công quy mô lớn”2, các tình huống này là mối nguy hại rất đáng kể
chung đối với nhiều người cũng như đối với cả quốc gia.
Ngược lại, đối với nhà nước, sức nóng từ quá trình vận hành các hoạt động điều
hành xã hội trong tình trạng khẩn cấp lại là rất đáng kể. Bởi lẽ, cũng vào lúc này sự
sống còn của một quốc gia bị đe doạ, những áp lực đối với nhà nước gia tăng nhanh
chóng trong khi những quyền lực thường ngày được trao cho các thiết chế có thẩm
quyền trở nên không đầy đủ. Nhà nước phải chỉ đạo và phối hợp các hoạt động ứng
cứu khẩn cấp, áp dụng các biện pháp đặc biệt để phòng tránh hoặc giảm thiểu thiệt
hại, huy động các nguồn dự trữ trong nước và kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài, bảo vệ
những vị trí, những cơ sở hạ tầng trọng yếu và duy trì trật tự an ninh công cộng…3. Các
nghĩa vụ Nhà nước phải thực hiện để bảo đảm quyền con người và tự do cá nhân cho
người dân thường ngày phải tạm gác lại để tập trung vào những công việc cấp bách
hơn, quan trọng hơn.
Tuy nhiên, đó chỉ là hai gam màu lạnh và nóng của bức tranh xã hội tại một quốc
gia trong tình trạng khẩn cấp, nếu nhìn bề ngoài. Còn một lớp khác của bức tranh
mà sự vội vã của tình trạng khẩn cấp có thể che phủ và do đó không dễ phát lộ. Đó
là độ nóng của các bức bối, bất bình và bất ổn do sự lạm quyền của nhà nước khi áp
dụng tình trạng khẩn cấp, khi áp dụng các biện pháp cưỡng chế quyền con người
nhân danh việc áp dụng tình trạng khẩn cấp. Đó là độ lạnh lùng của sự vô trách
nhiệm khi nhà nước cố ý không áp dụng các biện pháp cần áp dụng, phải áp dụng
để giúp đỡ người dân hoặc độ lạnh lùng của sự vô cảm khi áp dụng thiếu cân nhắc
công thức “hy sinh lợi ích nhỏ để bảo vệ lợi ích lớn”, công thức “kết quả quan trọng
hơn quá trình” hay “mục đích quan trọng hơn phương tiện” trong tình trạng khẩn
cấp - mặc nhiên coi sự hy sinh của một bộ phận người dân là đương nhiên, không
phải đắn đo, day dứt.
Trong tình trạng khẩn cấp, những thái độ, ứng xử của Nhà nước với người dân
tạo nên các gam nóng, lạnh của bức tranh xã hội phụ thuộc nhiều “biến số” như tính
1
2
3

Sdd. 1, tr.1
Sdd. 1, tr.1
Xem Luật về tình trạng khẩn cấp của Trung Quốc (Điều 45)
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kịp thời của thông tin mà nhà nước tiếp cận, mức độ nhạy cảm, bình tĩnh, sáng suốt
của người đứng đầu nhà nước trong hoàn cảnh cụ thể. Tuy nhiên, nhìn một cách
tổng thể, những thái độ, ứng xử của nhà nước với người dân trong tình trạng khẩn
cấp phụ thuộc vào hằng số ít thay đổi và có thể đoán định trước: đó là trách nhiệm
xã hội của nhà nước với người dân, mức độ đảm bảo quyền con người, quyền công
dân, sự tôn trọng ý nguyện của người dân trong trạng thái bình thường. Mặt khác,
những thái độ, ứng xử của nhà nước với người dân trong tình trạng khẩn cấp cũng
là phép thử để đánh giá trách nhiệm của nhà nước với người dân, đồng thời cũng là
công cụ đo lường mức độ đảm bảo quyền con người, quyền công dân, sự tôn trọng ý
nguyện của người dân. Đối với Trung Quốc và Việt Nam, hai quốc gia ít nhiều theo
phong cách nhà nước phụ mẫu, thì phong cách này là một “hằng số” để đoán định
và đánh giá được những xử sự của nhà nước với người dân khi đối diện với tình
trạng khẩn cấp.
2. NHÀ NƯỚC PHỤ MẪU: TRÁCH NHIỆM HAY ÁP ĐẶT?
Nhà nước ở phương Đông, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam, có lịch sử ra
đời gắn với các “tình trạng khẩn cấp”, xuất phát từ nhu cầu đoàn kết xã hội trong các
“trạng thái khẩn cấp” do lũ lụt, thiên tai và giặc ngoại xâm gây ra. “Nếu so sánh với
các nhà nước ở phương Tây, các nhà nước ở phương Đông ra đời sớm hơn cả về thời
gian và không gian, xuất phát từ đặc điểm đặc thù về tự nhiên, kinh tế, xã hội. Đa
phần các nhà nước ở phương Đông ra đời đều mang các đặc tính như: tính liên kết
mạnh, tính đại diện cao và tính giai cấp yếu. Liên kết mạnh để giải quyết nhu cầu trị
thuỷ chống lũ lụt, tưới tiêu và nhu cầu tự vệ. Nhà nước ra đời ban đầu để thực hiện
với tư cách cơ quan công quyền, thực hiện chức năng đại diện cho cộng đồng, tầng
lớp quý tộc ban đầu vốn thực hiện chức năng xã hội bảo đảm lợi ích chung cho cả
cộng đồng, rồi chuyển sang độc lập với xã hội và thống trị xã hội”1. Sự phát triển sau
này của các nhà nước phương Đông có xu hướng chung là thừa nhận quyền lực nhà
nước là mang tính tự nhiên, các hoàng đế nhận mình là “thiên tử” (con trời). Bộ máy
nhà nước, hệ thống quan liêu, quan lại của nhà nước lại tiếp tục nhận mình là quan
phụ mẫu– cha mẹ của dân, để cai trị người dân2.
Trong mối quan hệ với Trung Hoa, do yếu tố địa – chính trị, ảnh hưởng của hệ
tư tưởng Trung Hoa và pháp luật Trung Hoa, mô hình cai trị của các triều đại phong
1

2

Nguyễn Minh Tuấn, Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia
Hà Nội, 2016, tr. 55.
Lãnh đạo kiểu phụ mẫu/gia trưởng là một phong cách quản lý mà người lãnh đạo có quyền
lực lớn, đóng vai trò là bậc gia trưởng và đối xử với nhân viên và đối tác như thể họ là thành
viên của một gia đình lớn, mở rộng. Đổi lại, nhà lãnh đạo mong đợi sự trung thành và tin
tưởng từ nhân viên, cũng như sự tuân thủ ở mức độ cao. Xem: https://searchcio.techtarget.com/
definition/paternalistic-leadership
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kiến Việt Nam nói riêng và của các quốc gia thuộc “Trung Hoa pháp hệ” (“中 华
法 系”: Chinese imperial legal system) nói chung thường được khái quát theo công
thức “Dương Nho Âm Pháp” (“阴 儒 阳 法”). Công thức này được thiết lập xuất
phát từ sự kết hợp giữa hai tư tưởng chính trị pháp lý gần như đối lập nhau là Nho
(Confucianism) và Pháp (Legalism). Nho giáo đề cao tính tự nhiên của quyền lực
nhà nước và trách nhiệm của nhà nước trong việc sử dụng quyền lực này chăm lo
cho người dân. Nho giáo đã biến nhà nước thành một bậc phụ mẫu của xã hội, xây
dựng hình tượng phụ mẫu của nhà nước. Trong khi đó, Pháp gia với tính thực tế của
mình, đã trao cho bậc phụ mẫu này nghệ thuật cai trị và triết lý xây dựng pháp luật
và hệ thống tư pháp hình sự nặng về trấn áp để củng cố quyền lực của người cai trị.
Trong công thức “Dương Nho Âm Pháp”, “Nho” chiếm ưu thế, chiếm vị trí chủ
đạo. “Trong đời sống chính trị ở Trung Quốc từ trước thời Khổng Tử và trong suốt
thời Xuân Thu - Chiến Quốc, các thế lực thống trị, dù muốn hay không, không thể
không quan tâm, dù ở một mức độ nào đó, đến đời sống và vai trò của người dân.
Điều này không phải là ý muốn chủ quan của các thế lực thống trị mà nó phản ánh
một thực tế ở Trung Quốc (cũng như các nước phương Đông nói chung) là, địa vị
thống trị của họ không phải bao giờ và lúc nào cũng bị quyết định trực tiếp bởi địa
vị kinh tế. Ngay Kinh Thư đã cho thấy nhiều tư tưởng thể hiện sự quan tâm của tầng
lớp thống trị đến đời sống và vai trò của dân... Điều đó nói lên rằng, việc quan tâm
đến đời sống và vai trò của dân còn có ý nghĩa như một hằng số trong đời sống chính
trị của các nước phương Đông. Bởi vậy mà cũng là tất yếu, dân và vai trò của dân là
một vấn đề được hầu hết các nhà Nho quan tâm, là một nội dung cơ bản trong học
thuyết chính trị - xã hội, trong đường lối Đức trị của Nho giáo. Đề cập đến vấn đề
này, các nhà Nho Trung Quốc từ Khổng Tử trở đi đều đặc biệt quan tâm đến dân, đề
cao vai trò của dân, đều đòi hỏi nhà vua, người cầm quyền phải thật sự yêu thương,
chăm sóc dân như cha mẹ đối với con cái”1.
Trong khi đó, Pháp gia đưa ra lý thuyết về “Pháp” và “Hình”. “Pháp” hay pháp
luật chỉ là một công cụ cai trị để củng cố quyền lực của Nhà nước, pháp luật là hình
luật, hình luật là hình phạt và luật là công cụ cuối cùng để giải quyết các tranh chấp,
luật được áp dụng để phòng ngừa, kết quả áp dụng luật được coi trọng hơn quá trình
áp dụng luật. Nói cách khác, “quyền tức pháp, pháp tức hình, coi thường tố tụng,
coi trọng hoà giải, coi nhẹ quyền lợi, suy ra tội, coi trọng phòng ngừa”2. Trong triết lý
cai trị trên ba trụ cột Pháp, Thế, Thuật của Pháp gia, “Thuật” được xem như phương
pháp điều hành chính sự, nghệ thuật quả lý đất nước, quản lý con người”3. “Pháp”
1
2

3

Nguyễn Thanh Bình, “Tư tưởng về “đạo trị nước” ở các nhà nho Việt Nam” Triết học 1(188) 2007
Du Vinh Căn, Tổng quan về Pháp luật của Nho gia, Nhân dân Quảng Tây (2000), Bản dịch của
Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tr. 29 chỉ ?
Klaus Mühlhahn, Criminal Justice in China A history (Havard University 2009), tr. 37
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và “Thuật” được đưa ra và thi hành cũng để củng cố “Thế”. “Thế” còn gọi là thế vị
hay uy thế - tức là địa vị, thế lực và quyền uy của người cầm đầu chính thể (vua), là
điều kiện căn bản nhất của sự lãnh đạo, trị quốc, thống trị thiên hạ, chỗ dựa để sai
khiến quần thần1. Theo “Thuật” – thứ nghệ thuật trị dân, cái khẩu hiệu “dương Nho
âm Pháp” hay “Đức chính Hình phụ” nên được trưng ra bên ngoài để mị dân nhưng
thực chất bên trong là sự đảo ngược vị trí giữa Nho và Pháp, giữa Đức và Hình.
Khi Trung Quốc và Việt Nam chuyển sang chế độ mới nửa sau thế kỷ XX với
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, trách nhiệm chăm lo cho người dân tiếp tục được
khẳng định. Phủ định vai trò của nhà nước là cha mẹ của dân như trong các chế độ
cũ, người Cộng sản khẳng định mình là công bộc, nô bộc của dân. Bổn phận, trách
nhiệm của nhà nước do Đảng cộng sản lãnh đạo đối với người dân xuất phát từ bản
chất nhà nước là của dân, do dân và vì dân. Hiến pháp Trung Quốc (Hiến pháp nước
Cộng hoà nhân dân Trung Hoa sửa đổi năm 2018) quy định: “Quyền lực nhà nước
thuộc về nhân dân, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua cơ quan đại
diện là Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và đại hội đại biểu nhân dân các cấp địa
phương” (Điều 2). Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định: “Nhà nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do
nhân dân, vì nhân dân” (Điều 2).
Tuy nhiên, cả Trung Quốc và Việt Nam đều ít nhiều theo phong cách Nhà nước
phụ mẫu. Nhà nước phụ mẫu không có nghĩa nhà nước độc tài, độc quyền mà là
một phong cách quản trị xã hội trong đó nhà nước có xu hướng tự quyết định những
việc mà chỉ cần theo nhận thức của nhà nước là có lợi cho xã hội, cho người dân, xuất
phát từ trách nhiệm xã hội của nhà nước, sự mẫn cán của nhà nước. Phong cách này
được diễn đạt theo nhiều công thức khác nhau: “động cơ của A mang tính chất phụ
mẫu, nói cách khác, nếu A xử sự vì lợi ích của B và nếu A có những hành động vượt
trước kể cả khi biết rằng B không đồng ý”2. “Chính sách mang tính phụ mẫu với tôn
chỉ đem lại lợi ích và phúc lợi cho người dân - theo quan niệm của nhà nước - kể cả
chấp nhận việc hạn chế tự do cá nhân”3. Tuy nhiên, để có thể ra các quyết định vì lợi
ích của người dân (dù lợi ích của người dân theo lăng kính chủ quan của nhà nước),
nhà nước phụ mẫu cần có sự quan tâm và trách nhiệm với người dân, mặt khác nhà
nước cần nhiều quyền lực, có xu hướng tập trung quyền lực.

1
2
3

Sdd. 9, tr. 35
David L. Shapiro, “Courts, Legislatures, and Paternalism” (1988), 74 Va. L. Rev. 519
Matthew Thomas, Luke Buckmaster, “Paternalism in social policy when is it justifiable?”
(Research Paper no. 8 2010–11, (https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_
Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1011/11rp08#:~:text=%5B7%5D%20
Paternalist%20policies%20seek%20to,particular%20activities%20that%20affect%20them).

536

LAW ON THE STATE OF EMERGENCY - PHÁP LUẬT VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

Sự quan tâm và trách nhiệm với người dân cũng như xu hướng tập trung quyền
lực của nhà nước phụ mẫu trong xã hội khá tương đồng với bậc phụ mẫu, với bậc gia
trưởng trong gia đình để “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” (齊家,治國,平天下) theo công
thức truyền thống của Nho giáo. Trong văn hoá chính trị hiện đại, hai quốc gia đều có
chung đặc điểm suy tôn lãnh tụ, quyền lực được quy tụ vào các lãnh tụ. Lãnh tụ là đại
diện ưu tú cho một chế độ xã hội, một nhà nước, từ Mao Trạch Đông đến Tập Cận Bình
của Trung Quốc, Hồ Chí Minh của Việt Nam. Các lãnh tụ được suy tôn với một trong
các lý do là họ yêu thương, chăm lo cho người dân như người thân trong gia đình.
Trong mối quan hệ này, người dân được lo lắng, yêu thương, dẫn đường: “Phương
đông hồng, Mặt trời lên, Trung Quốc có một Mao Trạch Đông, Người lo lắng cho hạnh
phúc của nhân dân... Mao chủ tịch, yêu nhân dân, Người là người dẫn đường của
chúng ta, Để xây dựng Trung Quốc mới” (东方红, 太阳升中国出了个毛泽东。他为人
民谋幸福... 毛主席，爱人民，他是我们的带路人, 为了建设新中国)1, với tâm thế như
vậy, người dân có tâm lý tin tưởng, phó thác cho lãnh tụ, cho nhà nước quyết định thay
cho bản thân họ.
Cả Trung Quốc và Việt Nam đều tổ chức quyền lực nhà nước theo nguyên tắc tập
trung dân chủ mà không phải là nguyên tắc phân quyền. Hiến pháp Trung Quốc quy
định: “Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước theo nguyên tắc tập trung dân chủ
(Điều 3), các cơ quan hành chính, cơ quan xét xử và cơ quan kiểm sát đều do đại hội đại
biểu nhân dân bầu ra và chịu sự giám sát của cơ quan này”. Tương tự như vậy, Hiến
pháp Việt Nam năm 2013 quy định: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân
công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền
lập pháp, hành pháp, tư pháp” (Điều 2). Đồng thời, chế độ một đảng lãnh đạo (Đảng
Cộng sản) của hai quốc gia cũng tạo điều kiện cho sự tập trung quyền lực. Hiến pháp
Trung Quốc khẳng định “Nhân dân các dân tộc Trung Hoa sẽ tiếp tục dưới sự lãnh đạo
của Đảng Cộng sản Trung Hoa” (Lời nói đầu) còn Hiến pháp Việt Nam quy định Đảng
Cộng sản Việt Nam “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” (Điều 4).
Mặt khác, khái niệm “chuyên chính” được ghi nhận trong quy định về tính
chất nhà nước trong Hiến pháp Trung quốc đương đại và cũng đã từng được ghi
nhận trong Hiến pháp Việt Nam năm 19802. Khi Nhà nước tự gắn mình với cái gọi
là “chuyên chính”, dù là “chuyên chính dân chủ” hay “chuyên chính vô sản” thì khi
1

2

Lời bài hát “Đông phương hồng” - “Quốc ca” không chính thức của Trung Quốc giai đoạn Cách
mạng Văn hoá, do Lưu Hoán (李涣) cải biên để biểu diễn hợp xướng
Hiến pháp Trung Quốc (sửa đổi năm 2018) nhấn mạnh yếu tố quyền lực nhà nước: “Nước
Cộng hoà nhân dân Trung Hoa là Nhà nước xã hội chủ nghĩa, chuyên chính dân chủ nhân
dân, của nhân dân lao động và trên cơ sở liên minh công nhân và nông dân” (Điều 1). Đối với
Việt Nam, trong Hiến pháp năm 1992 đã không còn quy định của Hiến pháp năm 1980 với
nội dung: “Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước chuyên chính vô sản”
(Điều 2).
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nhà nước áp đặt các chính sách lớn hạn chế đáng kể quyền con người, quyền công
dân, trong đó có việc ban hành lệnh tình trạng khẩn cấp thì “chuyên chính” càng có
vai trò quan trọng và ở tư thế sẵn sàng để nhà nước sử dụng.
Chính vì có sự tập trung quyền lực của Nhà nước, có cái gọi là “chuyên chính”,
có sự tin cậy và cả ý thức dựa dẫm, thụ động của người dân mà Nhà nước có xu
hướng áp đặt ý chí của mình đối với xã hội mà không gặp phải nhiều phản biện hay
phản đối. Việc thi hành các biến thể khác nhau của tình trạng khẩn cấp, áp đặt các
biện pháp cưỡng chế đối với người dân, trong dòng chảy của văn hoá chính trị - lịch
sử tại hai quốc gia, không gặp phải quá nhiều rào cản. Các chính sách của Nhà nước
Trung Quốc như “Đại nhảy vọt”, “Ba ngọn cờ hồng” cuối những năm 50 của thế kỷ
trước là điển hình của sự áp đặt ý chí. Cách mạng Văn hoá và sau đó là các chính
sách cải tạo tư tưởng cho thấy phong cách phụ mẫu trong văn hoá chính trị hiện đại
tại quốc gia này.
Ở Việt Nam, chính sách thời chiến trong 30 năm chiến tranh (1945-1975), các
cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và phía Tây Nam những năm 80 đã buộc đất nước
phải sống trong các dạng “tình trạng khẩn cấp” khác nhau. Nền kinh tế chỉ huy, tập
trung, quan liêu, bao cấp tại Việt Nam và kể cả tại Trung Quốc trước khi tiến hành
cải cách cũng là điển hình của sự áp đặt ý chí của Nhà nước, nhà nước làm thay vai
trò của thị trường trong việc điều tiết nền kinh tế. Như vậy, dù không áp dụng tình
trạng khẩn cấp, nhưng người dân đã không còn xa lạ với những chính sách, những
hoàn cảnh, những giai đoạn mà Nhà nước nhân danh lợi ích của người dân, áp đặt
cao độ ý chí chủ quan của nhà nước đối với người dân. Pháp lệnh về tình trạng khẩn
cấp đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành năm 2000, sau đó, Nghị định số
71/2002/NĐ-CP ngày 23/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh
nguy hiểm đã được công bố. Ngoài ra, Luật Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm
năm 2007, Luật Thú y năm 2015, Luật Quốc phòng năm 2018, Luật An ninh mạng
năm 2018… cũng đã quy định về các trường hợp khẩn cấp cụ thể. Tuy nhiên, các
căn cứ hạn chế quyền con người trong tình trạng khẩn cấp chưa được đặt ra đầy đủ
trong Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp do Pháp lệnh này còn sơ sài trên rất nhiều
vấn đề cần được điều chỉnh. Ở khía cạnh bảo vệ quyền con người do bị áp dụng các
biện pháp cưỡng chế trong tình trạng khẩn cấp, Nghị định số 71/2002/NĐ-CP ngày
23/7/2002, mới chỉ đề cập ở mức độ “nghiêm cấm việc lợi dụng tình trạng khẩn cấp
để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá
nhân” (Điều 6 khoản 2). Mặt khác, “Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp đã ban hành
được 20 năm. Trong 20 năm qua, một loại văn bản luật có hiệu lực pháp lý cao hơn
được ban hành với nhiều quy định rộng hơn Pháp lệnh này… Pháp lệnh về tình
trạng khẩn cấp không thực sự đáp ứng với điều kiện mới ở nước ta hiện nay, đòi hỏi
cần nâng cấp pháp lệnh lên thành Luật về tình trạng khẩn cấp để bảo đảm tính đồng
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bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật… quy định trong các VBPL liên quan đến
tình trạng khẩn cấp không định nghĩa rõ thế nào là tình trạng khẩn cấp, mà chỉ liệt
kê những tình huống có thể ban bố tình trạng khẩn cấp”1. “Các văn bản qui phạm
pháp luật về tình trạng khẩn cấp đang tồn tại những mâu thuẫn, chồng chéo nhau”2.
Tại Trung Quốc, Luật về tình trạng khẩn cấp (The Emergency Response Law
of the People’s Republic of China) hay chính xác hơn là Luật của Nước Cộng hoà
nhân dân Trung Hoa về đối ứng sự kiện đột phát (中华人民共和国突发事件应对法)
đã được ban hành năm 2007. Đây là đạo luật được trông đợi tại quốc gia này mặc
dù về tên gọi, chưa thật sự tương xứng với bản dịch tiếng Anh (“sự kiện đột phát”
và “Emergency”) nhưng trong nội dung đã đặt ra các tình huống khẩn cấp như
thảm hoạ thiên nhiên, dịch bệnh và biến cố y tế cộng đồng, biến cố về an ninh công
cộng…). Quan trọng hơn, đây là đạo luật được trông đợi bởi lẽ, trước đó, theo một số
học giả Trung Quốc, quốc gia này thiếu hụt trầm trọng hệ thống pháp luật khẩn cấp,
việc thể chế hoá tình trạng khẩn cấp, bảo vệ các quyền cơ bản của công dân trong
tình trạng khẩn cấp đã trở thành vấn đề nóng cần được nghiên cứu trong lĩnh vực
khoa học hiến pháp và chính trị3. Luật về tình trạng khẩn cấp được ban hành với
mục đích: “phòng ngừa và giảm thiểu các nguy cơ dẫn tới tình trạng khẩn cấp, kiểm
soát, giảm thiểu và loại bỏ các hậu quả nghiêm trọng cho xã hội do tình trạng khẩn
cấp gây ra, điều chỉnh các hoạt động ứng phó với tình trạng khẩn cấp, bảo vệ tính
mạng và tài sản của người dân, duy trì an ninh quốc gia, an ninh công cộng, an toàn
môi trường và trật tự công cộng” (Điều 1). Luật về tình trạng khẩn cấp cho thấy sức
mạnh, sức nóng của việc áp dụng những biện pháp được luật quy định để đối phó
với tình trạng khẩn cấp, đồng thời cũng là những biện pháp “đóng băng” các hoạt
động dân sinh, hạn chế quyền con người4. Nhà nước “theo quy định của pháp luật,
Bùi Thu Hằng, “Ban hành văn bản trong tình trạng khẩn cấp nhìn từ dịch bệnh Covid- 19”
(2020), Nghiên cứu lập pháp (http://lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=210491)
2
Lương Lê Minh, “Thực trạng pháp luật Việt Nam trước khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp
về dịch Covid-19” (2020) (https://vietnamfinance.vn/thuc-trang-phap-luat-viet-nam-truoc-khanang-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-ve-dich-covid-19-20180504224236897.htm)
3 Xem: 黄学贤, 郭 殊 (HUANG Xue-xian, GUO Shu), “试论紧急状态下公民基本权利之保障” (Về
bảo vệ các quyền sơ bản của công dân trong tình trạng khẩn cấp) (2004), 当代法学 (Pháp học
đương đại) (18.4) mình, 쩐裺 4r, without the involvement of the judiciary. \
4
Luật về tình trạng khẩn cấp của Trung Quốc năm 2007 cho phép áp dụng một trong các biện
pháp sau đây để đối phó với tình trạng khẩn cấp: “(1) cưỡng chế tách các bên đang xung đột,
hoặc tham gia xung đột bạo lực, giải quyết hợp lý các tranh chấp và tranh cãi tại chỗ, kiểm soát
sự phát triển của tình hình; (2) kiểm soát các toà nhà, phương tiện giao thông, trang thiết bị cơ
sở vật chất và nguồn cung nhiên liệu, khí đốt, năng lượng, nước trong khu vực được xác định;
(3) phong toả các địa điểm, đường xá liên quan, kiểm tra giấy tờ tuỳ thân của cá nhân tại thực
địa, và hạn chế các hoạt động được tổ chức tại các khu vực công cộng hữu quan; (4) tuần tra
canh gác chặt chẽ tại các cơ quan, đơn vị trọng yếu dễ bị tấn công và áp dụng các biện pháp
1
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áp đặt sự trừng phạt nghiêm khắc đối với những người gây rối trật tự công cộng với
các hành vi cướp bóc, can thiệp và cản trở các biện pháp đối phó với tình trạng khẩn
cấp…, để duy trì an ninh công cộng” (khoản 8 Điều 48). Nhà nước yêu cầu sự sẵn
sàng của hệ thống công an cảnh sát: “Khi một biến cố đe doạ nghiêm trọng an ninh
công cộng xảy ra, các cơ quan công an phải khẩn trương điều động nhân sự và tuỳ
thuộc diễn biến thực tế, áp dụng các biện pháp cưỡng chế phù hợp theo quy định
của pháp luật để khôi phục trật tự xã hội càng sớm càng tốt (khoản 5 Điều 50) nhưng
lại cho phép tạm dừng sự vận hành của hệ thống toà án: “Khi việc giải quyết các vụ
kiện, các vụ án hành chính, thủ tục trọng tài không thể tiến hành bình thường do
việc ban bố tình trạng khẩn cấp thì các quy định về việc tạm đình chỉ thời hạn hoặc
tiến trình tố tụng được áp dụng, trừ phi có quy định khác của pháp luật” (Điều 13).
Mặc dù thể chế về tình trạng khẩn cấp tại cả Trung Quốc và Việt Nam đều đang
từng bước được hoàn thiện nhưng mới chủ yếu tiếp cận ở cách tiếp cận trao quyền cho
nhà nước để nhà nước chủ động đối phó hiệu quả, kịp thời với tình trạng khẩn cấp. Sự
tham vấn người dân là không thật sự cần thiết khi nhà nước nhận thấy việc ban hành
tình trạng khẩn cấp, áp dụng các biện pháp cưỡng chế trong tình trạng khẩn cấp là
vì bảo vệ lợi ích của người dân và xã hội. Cơ chế hạn chế quyền con người trong tình
trạng khẩn cấp mờ nhạt.1 Đây là dấu ấn điển hình của phong cách nhà nước phụ mẫu,
thể hiện qua các quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp.
3. 		 HẠN CHẾ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP: MÔ THỨC CỦA TƯ PHÁP HÌNH SỰ?
Lĩnh vực tư pháp hình sự là lĩnh vực có vai trò tất yếu của Nhà nước để giải
quyết bài toán tội phạm: phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm. Trong nhà nước phụ
mẫu, Nhà nước hiện diện với vai trò trung tâm của cả hệ thống tư pháp hình sự,
với quyền lực bao trùm và chi phối. Thông qua tư pháp hình sự, Nhà nước củng cố
các quan điểm của mình về trật tự xã hội và công bằng xã hội và tự cho mình vai trò
khôi phục trật tự xã hội và công bằng xã hội khi bị tội phạm xâm hại. Với tâm thế
bậc phụ mẫu, Nhà nước thực hiện quyền buộc tội và xét xử người phạm tội với tư

1

phong toả an ninh tạm thời xung quanh các cơ quan nhà nước, các cơ quan quân sự, thông tấn
xã, đài phát thanh và đài truyền hình, các sứ quán, cơ quan lãnh sự nước ngoài tại Trung Quốc;
và (5) áp dụng các biện pháp cần thiết khác được quy định cụ thể trong các văn bản luật, các
quy định hành chính và quy định của Hội đồng nhà nước (Điều 49).
Mặc dù Luật về tình trạng khẩn cấp của Trung Quốc đã đặt ra một số yêu cầu đối với các biện
pháp cưỡng chế như: “Cơ quan có thẩm quyền lập kế hoạch phòng ngừa ứng phó với tình
huống khẩn cấp phải điều chỉnh kế hoạch kịp thời theo nhu cầu thực tế và những thay đổi của
tình huống cụ thể” (Điều 17); đặt ra các chế tài đối với người có thẩm quyền “đã không trả lại
tài sản trưng thu của các tổ chức và cá nhân một cách kịp thời, hoặc không bồi thường theo quy
định cho các tổ chức và cá nhân có tài sản bị trưng thu (khoản 8 Điều 63). ()ước “(9)g, Nghien
cuu lap phap, 4r, without the involvement of the judiciary. \
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cách của một chủ thể siêu quyền lực: có sự chính danh của người đại diện cho xã hội
trừng phạt người gây ra những thiệt hại nghiêm trọng nhất cho xã hội, có các công
cụ, phương tiện cần thiết để thực hiện. Với tâm thế này, Nhà nước đã không chỉ
thể hiện vai trò của người đại diện xã hội mà còn thể hiện quan điểm chủ quan, thể
hiện quyền lực mạnh mẽ của nhà nước để ngăn chặn và trấn áp các nguy cơ đe doạ
trật tự xã hội, an toàn xã hội như tội phạm hoặc bạo loạn, bất ổn xã hội hoặc chiến
tranh, thiên tai, dịch bệnh. Ngoài ra, mối nguy hiểm của quyền lực nhà nước trong
tình trạng khẩn cấp nằm ở nguy cơ lạm dụng chính quyền lực này để chống lại nhân
quyền và pháp quyền, nguy cơ sử dụng quyền lực như một công cụ cai trị; tiền đề cơ
bản của quyền lực này là yêu cầu duy trì an ninh quốc gia, trật tự công cộng mà hiến
pháp đã quy định, nhưng trên thực tế, nó thường trở thành cái cớ cho những người
cai trị bảo vệ sự an toàn cá nhân hoặc địa vị thống trị cá nhân1.
Các biện pháp cưỡng chế của Nhà nước trong tư pháp hình sự là những biện
pháp hạn chế quyền con người một cách đáng kể nhất trong trạng thái bình thường.
Còn việc hạn chế quyền con người trong tình trạng khẩn cấp là những biện pháp
hạn chế quyền con người đáng kể nhất trong trạng thái bất bình thường - trạng thái
thậm chí có thể đe doạ sự sống còn của quốc gia. Việc hạn chế quyền con người trong
tình trạng khẩn cấp có sự rộng hơn về phạm vi áp dụng (đối với nhiều người hơn, có
thể là cả một khu vực, một cộng đồng mà không có sự phân biệt các cá nhân cụ thể),
đa dạng hơn về đối tượng áp dụng (đa dạng các loại quyền con người khác nhau mà
không phải chủ yếu là các quyền dân sự chính trị như trong tư pháp hình sự) cũng
như có những khác biệt về tính chất các biện pháp áp dụng (một số biện pháp chỉ
được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp và một số biện pháp cưỡng chế chỉ áp dụng
trong tư pháp hình sự).
Hạn chế quyền con người trong tư pháp hình sự là sự hạn chế nghiêm trọng,
mang tính cần thiết khách quan và đã được quy định ổn định, với những ranh giới
đỏ giữa quyền lực nhà nước và quyền con người, quyền công dân và những ranh
giới này đã được thiết lập một cách có lập luận, hàm chứa các giá trị văn hoá, nhân
văn trong luật nhân quyền quốc tế cũng như pháp luật quốc gia. Câu hỏi đặt ra là
có thể sử dụng công thức hạn chế quyền con người trong tư pháp hình để hạn chế
quyền con người trong tình trạng khẩn cấp không? Sử dụng các tiêu chí nào?
Câu trả lời là “có” bởi lẽ, ở một chừng mực nhất định, có thể thấy sự áp dụng
các biện pháp cưỡng chế của Nhà nước trong tư pháp hình sự tương đối giống với
sự áp đặt của Nhà nước đối với người dân trong tình trạng khẩn cấp. Với tính chất
là một hệ thống xử lý vấn đề tội phạm, tư pháp hình sự là lĩnh vực mà trong đó Nhà
nước cũng áp dụng các biện pháp cưỡng chế (đối với người bị buộc tội, người bị kết
1

Xem: 郭春明 (GUO Chun-ming), “论国家紧急权利 (Về quyền lực nhà nước khẩn cấp) (2003), 法
律科学 (Khoa học Pháp lí), 西北政法学院学报 (Học báo Học viện Chính pháp Tây Bắc, 05)
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án). Các biện pháp này giống với các biện pháp cưỡng chế trong tình trạng khẩn cấp
khi đều là các biện pháp hạn chế quyền con người, đều xuất phát từ sự cần thiết bảo
vệ an toàn xã hội, lợi ích cộng đồng (để ngăn chặn mối nguy hiểm cho xã hội do tội
phạm hoặc thiên tai, nhân tai có thể sẽ tiếp tục xảy ra), đều có thể bị áp dụng khi
chưa có đủ thông tin để đánh giá một cách thận trọng tính cần thiết của việc áp dụng
(trong nhiều trường hợp phải nhanh chóng quyết định việc áp dụng để phòng tránh
và hạn chế các thiệt hại, các nguy cơ thiệt hại đang hoặc sắp sửa diễn ra). Cụ thể hơn,
có thể sử dụng công thức hạn chế quyền con người trong tư pháp hình để hạn chế
quyền con người trong tình trạng khẩn cấp khi hạn chế quyền con người trong tình
trạng khẩn cấp cũng phải:
Thứ nhất, hạn chế bằng quy định của luật. Cụ thể, trên cơ sở quy định mang
tính nguyên tắc của Hiến pháp về các trường hợp/căn cứ hạn chế quyền con người,
luật sẽ quy định cụ thể về căn cứ, về trình tự, thủ tục hạn chế quyền. Ví dụ Hiến
pháp Việt Nam năm 2013 đặt ra quy định về giới hạn hạn chế quyền con người,
quyền công dân: “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” (khoản 2 Điều 14) để xác
định phạm vi hạn chế quyền (6 trường hợp) và phương thức hạn chế quyền (theo
quy định của luật). Các văn bản pháp luật cụ thể sẽ cụ thể hoá các trường hợp hạn
chế quyền này và theo nguyên lý việc hạn chế quyền chỉ nên ở các văn bản pháp
luật có giá trị hiệu lực cao để tránh sự tuỳ tiện hạn chế quyền ở các văn bản có có giá
trị hiệu lực thấp.
Hạn chế quyền trong tình trạng khẩn cấp bao gồm những hạn chế mạnh mẽ
nhất, thời gian cân nhắc áp dụng eo hẹp nhất, tính công khai, tính có thể giám sát
thấp nhất. Vì vậy, hạn chế quyền trong tình trạng khẩn cấp cũng phải được quy định
trong Hiến pháp và pháp luật, không chấp nhận một quyết định ban hành tình trạng
khẩn cấp hạn chế quyền con người, quyền công dân mà sự hạn chế này chưa được
hiến pháp và pháp luật tiên liệu trước, quy định trước. Nếu không được tiên liệu
trước, quy định trước sẽ dẫn tới sự tuỳ tiện hạn chế quyền không chỉ trong nội dung
quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp mà còn là sự tuỳ tiện hạn chế quyền trong
việc tuỳ ý, tuỳ tiện ban hành các quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp khi các quyết
định này được coi như thủ đoạn chính trị hoặc sự “ngẫu hứng” của nhà cầm quyền.
Thứ hai, hạn chế quyền phải tương xứng với sự cần thiết của hoàn cảnh cụ thể,
thậm chí, nếu có thể, với từng đối tượng/nhóm đối tượng cụ thể, với thời hạn và mức
độ hạn chế quyền cụ thể. Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế chỉ là giải pháp cuối
cùng nếu không còn giải pháp khác để lựa chọn. Đây là nguyên lý của tố tụng hình
sự áp dụng đối với người tham gia tố tụng và đặc biệt là đối với người bị buộc tội,
xuất phát từ yêu cầu của nguyên tắc suy đoán vô tội (yêu cầu được đối xử như là
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chưa có tội cho tới khi có bản án kết tội của toà án có hiệu lực pháp luật, vì vậy, hạn
chế quyền của người bị buộc tội chỉ là bất đặc dĩ, trong trường hợp cần thiết, không
được hạn chế nhiều hơn nhu cầu thực tế và khi không còn giải pháp nào thay thế).
Nguyên lý này đòi hỏi các căn cứ áp dụng biện pháp cưỡng chế phải được quy định
cụ thể, phải đặt ra nhiều loại biện pháp cưỡng chế để lựa chọn áp dụng trong thực
tiễn tố tụng hình sự.
Trong tình trạng khẩn cấp, như thế nào là tương xứng với sự cần thiết của hoàn
cảnh cụ thể rất khó xác định. Vì vậy, đây cũng là tiêu chí khó thực hiện nhất. Tiêu
chí này cần được đặt ra trong các văn bản pháp luật về tình trạng khẩn cấp và trong
nội dung quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp để hạn chế sự tuỳ tiện trong thực
tiễn áp dụng, nó đòi hỏi các văn bản pháp luật về tình trạng khẩn cấp phải thực hiện
công việc phân loại tình huống cũng như các mức độ khẩn cấp của tình huống, phân
cấp xử lý tình huống, phân biệt các biện pháp xử lý tình huống càng chi tiết càng tốt.
Bởi lẽ, tưởng như nếu càng quy định chung chung thì càng linh động trong việc xử
lí tình trạng khẩn cấp nhưng thực chất, trong một xã hội hiện đại và văn minh thì
lại càng phải quy định cụ thể để tăng tính khoa học, tính hiệu quả của việc xử lí tình
trạng khẩn cấp, đồng thời giảm thiểu tối đa sự tuỳ tiện hạn chế quyền con người,
quyền công dân trong tình trạng khẩn cấp.
Thứ ba, hạn chế quyền phải mang tính chất tạm thời và để ngỏ khả năng rút
ngắn, huỷ bỏ hoặc thay thế bằng biện pháp ít nghiêm trọng hơn mà không chỉ để
ngỏ khả năng kéo dài, thay thế bằng biện pháp nghiêm trọng hơn. Trong tố tụng
hình sự, nguyên lý này cũng xuất phát từ quyền được suy đoán vô tội. Trong tình
trạng khẩn cấp, Nhà nước phải xem xét tính cần thiết của việc tiếp tục áp dụng các
biện pháp cưỡng chế trên cơ sở sự cần thiết thực tế của hoàn cảnh áp dụng (hoàn
cảnh khách quan) và khả năng chịu đựng (khả năng chủ quan) của người bị áp dụng
các biện pháp cưỡng chế, đồng thời phải xem xét cả các yêu cầu về phát triển kinh tế,
về sinh kế của người dân để kịp thời huỷ bỏ hoặc thay thế biện pháp cưỡng chế. Do
đó, tiêu chí thứ ba này càng tương thích trong tình trạng khẩn cấp mà sự nới lỏng các
biện pháp phong toả, dãn cách xã hội khi dịch bệnh như Covid - 19 xảy đến là một ví
dụ sinh động để tham khảo và dẫn chứng;
Thứ tư, hạn chế quyền phải gắn với trách nhiệm giải trình và nghĩa vụ cung cấp
thông tin. Trong tố tụng hình sự, khi bắt, tạm giữ, tạm giam, Nhà nước phải thông
báo kịp thời, đầy đủ về lý do áp dụng, thời gian áp dụng cho người bị buộc tội và gia
đình họ. Công ước của Liên hợp quốc về các quyền dân sự chính trị năm 1966 quy
định: “Bất kì người nào bị bắt đều có quyền được thông báo, ngay tại thời điểm bị
bắt, về lý do bị bắt giữ và sớm được thông tin về mọi cáo buộc đặt ra đối với người
đó” (khoản 2 Điều 9). Người bị buộc tội cũng được thông tin về các quyền bị hạn chế,
không bị hạn chế, các nghĩa vụ mà người bị cưỡng chế phải tuân thủ. Tương tự như
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vậy, trong tình trạng khẩn cấp, nghĩa vụ này của Nhà nước cũng phải được đặt ra
để bảo đảm tính có căn cứ của các biện pháp cưỡng chế, ràng buộc trách nhiệm của
người áp dụng các biện pháp cưỡng chế và tạo cơ sở cho sự giám sát của người dân.
Sự mập mờ về căn cứ áp dụng, thời hạn áp dụng tạo điều kiện cho sự lạm quyền,
lộng quyền của nhà nước và ngăn chặn các tiếng nói phản biện, các sáng kiến từ cộng
đồng để tương tác, đồng hành với nhà nước trong ứng phó với tình trạng khẩn cấp.
Thứ năm, trong tư pháp hình sự cũng như trong tình trạng khẩn cấp, các biện
pháp hạn chế quyền phải được mạnh dạn áp dụng khi cần thiết. Trong bối cảnh hạn
chế về thời gian cân nhắc áp dụng, tất yếu phải có sai sót. Điều này đòi hỏi pháp luật
một mặt phải có cơ chế bảo vệ người ra quyết định để họ quyết đoán trong việc áp
dụng các biện pháp hạn chế quyền. Mặt khác, pháp luật phải quy định quyền của
người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế oan, sai trong tình trạng khẩn cấp phải được
công khai xin lỗi, được trả lại tài sản, được bồi thường thiệt hại, được khắc phục hậu
quả (tương tự quyền của người bị bắt giữ trái pháp luật quy định tại Công ước của
Liên hợp quốc về các quyền dân sự chính trị năm 1966: “Bất cứ ai trở thành nạn nhân
của các hoạt động bắt, giam giữ trái phép đều có quyền được bồi thường” (khoản
5 Điều 9). Đối ứng với quyền này là nghĩa vụ của nhà nước, là sự bồi thường, đền
bù của nhà nước sau đó mới tính đến sự bồi hoàn của cá nhân công chức nhà nước
đã tắc trách hoặc cố ý gây ra các thiệt hại cho người dân khi áp dụng các biện pháp
cưỡng chế. Trách nhiệm bồi thường của nhà nước là cơ chế pháp lý bảo đảm thực
chất cho việc khôi phục công lý cho nạn nhân của các biện pháp cưỡng chế bị áp
dụng oan sai, đồng thời cũng là cơ chế bảo vệ hợp lý cho công chức nhà nước khi
đặt lên vai họ những áp lực quá nặng nề trong tư pháp hình sự cũng như trong tình
trạng khẩn cấp.
Mô thức hạn chế quyền con người từ quy định của tư pháp hình sự là một tham
chiếu cần thiết để quy định về tình trạng khẩn cấp, nhất là tại các quốc gia theo
phong cách nhà nước phụ mẫu. Vị trí của tư pháp nói chung và tư pháp hình sự
nói riêng tại Trung Quốc và Việt Nam - nơi quyền lực nhà nước được tổ chức theo
nguyên tắc tập trung dân chủ, dù có đặt ra sự phân công và kiểm soát lẫn nhau giữa
các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, cũng sẽ hạn chế hơn
so với các quốc gia theo nguyên tắc phân quyền và giữa các nhánh quyền lực có mối
quan hệ kiểm soát, đối trọng. Đối với nhiều quốc gia theo nguyên tắc phân quyền:
“Hệ thống tư pháp phải tiếp tục việc bảo đảm quyền được xét xử công bằng, phải
cung cấp cho cá nhân các phương thức hữu hiệu để bảo vệ bản thân trong trường
hợp các quan chức chính phủ xâm phạm quyền con người của họ. Để bảo vệ các
quyền không thể xâm phạm, thì các quyền tố tụng trước tòa án thì các vấn đề pháp lý
liên quan đến các biện pháp khẩn cấp phải được bảo vệ thông qua sự độc lập của hệ
thống toà án. Tòa án đóng vai trò chính trong các quyết định liên quan đến tính hợp
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pháp của việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp cũng như xem xét tính hợp pháp của các
biện pháp khẩn cấp cụ thể”1. Tuy nhiên, cơ chế xem xét tính hợp hiến của các chính
sách, quyết định hành pháp tại Trung Quốc cũng như Việt Nam vẫn chưa đầy đủ
(chưa có toà án hiến pháp hay hội đồng hiến pháp). Tại Việt Nam, toà án nhân dân
thực hiện quyền tư pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 102 Hiến pháp năm 2013
nhưng chưa có các quy định cụ thể về quyền tư pháp và cơ chế “judicial review” về
cơ bản cũng chưa đặt ra.
KẾT LUẬN
Tình trạng khẩn cấp là tình trạng bất bình thường và nhà nước phải chuẩn bị tâm
thế để đối diện với tình trạng bất bình thường ấy khi xã hội đang trong trạng thái bình
thường mà thiết kế luật về tình trạng khẩn cấp là một trong những hoạt động chuẩn
bị. Nhà nước vừa phải lấy cái chuẩn của trạng thái bình thường, lại vừa phải dự liệu
những cái chuẩn cần có của trạng thái bất bình thường để thiết kế luật về tình trạng
khẩn cấp. Một trong những cái chuẩn của trạng thái bình thường chính là những tiêu
chuẩn hạn chế quyền con người khi áp dụng các biện pháp cưỡng chế trong tư pháp
hình sự. Đó là các tiêu chuẩn hạn chế quyền con người phải trên cơ sở hiến pháp và
luật, phải tương xứng giữa căn cứ hạn chế với mức độ hạn chế, phải minh bạch về thủ
tục hạn chế, phải thường xuyên xem xét tính cần thiết của việc tiếp tục áp dụng các
biện pháp hạn chế quyền, phải xin lỗi bồi thường nếu gây ra thiệt hại do quyền lực
cưỡng chế của nhà nước bị áp dụng sai hoặc bị lạm dụng... Các tiêu chuẩn này được áp
dụng để ngăn chặn sự lạm quyền của nhà nước đối với người dân trong tư pháp hình
sự, lĩnh vực mà quyền con người bị hạn chế nhiều nhất, có nguy cơ xảy ra khả năng
lạm quyền nhiều nhất - trong trạng thái bình thường của xã hội.
Nhà nước phụ mẫu là một phong cách quản lý xã hội mà nhà nước thường áp
đặt ý chí chủ quan của mình đối với người dân, chỉ cần nhà nước cho rằng đây là
điều tốt cho người dân và với vị thế, trách nhiệm của mình, nhà nước cần phải làm
điều này. Đối diện với tình trạng khẩn cấp, một nhà nước bình thường không theo
phong cách phụ mẫu cũng có thể phải trở thành một nhà nước phụ mẫu: phải nhanh
chóng đưa ra các mệnh lệnh mà chỉ cần theo nhà nước là có lợi cho quốc gia, cho
người dân mà không có đủ điều kiện để tham vấn người dân. Vấn đề đặt ra là, liệu
những quyết định đó có thực sự phù hợp với lợi ích, với nhu cầu của người dân hay
không? Trong tình trạng khẩn cấp, nguyên lý chung là hy sinh một lợi ích nhỏ thay
vì mất đi một lợi ích lớn, nhưng những quyết định chủ quan của nhà nước liệu có trở
thành hy sinh một lợi ích lớn để giữ lại một lợi ích nhỏ hay không?
Trung Quốc và Việt Nam là các quốc gia mà phong cách phụ mẫu được định
hình trong suốt chiều dài lịch sử, điều này xuất phát từ truyền thống của Nho và
1

Sđd 1, tr. 3

PHẦN TIẾNG VIỆT (PAPERS IN VIETNAMESE)

545

Pháp trong lịch sử tư tưởng chính trị, thừa nhận vai trò phụ mẫu của nhà nước và
sự tập trung quyền lực của nhà nước cũng như sự bất bình đẳng trong mối quan hệ
giữa nhà nước và người dân. Trong bối cảnh hiện đại, sự tập trung quyền lực của nhà
nước, trách nhiệm của nhà nước đối với người dân, thái độ thụ động của người dân,
người dân trao quyền tự quyết định của mình cho nhà nước là những yếu tố khiến
cho phong cách phụ mẫu vẫn còn tiếp tục hiện diện. Đây là những điểm thuận lợi
cho nhà nước khi ban hành pháp luật về tình trạng khẩn cấp theo hướng trao nhiều
quyền quyết định cho nhà nước khi đối diện với tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, cả
trong tình trạng bình thường và tình trạng khẩn cấp, phong cách này cũng có những
mặt trái khi nhà nước không phải lúc nào cũng là “quý ông biết tuốt” và không phải
lúc nào cũng loại trừ được nguy cơ lạm dụng quyền lực.
Vì vậy, thể chế về tình trạng khẩn cấp, khi được ban hành trong trạng thái bình
thường, cần phải là một sản phẩm lập pháp có chất lượng, trao quyền chủ động cho
nhà nước để đối phó với tình trạng khẩn cấp, đồng thời cũng ghi nhận rõ ràng cơ
chế hạn chế quyền con người trong tình trạng khẩn cấp để quyền con người được
bảo đảm, dù người dân phải chấp nhận nguyên tắc “hy sinh lợi ích nhỏ hơn để bảo
vệ lợi ích lớn hơn”. Mặt khác, đối với người dân, trong mối quan hệ với “phụ mẫu”,
cũng phải tự lớn lên, tự trưởng thành để ý thức được đầy đủ hơn về quyền và trách
nhiệm của mình, để đòi hỏi nhà nước lắng nghe nhiều hơn của tiếng nói của mình.
Trong tình trạng khẩn cấp cũng như trong tình trạng bình thường, người dân cũng
phải đóng vai trò của một chủ thể có trách nhiệm, hợp tác và chia sẻ trách nhiệm với
nhà nước.
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PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP VỀ QUỐC PHÒNG, THIẾT QUÂN
LUẬT VÀ GIỚI NGHIÊM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA
PGS.TS. Đỗ Đức Minh1
Tóm tắt: Tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật và giới nghiêm là những sự kiện pháp lý được đặt ra trong những tình
huống chính trị -xã hội bất thường, được pháp luật các quốc gia ghi nhận và điều chỉnh. Ở Việt Nam, những văn bản
pháp luật đầu tiên về tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật và giới nghiêm đã được ban hành từ ngay sau khi ra đời Nhà
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (8/1945); được tiếp tục phát triển, hoàn thiện phù hợp với yêu cầu của tình hình thực
tiễn và nhận thức về vai trò của pháp luật trong tiến trình cách mạng. Ngày nay, trước yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc trong tình hình mới, pháp luật về tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật và giới nghiêm cần được tiếp tục nghiên cứu,
hoàn thiện để tiếp tục thể chế hóa các quy định mới của Hiến pháp năm 2013 và chủ trương, đường lối của Đảng-Nhà
nước Việt Nam về lĩnh vực quốc phòng và bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật.
Từ khóa: Pháp luật, Tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, Thiết quân luật, Giới nghiêm
1. 		 TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP, TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP VỀ QUỐC PHÒNG, THIẾT QUÂN LUẬT VÀ GIỚI NGHIÊM

1.1. Tình trạng khẩn cấp
Từ điển tiếng Việt của Trung tâm từ điển học thuộc Viện Ngôn ngữ học (1997)
cho rằng: (1) “Khẩn cấp” thuộc tự loại tính từ, có hai nghĩa: (i) Cần được tiến hành,
được giải quyết ngay, không chậm trễ, và (ii) Có tính chất nghiêm trọng, đòi hỏi phải
có ngay những biện pháp tích cực để đối phó, không cho phép chậm trễ. (2) “Tình
trạng” là một danh từ mang nghĩa tổng thể nói chung những hiện tượng không hoặc
ít thay đổi, tồn tại trong một thời gian tương đối dài, xét về mặt bất lợi đối vơí đời
sống hoặc những hoạt động nào đó của con người. Theo đó, “tình trạng” dùng để chỉ
những hiện tượng có tính chất tiêu cực nảy sinh trong đời sống của chúng ta. Như
vậy, từ hai khái niệm này [(1) và (2)] chúng ta có thể thấy được “thực tiễn xác định
tình trạng khẩn cấp”.
Tình trạng khẩn cấp được hiểu là một tuyên bố của chính phủ mà theo đó có thể
tạm ngưng một số chức năng bình thường của chính phủ và có thể cảnh báo công
dân của mình thay đổi các hành vi bình thường hoặc có thể ra lệnh cho các cơ quan
của chính phủ thi hành các kế hoạch sẵn sàng cho tình trạng khẩn cấp. Nó cũng
được sử dụng làm một cơ sở hợp lý để tạm ngừng các quyền tự do dân sự. Nhìn
1

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
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chung, “khẩn cấp” là một tình trạng rất nghiêm trọng, cần được chú ý ngay và giải
quyết ngay nếu không sẽ gây ra một hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến xung
quanh. Thông thường, các tuyên bố tình trạng khẩn cấp thường được ban bố trong
những trường hợp có thiên tai, bạo loạn dân sự hoặc sau một tuyên chiến, chuẩn bị
có dấu hiệu xảy ra một cuộc chiến tranh. Ở một số quốc gia, tình trạng khẩn cấp và
hiệu lực của nó đối với các quyền tự do dân sự và thủ tục ban bố được quy định trong
hiến pháp hoặc luật. Việc áp dụng tình trạng khẩn cấp ít phổ biến trong các quốc
gia dân chủ (Democratic nation) nhưng các chế độ độc tài (The dictatorship) thường
tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài vô thời hạn trong thời gian tồn tại của chế độ
đó. Đối với những quốc gia tham gia ký kết Công ước quốc tế về các Quyền chính trị
và dân sự (International Covenant on Civil and Political Rights -ICCPR), Điều 4 cho
phép các nước giảm bớt một số quyền nhất định được ICCPR đảm bảo trong “thời
gian khẩn cấp công cộng”1. Tuy nhiên bất kỳ biện pháp nào giảm bớt các nghĩa vụ
theo quy định của Công ước chỉ đến mức mà tình trạng khẩn cấp đó yêu cầu và phải
được quốc gia đó thông báo cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

1.2. Tình trạng khẩn cấp về quốc phòng
Theo một số chuyên gia thì nội hàm của khái niệm “tình trạng khẩn cấp về quốc
phòng” phải nằm trong khái niệm chung về “tình trạng khẩn cấp”. Theo Pháp lệnh
tình trạng khẩn cấp ngày 23/3/2000 của Việt Nam thì tình trạng khẩn cấp được quy
định chung là “Khi trong cả nước hoặc nhiều địa phương có thảm họa lớn do thiên
nhiên hoặc con người gây ra, có dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô rộng, đe
dọa nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước và tổ chức, tính mạng, sức khỏe, tài sản
của nhân dân hoặc có tình hình đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và trật tự
an toàn xã hội thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) hoặc Chủ tịch nước ban
bố tình trạng khẩn cấp để áp dụng các biện pháp đặc biệt nhằm kịp thời ngăn chặn,
hạn chế và khắc phục hậu quả xảy ra, nhanh chóng ổn định tình hình” (Điều 1).
Trên thế giới, Hiến pháp Liên bang Nga cũng có một số quy định về tình trạng chiến
1

Điều 4, ICCPR: (1). Trong thời gian có tình trạng khẩn cấp xảy ra đe dọa sự sống còn của quốc
gia và đã được chính thức công bố, các quốc gia thành viên có thể áp dụng những biện pháp
hạn chế các quyền nêu ra trong Công ước này, trong chừng mực do nhu cầu khẩn cấp của tình
hình, với điều kiện những biện pháp này không trái với những nghĩa vụ khác của quốc gia đó
xuất phát từ luật pháp quốc tế và không chứa đựng bất kỳ sự phân biệt đối xử nào về chủng
tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo hoặc nguồn gốc xã hội. (2). Điều này không được áp
dụng để hạn chế các quyền quy định trong điều 6, 7, 8 (các khoản 1 và 2), 11, 15, 16 và 18. (3).
Bất kỳ quốc gia thành viên nào của Công ước này khi sử dụng quyền được hạn chế nêu trong
điều này đều phải thông báo ngay cho các quốc gia thành viên khác (thông qua trung gian là
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc) về những quy định mà quốc gia đó đã hạn chế áp dụng và lý do
của việc đó. Việc thông báo tiếp theo sẽ được thực hiện (cũng thông qua trung gian trên) vào
thời điểm quốc gia chấm dứt việc áp dụng sự hạn chế đó.
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tranh (tình trạng quân sự) tại khoản 2 Điều 87 và về tình trạng khẩn cấp tại Điều 56,
Điều 88…Đồng thời, thể chế hóa các quy định này của Hiến pháp, pháp luật Liên
bang Nga có một số quy định về tình trạng khẩn cấp ở một số luật chuyên ngành liên
bang, như: Luật về tình trạng khẩn cấp và Luật về tình trạng chiến tranh (tình trạng
quân sự)1. Luật quốc phòng Liên bang Nga cũng không quy định về tình trạng khẩn
cấp hay tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.
Nhìn chung, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng là trạng thái xã hội của một đất
nước khi có nguy cơ trực tiếp bị xâm lược hoặc đã xảy ra hành vi xâm lược hoặc bạo
loạn có vũ trang nhưng chưa đến mức tuyên bố tình trạng chiến tranh. Tình trạng
khẩn cấp cho phép tòa án quân sự quyền xét xử dân thường và cho phép chính
quyền bắt giữ bất cứ ai bị coi là đe dọa an ninh quốc gia trong thời gian nhất định
và có thể được gia hạn mà không cần có lệnh của tòa án khi tuyên bố thiết quân luật
trên đất nước đồng thời chuyển toàn bộ quyền lực dân sự từ bộ máy tổng thống sang
bộ máy quân sự. Điều này có nghĩa là toàn bộ quyền hành pháp của tổng thống,
quyền lập pháp của quốc hội và quyền tư pháp đều được chuyển giao trực tiếp vào
hệ thống quân sự. Sau đó hệ thống quân sự có thể uỷ quyền hoặc truất quyền bất kỳ
tổ chức dân sự trong phạm vi lãnh thổ. Việc ban bố và thực hiện quy định của pháp
luật về tình trạng khẩn cấp có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi quốc gia - dân tộc
vì khi ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ phải áp dụng nhiều biện pháp có liên quan trực
tiếp đến hạn chế quyền con người, quyền công dân, ảnh hưởng nhất định đến lợi
ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nhằm bảo đảm, bảo vệ lợi ích chung lớn hơn của
cả cộng đồng, dân tộc -quốc gia.
Trên thực tế, các quy định khẩn cấp về quốc phòng là một bộ quy định mở rộng
lần đầu tiên được chính quyền Anh ban hành tại Palestine bắt buộc vào năm 19452.
Cùng với toàn bộ cơ quan pháp luật ủy quyền, họ đã được hợp nhất thành luật pháp
trong nước của Israel sau khi thành lập nhà nước (năm 1948) trừ một số điều khoản bị
bãi bỏ. Đến nay, những quy định về khẩn cấp quốc phòng vẫn còn hiệu lực với nhiều
sửa đổi và trở thành một phần quan trọng của hệ thống pháp luật ở Bờ Tây (West
1

2

Luật về tình trạng khẩn cấp của Liên bang Nga không tách riêng tình trạng khẩn cấp về
quốc phòng mà chỉ quy định chung với nội dung cơ bản là: tình trạng khẩn cấp quy định chế
độ pháp lý đặc biệt đối với hoạt động của các cơ quan chính quyền, các cơ quan tự quản địa
phương, các tổ chức không phụ thuộc vào hình thức thành lập và hình thức sở hữu, những
người có chức vụ trong các cơ quan, tổ chức này cho phép quy định những hạn chế riêng về
quyền và tự do của công dân Liên bang Nga, của người nước ngoài và người không có quốc
tịch, quyền của các cơ quan, tổ chức cũng như bổ sung nghĩa vụ đối với cá nhân, tổ chức này.
Thực hiện tình trạng khẩn cấp là biện pháp tạm thời, thật sự cần thiết để bảo đám an ninh cho
công dân và bảo vệ chế độ hiến pháp của Liên bang Nga (Điều 1. Tình trạng khẩn cấp)
Avner Yaniv, National Security and Democracy in Israel, Lynne Riener Publishers. 1993,
p. 175. ISBN 1-55587-394-4.
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Bank)1. Những quy định này cho phép thành lập các tòa án quân sự để xử dân thường,
cấm xuất bản sách và báo, phá hủy nhà cửa, giam giữ hành chính vô thời hạn, quyền
lực rộng lớn của tìm kiếm và tịch thu, niêm phong lãnh thổ và áp đặt giới nghiêm.

1.3. Thiết quân luật
Thiết quân luật là thiết lập sự quản lý xã hội bằng quy chế đặc biệt do nhà nước
(người đứng đầu đất nước) ban hành/ra lệnh trong tình trạng khẩn cấp (như: bị xâm
lược; thiên tai, thảm họa lớn; lãnh thổ bị chiếm đóng,…), thường được áp dụng tạm
thời khi chính quyền dân sự không hoạt động hiệu quả trong việc duy trì trật tự và
an ninh hoặc cung cấp các dịch vụ thiết yếu (hoặc an ninh, trật tự, an toàn xã hội) ở
một/một số địa phương bị xâm phạm nghiêm trọng tới mức chính quyền ở đó không
kiểm soát được tình hình. Thiết quân luật cũng có thể được chính quyền sử dụng
trong các trường hợp, như: (i) Để áp đặt người dân thực thi theo luật lệ của họ sau
một cuộc đảo chính (Thái Lan năm 2006); (ii) Khi bị đe dọa bởi cuộc biểu tình của
nhân dân (sự kiện Thiên An Môn, Trung Quốc 1989; (iii) Để đàn áp phe đối lập chính
trị (ở Ba Lan 1981); (iv) Để ổn định những cuộc nổi dậy (khủng hoảng tại Canada
10/1970); (v) Thiên tai lớn; (vi) Khi diễn ra các cuộc xung đột/chiến tranh; (vii) Ở
những khu vực bị chiếm đóng, không có chính quyền dân sự là tiền đề cho tình trạng
bất ổn định xã hội (như ở các nước Đức, Nhật Bản, Hoa Kỳ trong khoảng thời gian tái
thiết sau Chiến tranh thế giới II hay tái thiết miền Nam Hoa Kỳ sau nội chiến2.
Nhìn chung, Thiết quân luật là biện pháp quản lý nhà nước đặc biệt có thời hạn
do quân đội thực hiện để áp đặt sức mạnh quân sự tại những vùng/địa bàn được chỉ
định dựa trên tình huống khẩn cấp; theo đó, một hệ thống các quy định sẽ có hiệu
lực khi quân đội nắm quyền kiểm soát. Là sự áp đặt kiểm soát quân sự trực tiếp đối
với các chức năng dân sự bình thường của một chính phủ, thiết quân luật có thể
được các chính phủ sử dụng (tuyên bố) để thực thi sự cai trị của họ đối với công
chúng (tuy nhiên, hầu hết các quốc gia sử dụng một cấu trúc pháp lý khác nhau
(như tình trạng khẩn cấp). Trong một số trường hợp, thiết quân luật cũng được ban
bố, cho phép quân đội có nhiều quyền hạn hơn. Trong trường hợp thiết quân luật ở
mức độ cao nhất, sĩ quan quân đội cấp cao nhất sẽ tiếp quản hoặc nhậm chức, ở vai
trò như thống đốc quân đội hoặc vai trò là người đứng đầu chính phủ, theo đó tước
hết mọi quyền lực từ nhà điều hành, lập pháp và tư pháp của chính phủ trước đó3.
1
2

3

Alan Dowty, The Jewish State: A Century Later, University of California Press, 1998.
Tuy nhiên, hầu hết các nước không gọi là “Thiết quân luật” mà sử dụng hình thức pháp lý khác
gọi là “Tình trạng khẩn cấp”.
“Martial Law”, http://sidlinger.tripod.com/ml.html, 23/12/2010; “What is Martial Laww? –
Law under the power and control of a military force”, https://beforeitsnews.com/opinionconservative/2014/02/what-is-martial-law-law-under-the-power-and-control-of-a-militaryforce-2814440.html, 28/2/2014
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Điều này cũng có nghĩa là: khi xuất hiện tuyên bố thiết quân luật trên đất nước cũng
là chuyển toàn bộ quyền lực từ bộ máy chính quyền dân sự sang bộ máy quân sự.
Toàn bộ quyền hành pháp (của Tổng thống/Thủ tướng), quyền lập pháp của Quốc
hội và quyền tư pháp đều được chuyển giao trực tiếp vào hệ thống quân sự. Việc
xét xử tội phạm xảy ra ở địa phương trong thời gian thi hành lệnh thiết quân luật do
tòa án quân sự đảm nhiệm. Căn cứ tình hình thực tiễn, hệ thống quân sự có thể ủy
quyền hoặc truất quyền bất kỳ tổ chức dân sự trong phạm vi lãnh thổ được áp đặt
tình trạng khẩn cấp và tùy từng quốc gia sẽ áp dụng các giờ thiết quân luật. Sau đó
không ai được đi lại hoặc nếu đi lại phải có điều kiện đặc biệt. Lệnh thiết quân luật
sẽ được bãi bỏ khi tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn thiết
quân luật đã ổn định.
Thiết quân luật chỉ áp dụng khi tình hình mất an ninh, trật tự xã hội không thể
kiểm soát được. Trong trường hợp đó, áp dụng thiết quân luật để ngăn chặn hành
động phạm tội, làm mất an ninh trật tự, rối loạn xã hội. Trước khi áp đặt thiết quân
luật, dựa trên hiến pháp, quốc hội các nước có thẩm quyền dân sự để tuyên bố tình
trạng khẩn cấp. Khi thiết quân luật được tuyên bố, quân đội được nắm mọi quyền
hạn của nhà nước, bao gồm cả giải tán quốc hội và đình chỉ hiến pháp. Việc áp dụng
thiết quân luật đi kèm với Lệnh giới nghiêm, đình chỉ pháp luật dân sự, giảm các
quyền dân sự thông thường của công dân, giới hạn độ dài thời gian quá trình xét xử
(còn gọi là Quyền bảo hộ nhân thân/Personal protection rights) và quy định nhiều hình
phạt nghiêm khắc hơn luật bình thường, đồng thời áp dụng luật quân sự mở rộng
hoặc tư pháp quân sự đối với dân thường. Dưới chế độ thiết quân luật, khuôn khổ
pháp lý duy nhất trong lãnh thổ là những thông cáo được đánh số mà quân đội đưa
ra, có thể lập tức đưa bất kỳ luật dân sự nào trở lại có hiệu lực. Các thông cáo quân
sự là hiến pháp và khuôn khổ pháp lý thực quyền hiện hành trên lãnh thổ1. Nguồn
gốc của quyền lực không còn ở người dân, cũng không phải là ở quốc hội hay hiến
pháp mà nằm trong tay hội đồng tối cao của quân đội. Công dân bất tuân thiết quân
luật có thể bị đưa ra tòa án quân sự. Tại nhiều quốc gia, thiết quân luật quy định hình
phạt tử hình đối với một số tội phạm nhất định, dù cho luật bình thường không quy
định tội phạm hay hình phạt đó trong hệ thống của pháp luật.
Ở Việt Nam, ngày 23/11/1940, khởi nghĩa Nam Kỳ diễn ra dù chưa có sự cho
phép của Trung ương Đảng CSVN. Kế hoạch bị bại lộ và một số cán bộ chỉ huy bị bắt,
thực dân Pháp đã cho thiết quân luật, bắt giữ binh lính người Việt, tước khí giới và
săn lùng chiến sĩ cách mạng. Sau Cách mạng Tháng 8/1945, trong bối cảnh đất nước
mới giành được độc lập, thực dân Pháp quay lại xâm lược Việt Nam một lần nữa,
ngày 24/5/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 77/SL về thiết quân luật với nội
dung: “Khi nào tình thế nghiêm trọng mà có thể phát sinh ra cuộc ngoại xâm hay
1

Điều này có nghĩa là mọi sự vụ của Nhà nước đều bị ràng buộc bởi Công ước Genveva.
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cuộc nổi loại to thì sẽ thiết quân luật. Chỉ có Chủ tịch Chính phủ Dân chủ Cộng hòa
mới có quyền ký sắc lệnh thiết quân luật và định những nơi sẽ thiết quân luật (Điều
thứ nhất). Khi thiết quân luật ở mỗi tỉnh nào thì bao nhiêu quyền hành chính trong
tỉnh giao cả cho viên chỉ huy quân đội. Việc xử những sự phạm pháp về khinh tội
hay trong tội sẽ giao toà án quân sự. Tuy vậy Toà án quân sự có thể tuỳ tiện để Toà
án chuyên môn xử những việc thường. Các nhà chức trách về quân đội có quyền
khám nhà dân chúng bất cứ ngày đêm, trục xuất những người nguy hiểm cho trật tự
chung, tịch thu khí giới và cấm hội họp. Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Nội vụ
sẽ ra nghị định chung để định rõ chi tiết việc cộng tác giữa quân đội và Ủy ban hành
chính (Điều thứ hai).
Tiếp theo, ngày 10/7/1946 Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 220/
PC cho rằng: Chỉ riêng có Chủ tịch Chính phủ Dân chủ Cộng hòa mới có quyền
ký sắc lệnh thiết quân luật. Sắc lệnh này phải kể rõ ràng: (i) Những nơi (tỉnh, phủ,
huyện, châu, thành phố, thị xã) thiết quân luật; và (ii) Thời hạn thiết quân luật là bao
nhiêu. Ở những nơi nào thiết quân luật thì cơ quan hành chánh phải lập tức giao hết
quyền hành cho cơ quan quân sự. Tất cả những việc phạm pháp về khinh tội hay
trọng tội sẽ giao tòa án quân sự xử. Tòa án chuyên môn có quyền xử những việc hộ
và những việc phạm pháp về vi cảnh. Còn đối với việc phạm pháp về khinh tội hay
trọng tội mà tòa án quân sự không đòi truy tố và xử lý thì tòa án chuyên môn cứ việc
điều tra và xử như thường. Nói tóm lại, tóa án quân sự bất cứ lúc nào muốn xét xử
và xử một việc phạm pháp nào thì tòa án chuyên môn phải giao hồ sơ ngay. Nếu tòa
án quân sự không đòi hỏi gì thì ông Biện lý cứ theo lệ thường cho điều tra và truy tố
tất cả các việc phạm pháp. Sở dĩ có sự giao phó quyền cai trị và quyền xử án khinh
tội và trọng tội cho các nhà chức trách về quân đội này là vì muốn trừ khử ngoại xâm
hay tiêu diệt nội loạn cho dễ dàng. Những nhà chức trách quân sự nào có quyền điều
khiển bộ máy cai trị sẽ do Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng ra nghị định chung để định
rõ ràng sự cộng tác giữa hai cơ quan trong thời kỳ thiết quân luật. Cũng vì lẽ vừa kể
trên, các nhà nhà chức trách về quân đội còn được quyền hạn chế quyền công dân
như: (i) bất cứ nhật dạ khám xét nhà công chúng. Những cấp chỉ huy nào có quyền
ra lệnh khám xét sẽ do ông Bộ trưởng bộ Quốc phòng quy định; (ii) trục xuất những
thành tích bất hảo; (iii) bắt các tư gia phải nộp súng đạn tịch thu những súng đạn của
tư gia không tuân lệnh nộp; (iv) ngăn cấm các cuộc hội họp biểu tình, báo chí có tính
cách nguy hiểm cho sự an toàn chung.
1

Tuy nhiên, trong điều kiện thực dân Pháp tiến hành xâm lược trở lại, Chính phủ
và Nhân dân Việt Nam phải tiến hành cuộc cuộc kháng chiến cứu nước nên chưa tổ
chức thiết quân luật mà chỉ thực hiện chế độ quân quản trong những ngày đầu tiếp
1

Thông tư 220/PC ngày 10/7/1946 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp (ký), gửi các
ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính Bắc, Trung, Nam kỳ, Chưởng lý tòa Thượng thẩm Hà Nội.
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quản Thủ đô Hà Nội (10/1954). Theo chủ trương của Trung ương Đảng, thời gian đầu
để tiếp quản Thành phố, cần xây dựng một cơ quan “Chính quyền đặc biệt”, thực
hiện “Chế độ quản trị quân sự”, giao cho Quân đội đảm nhiệm thực hiện chế độ quân
quản, sau đó sẽ tổ chức ra Ủy ban Quân chính (UBQC) gồm những cán bộ chỉ huy
đơn vị quân đội vào Thành và Ủy ban Kháng chiến Hành chính. UBQC tập trung
vào công tác tiếp quản Hà Nội, thực hiện trấn áp, loại bỏ các âm mưu chống phá của
kẻ thù, bảo vệ an ninh, trật tự cho Thủ đô đồng thời giải quyết tất cả các công việc
hành chính của chính quyền. Khi tình hình đi vào ổn định, UBQC cũng dần chuyển
giao vai trò cho Ủy ban Hành chính (UBHC) do Chính phủ thành lập và chuyển dần
thành cơ quan quân sự, thực hiện chức năng cơ quan quân sự địa phương (chuyên
về lĩnh vực quân sự để bảo vệ chính quyền). Tiếp tục sau ngày miền Nam hòan toàn
giải phóng (30/4/1975), Ủy ban Quân quản (UBQQ) được thành lập, có nhiệm vụ chủ
yếu là đảm bảo trật tự trị an và xây dựng chính quyền cơ sở mới đồng thời, giải quyết
nạn đói, tạo điều kiện cho những người dân ly tán trở về quê hương1. Chỉ trong một
thời gian ngắn (258 ngày hoạt động) và trong bối cảnh đầy phức tạp, UBQQ đã thực
hiện một khối lượng công việc rất lớn là giữ cho Sài Gòn - Gia Định ổn định, tạo cơ
sở cho chính quyền các cấp của thành phố được thành lập và triển khai hoạt động.
Từ việc nghiên cứu tổ chức thi hành lệnh thiết quân luật trên thế giới, chế
độ quân quản sau giải phóng và thực tiễn thi hành Luật Quốc phòng ở Việt Nam, có
thể rút ra một số vấn đề sau: Thiết quân luật có thể được áp dụng trong thời chiến, ở
vùng mới giải phóng hoặc khi một số địa phương có tình hình an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp (như: biểu tình, bạo loạn,..). Đó là khi các địa
phương này đã chuyển vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, đã áp dụng nhiều
biện pháp để giải tán biểu tình, trấn áp bạo loạn có vũ trang, nhưng chính quyền một
số xã, thị trấn thuộc huyện; huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh không còn kiểm
soát được tình hình. Lực lượng thi hành lệnh thiết quân luật là lực lượng tổng hợp,
lấy lực lượng quân sự làm nòng cốt. Đồng thời, khi sử dụng quân đội thực hiện thiết
quân luật, các đơn vị quân đội được trao những quyền hạn đặc biệt và được áp dụng
các biện pháp cần thiết do pháp luật quy định để nhanh chóng ổn định tình hình.
Khi tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trong địa bàn thiết quân luật đã ổn định
thì lệnh thiết quân luật được bãi bỏ, UBQS bàn giao lại cho chính quyền dân sự. Tuy
nhiên, lực lượng quân sự phải tiếp tục phối hợp với công an duy trì các biện pháp cần
thiết để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cho chính quyền
dân sự hoạt động có hiệu quả, ổn định tình hình Nhân dân.
1

Ủy ban Quân quản đã triển khai hàng loạt nhiệm vụ cụ thể từ kê khai, giải giáp vũ khí, thực hiện
chính sách đối với những người thuộc chế độ cũ; ban hành hàng loạt chính sách nhằm ổn định
tiền tệ, mở lại hoạt động bưu chính, ngăn chặn các hành động đầu cơ tích trữ, chiếm đoạt tài sản;
đập tan nhiều âm mưu, hành động phá hoại, chống lại chính quyền mới của bọn phản động,..
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1.4. (Lệnh) Giới nghiêm
Lệnh giới nghiêm là biện pháp cấm, hạn chế người, phương tiện đi lại và hoạt
động vào những giờ nhất định tại những khu vực nhất định (trừ trường hợp được
phép theo quy định của người có thẩm quyền) khi tình hình an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội tại một/một số địa phương diễn biến phức tạp đe dọa gây mất ổn định
nghiêm trọng và được công bố trên các phương tiện thông tin. Nói cách khác, giới
nghiêm là một lệnh chỉ định thời gian áp dụng một số quy định nhất định1, thường
đề cập đến thời gian mà các cá nhân được yêu cầu quay trở lại và ở/trong nhà của họ.
Lệnh giới nghiêm có thể được ban hành bởi các cơ quan công quyền hoặc bởi chủ sở
hữu của một ngôi nhà cho những người sống trong gia đình. Thông thường, việc áp
dụng thiết quân luật đi kèm với lệnh giới nghiêm, đình chỉ pháp luật dân sự, giảm
các quyền dân sự thông thường của công dân, giới hạn độ dài thời gian quá trình
xét xử và quy định nhiều hình phạt nghiêm khắc hơn luật bình thường đồng thời áp
dụng luật quân sự mở rộng hoặc tư pháp quân sự đối với dân thường.
Ở Việt Nam, Sắc lệnh số 77 ngày 29/5/1946 của Chính phủ Việt Nam Dân chủ
cộng hòa quy định về giới nghiêm như sau: “Khi nào tình thế ở một xã hay một thành
phố, huyện lỵ, phủ lỵ, châu lỵ trở nên nguy hiểm cho trật tự chung và sự an toàn của dân
chúng thì có thể ra lệnh giới nghiêm. Muốn ra lệnh giới nghiêm thì chủ tịch Uỷ ban phủ,
huyện, châu, thành phố, thị xã hoặc xã phải ra lệnh viết và dùng mọi cách để báo cáo cho công
chúng biết ngay (Điều thứ ba). Lệnh giới nghiêm chỉ có mục đích bảo vệ trật tự ngoài đường
để những sự phạm pháp như trộm cướp khỏi xảy ra. Quyền công dân luôn được hòan toàn
tôn trọng (Điều thứ 4). Lệnh thiết quân luật và lệnh giới nghiêm bao giờ cũng phải nói rõ sẽ
thi hành trong bao nhiêu lâu. Tuy vậy lệnh giới nghiêm chỉ có hiệu lực trong 24 giờ là cùng”
(Điều thứ 5).
Ngoài ra, Thông tư số 220/PC ngày 10/7/1946 của Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp cũng
giải thích: “Vì chỉ có tính cách địa phương nên Chủ tịch Ủy ban hành chánh phủ huyện, châu,
thành phố, thị xã hoặc xã được quyền ra lệnh giới nghiêm. Lệnh ấy phải viết vào giấy, chỉ rõ lệnh
giới nghiêm sẽ thi hành ở những nơi nào, thời hạn là bao nhiêu giờ vì thời hạn lệnh giới nghiêm
dài nhất là 24 giờ. Giấy ấy phải mang yết thị ở các công sở và Ủy ban hành chánh phải dùng
đủ cách để báo cáo cho dân chúng biết. Lệnh giới nghiêm chỉ có hiệu lực ở ngoài đường phố thôi.
Sự đi lại ở ngoài phố và ở các nơi công cộng (rạp hát, chớp bóng, cao lâu) có thể bị hạn chế, còn
trong nhà các tư gia không hạn chế một tí nào cả. Hết thời hạn định trong giấy yết thị thì lệnh
giới nghiêm sẽ hết hiệu lực. Nếu Ủy ban hành chánh xét cần phải gia thêm hạn thì mỗi lần gia
thêm một hạn là 24 giờ phải ký một lệnh khác và phải cho yết thị cùng loan báo cho công chúng
biết lại. Quyền công dân không bị hạn chế: thí dụ muốn khám nhà bắt người phải có lệnh viết của
thẩm phán viên. Cơ quan hành chánh cao nhất và tòa án chuyên môn không có sự thay đổi gì”.
1

“Curfew”, http://oxforddictionaries.com/definition/english/curfew;
“Curfew”, https://www.dictionary.com/browse/curfew
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2. 		 PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP VỀ QUỐC PHÒNG, THIẾT QUÂN LUẬT VÀ GIỚI NGHIÊM

2.1. Hiến pháp năm 2013
Hiến pháp năm 2013 (Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ
họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013) quy định nhiều nội dung mới về nhiệm vụ bảo
vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân
dân. Hiến pháp năm 2013 đã quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của các chủ
thể có liên quan đến chế định về “tình trạng khẩn cấp”, như: nhiệm vụ, quyền hạn
của Quốc hội quy định về tình trạng khẩn cấp (khoản 13, Điều 70); nhiệm vụ, quyền
hạn của UBTVQH ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa
phương (khoản 10, Điều 74) và nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước căn cứ vào
nghị quyết của UBTVQH công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp
UBTVQH không thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước
hoặc ở từng địa phương (khoản 5, Điều 88).
2.2. Luật An ninh quốc gia năm 2004 (Luật số 32/2004/QH11; ban hành ngày
03/12/2004, có hiệu lực từ ngày 01/7/2005) quy định về chính sách an ninh quốc gia;
nguyên tắc, nhiệm vụ, biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia; quyền, nghĩa vụ, trách
nhiệm của cơ quan, tổ chức, công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia (Điều 1). Luật
quy định những nội dung sau: (1). Về bảo vệ an ninh quốc gia khi có tình trạng khẩn cấp,
tình trạng chiến tranh: Khi có tình trạng khẩn cấp, tình trạng chiến tranh, việc bảo vệ
an ninh quốc gia được thực hiện theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp,
tình trạng chiến tranh. Hội đồng quốc phòng và an ninh có trách nhiệm động viên
mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc; thực hiện những nhiệm
vụ và quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao (Điều 20). (2). Về áp dụng một số biện
pháp cần thiết khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia nhưng chưa đến mức ban bố
tình trạng khẩn cấp: Khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia nhưng chưa đến mức
ban bố tình trạng khẩn cấp, Thủ tướng Chính phủ được quyết định áp dụng một số
biện pháp như: Tăng cường bảo vệ các mục tiêu quan trọng; Tổ chức các trạm canh
gác để hạn chế hoặc kiểm soát người, phương tiện hoạt động vào những giờ nhất
định, tại những khu vực nhất định; Thực hiện kiểm soát đặc biệt tại các cửa khẩu,
các chuyến vận chuyển bằng đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa,
đường sắt và đường bộ; Hạn chế hoặc tạm ngừng việc vận chuyển, sử dụng chất
cháy, chất nổ, chất độc, hóa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc quyền sử dụng hợp
pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, sử dụng các
loại vũ khí, công cụ hỗ trợ; Cấm, giải tán hoặc hạn chế các cuộc tụ tập đông người và
những hoạt động của cá nhân, tổ chức xét thấy có hại cho an ninh quốc gia; Hạn chế
hoặc tạm ngừng hoạt động của nhà hát, rạp chiếu phim và nơi sinh hoạt công cộng
khác; Kiểm soát việc sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc tại một địa phương
hay khu vực nhất định; Buộc người có hành vi gây nguy hại cho an ninh quốc gia rời

556

LAW ON THE STATE OF EMERGENCY - PHÁP LUẬT VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

khỏi các khu vực quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng hoặc không
được rời khỏi nơi cư trú; Huy động nhân lực, vật lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ
an ninh quốc gia. Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải chấp hành các mệnh lệnh, quyết
định của cơ quan và người thi hành các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này
(Điều 21).
2.3. Luật tổ chức Quốc hội năm 2014 (Luật số 57/2014/QH13; ban hành ngày
20/11/2014; có hiệu lực từ ngày 01/01/2016), quy định về thẩm quyền của Quốc hội và
của UBTVQH như sau: “Quốc hội quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc
biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia” (khoản 3, Điều 17); “UBTVQH
quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương khi
trong cả nước, một hoặc nhiều địa phương có thảm họa lớn do thiên nhiên hoặc
con người gây ra, có dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô rộng, đe dọa nghiêm
trọng đến tài sản của Nhà nước, của tổ chức, tính mạng, sức khoẻ, tài sản của Nhân
dân hoặc có tình hình đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn
xã hội theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Khi không còn tình trạng khẩn cấp,
UBTVQH quyết định bãi bỏ tình trạng khẩn cấp theo đề nghị của Thủ tướng Chính
phủ” (khoản 2, Điều 57).
2.4. Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 (Luật số 76/2015/QH13; ban hành ngày
19/6/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016) quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của
Chính phủ trong quản lý về quốc phòng: “Tổ chức thi hành lệnh tổng động viên
hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết
để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân” (khoản 4, Điều 18).
2.5. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Luật số 80/2015/
QH13; ban hành ngày 22/6/2015, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016) quy định về Tình
trạng khẩn cấp như sau: UBTVQH ban hành nghị quyết để quy định “Tổng động
viên hoặc động viên cục bộ; ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở
từng địa phương” (điểm d, khoản 2, Điều 16); Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết
định để quy định “Tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng
khẩn cấp căn cứ vào nghị quyết của UBTVQH; công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp
trong cả nước hoặc ở từng địa phương trong trường hợp UBTVQH không thể họp
được” (khoản 1, Điều 17).
2.6. Luật Dân quân tự vệ năm 2019 (Luật số 48/2019/QH14, ban hành ngày
22/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, thay thế Luật Dân quân tự vệ 2009) quy
định thẩm quyền điều động Dân quân tự vệ như sau: “Trong tình trạng chiến tranh,
tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm
thì việc điều động, sử dụng Dân quân tự vệ thực hiện theo quy định của Luật Quốc
phòng và quy định khác của pháp luật có liên quan. Chủ tịch UBND, người đứng
đầu cơ quan, tổ chức nơi có Dân quân tự vệ được điều động phải chấp hành nghiêm
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quyết định điều động của cấp có thẩm quyền; tiếp nhận, bố trí công việc cho tự vệ
sau khi hòan thành nhiệm vụ” (khoản 2 và 3, Điều 32).
2.7. Luật Quốc phòng năm 2018 (Luật số 22/2018/QH14; ban hành ngày 08/6/2018,
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 và thay thế Luật Quốc phòng 2005): Là luật
khung, quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng
chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực
lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ
chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng (Điều 1). Đặc biệt, Luật dành 01
chương (chương 3, gồm 6 Điều: từ Điều 17-22) quy định về “Tình trạng chiến tranh,
Tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật và giới nghiêm”. Có thể xem đây
là một chế định pháp luật hòan chỉnh về “Tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết
quân luật và giới nghiêm” với những nội dung như sau:
- Về Tình trạng khẩn cấp về quốc phòng là trạng thái xã hội của đất nước khi có
nguy cơ trực tiếp bị xâm lược hoặc đã xảy ra hành vi xâm lược hoặc bạo loạn có vũ
trang nhưng chưa đến mức tuyên bố tình trạng chiến tranh (Điều 2, Điểm 10). Luật
cũng quy định lực lượng vũ trang nhân dân được sử dụng “trong tình trạng chiến
tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng...” và “...trong thi hành lệnh thiết quân
luật, giới nghiêm (khoản 2, Điều 24).
- Về Ban bố, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp về quốc phòng: khi xảy ra tình
trạng khẩn cấp về quốc phòng, UBTVQH quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp
về quốc phòng trong cả nước hoặc ở từng địa phương theo đề nghị của Thủ tướng
Chính phủ. Khi không còn tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, UBTVQH quyết định
bãi bỏ tình trạng khẩn cấp về quốc phòng theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.
Căn cứ vào nghị quyết của UBTVQH , Chủ tịch nước công bố quyết định ban bố, bãi
bỏ tình trạng khẩn cấp về quốc phòng trong cả nước hoặc ở từng địa phương. Trong
trường hợp UBTVQH không thể họp được, Chủ tịch nước công bố, bãi bỏ tình
trạng khẩn cấp về quốc phòng trong cả nước hoặc ở từng địa phương theo đề nghị
của Thủ tướng Chính phủ. Chính phủ quy định việc thi hành quyết định ban bố,
công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp về quốc phòng (Điều 18).
- Về tổng động viên, động viên cục bộ: Khi có quyết định tuyên bố tình trạng chiến
tranh hoặc ban bố tình trạng khẩn cấp về quốc phòng thì UBTVQH xem xét, quyết
định tổng động viên hoặc động viên cục bộ. Căn cứ vào nghị quyết của UBTVQH,
Chủ tịch nước ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ. Lệnh tổng động viên
được ban bố công khai trên phạm vi cả nước; thực hiện toàn bộ kế hoạch động viên
quốc phòng; hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước chuyển sang bảo đảm cho
nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu và đáp ứng các nhu cầu quốc phòng trong
tình trạng chiến tranh. Khi thực hiện lệnh tổng động viên, Quân đội nhân dân, Dân
quân tự vệ được chuyển vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu phù hợp, mở rộng lực
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lượng Dân quân tự vệ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và được bổ sung vật
chất hậu cần, kỹ thuật; Quân đội nhân dân được bổ sung quân nhân dự bị. Lệnh
động viên cục bộ được ban bố công khai ở một hoặc một số địa phương và được áp dụng
đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thi hành kế hoạch động viên quốc
phòng; hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương thuộc diện động viên được chuyển
sang bảo đảm cho nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu và nhu cầu quốc phòng.
Khi thực hiện lệnh động viên cục bộ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra lệnh cho một số
đơn vị Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ chuyển vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu
phù hợp, bổ sung vật chất hậu cần, kỹ thuật; bổ sung quân nhân dự bị cho một số
đơn vị Quân đội nhân dân, mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ ở địa phương nhận
lệnh động viên cục bộ. Khi không còn tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp
về quốc phòng, UBTVQH quyết định bãi bỏ việc tổng động viên hoặc động viên cục
bộ. Căn cứ vào nghị quyết của UBTVQH, Chủ tịch nước ra lệnh bãi bỏ lệnh tổng
động viên hoặc động viên cục bộ (Điều 19).
- Về Quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong tình trạng chiến tranh, tình
trạng khẩn cấp về quốc phòng: Căn cứ vào quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh
hoặc quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, lệnh tổng động viên
hoặc động viên cục bộ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có quyền ra mệnh lệnh đặc biệt
để bảo đảm cho nhiệm vụ chiến đấu tại khu vực có chiến sự. Người đứng đầu chính
quyền địa phương, cơ quan, tổ chức nơi có chiến sự phải chấp hành mệnh lệnh đặc
biệt của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Điều 20).
- Về Thiết quân luật là biện pháp quản lý nhà nước đặc biệt có thời hạn do Quân
đội thực hiện. Khi an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở một hoặc một số địa
phương bị xâm phạm nghiêm trọng tới mức chính quyền ở đó không còn kiểm soát
được tình hình thì Chủ tịch nước ra lệnh thiết quân luật theo đề nghị của Chính phủ.
Lệnh thiết quân luật phải xác định cụ thể địa phương cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã,
đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt thiết quân luật, biện pháp, hiệu lực thi hành; quy
định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân; các quy tắc trật tự xã hội
cần thiết ở địa phương thiết quân luật và được công bố liên tục trên các phương tiện
thông tin đại chúng. Căn cứ vào lệnh của Chủ tịch nước về thiết quân luật, quyết
định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện lệnh thiết quân luật, Bộ trưởng Bộ Quốc
phòng chỉ đạo, chỉ huy đơn vị Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ được giao thực
hiện nhiệm vụ tại địa phương thiết quân luật thực hiện các biện pháp thi hành lệnh
thiết quân luật theo quy định của pháp luật. Trong thời gian thiết quân luật, việc
quản lý nhà nước tại địa phương thiết quân luật được giao cho đơn vị quân đội thực
hiện. Người chỉ huy đơn vị quân đội được giao quản lý địa phương thiết quân luật
có quyền ra lệnh áp dụng các biện pháp đặc biệt quy định tại khoản 6 Điều này và
các biện pháp cần thiết khác để thực hiện lệnh thiết quân luật và chịu trách nhiệm
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về việc áp dụng các biện pháp đó. Người chỉ huy đơn vị quân đội được giao quản lý
địa phương cấp tỉnh thiết quân luật được quyền trưng mua, trưng dụng tài sản. Việc
trưng mua, trưng dụng tài sản thực hiện theo quy định của Luật Trưng mua, trưng
dụng tài sản.
- Về Các biện pháp đặc biệt được áp dụng trong thời gian thi hành lệnh thiết quân
luật (là những điểm mới được quy định trong Luật), bao gồm: (1) Cấm hoặc hạn chế
người, phương tiện đi lại; đình chỉ hoặc hạn chế hoạt động tại các nơi công cộng; (2)
Cấm biểu tình, đình công, bãi thị, bãi khóa, tụ tập đông người; (3) Bắt giữ hoặc cưỡng
chế cá nhân, tổ chức có hoạt động xâm hại đến quốc phòng, an ninh phải rời khỏi hoặc
cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc một khu vực nhất định; (4) Huy động người, phương tiện
của cơ quan, tổ chức, cá nhân; (5) Quản lý đặc biệt đối với các loại vũ khí, vật liệu nổ,
công cụ hỗ trợ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ; kiểm soát chặt chẽ cơ sở hạ tầng
công nghệ thông tin, phương tiện thông tin, hoạt động báo chí, xuất bản, cơ sở in, sao
chụp, việc thu thập, sử dụng thông tin.
Mọi hoạt động tại địa phương thiết quân luật phải tuân thủ lệnh thiết quân luật và
các biện pháp đặc biệt. Việc xét xử tội phạm xảy ra ở địa phương trong thời gian thi
hành lệnh thiết quân luật theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Khi tình hình
an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương thiết quân luật đã ổn định thì
Chủ tịch nước ra lệnh bãi bỏ lệnh thiết quân luật theo đề nghị của Chính phủ. Chính
phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của người chỉ huy đơn vị quân đội, cơ quan,
tổ chức, địa phương liên quan thi hành lệnh thiết quân luật, lệnh bãi bỏ lệnh thiết
quân luật (Điều 21)
- Về Giới nghiêm là biện pháp cấm, hạn chế người, phương tiện đi lại và hoạt
động vào những giờ nhất định tại những khu vực nhất định, trừ trường hợp được
phép theo quy định của người có thẩm quyền tổ chức thực hiện lệnh giới nghiêm. Lệnh
giới nghiêm được ban bố trong trường hợp tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn
xã hội tại một hoặc một số địa phương diễn biến phức tạp đe dọa gây mất ổn định
nghiêm trọng và được công bố liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Thẩm quyền ban bố lệnh giới nghiêm được quy định như sau: (i) Thủ tướng
Chính phủ ban bố lệnh giới nghiêm tại một hoặc một số địa phương cấp tỉnh; (ii) UBND
cấp tỉnh ban bố lệnh giới nghiêm tại một hoặc một số địa phương cấp huyện; (iii)
UBND cấp huyện ban bố lệnh giới nghiêm tại một hoặc một số địa phương cấp xã;
(iv) UBND đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ban bố lệnh giới nghiêm tại một hoặc
một số khu vực trên địa bàn.
Lệnh giới nghiêm phải xác định nội dung sau đây: Khu vực giới nghiêm; Đơn
vị đảm nhiệm và nhiệm vụ thi hành lệnh giới nghiêm; Thời hạn bắt đầu và kết thúc
hiệu lực (nhiều nhất không được quá 24 giờ); khi hết liệu lực, nếu cần thiết phải tiếp
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tục giới nghiêm thì phải ban bố lệnh mới; Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá
nhân trong khu vực giới nghiêm; Quy tắc trật tự xã hội cần thiết ở khu vực giới nghiêm.
Các biện pháp được áp dụng trong thời gian giới nghiêm bao gồm: Cấm tụ tập
đông người; Cấm người, phương tiện đi lại, hoạt động trong những giờ nhất định,
tại những khu vực nhất định; Đình chỉ hoặc hạn chế hoạt động tại một số nơi công
cộng trong những thời điểm nhất định; Đặt trạm canh gác và kiểm soát địa bàn, kiểm
tra vật phẩm, hành lý, phương tiện, giấy tờ của người đi lại qua trạm canh gác và
kiểm soát; Kịp thời bắt giữ và xử lý người, phương tiện vi phạm lệnh giới nghiêm và
vi phạm quy định khác của pháp luật.
Chính phủ quy định trình tự ban bố lệnh giới nghiêm; trách nhiệm, quyền hạn
của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương liên quan thi hành lệnh giới nghiêm
(Điều 22).
3. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA
3.1. Tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật và giới nghiêm là những sự kiện pháp
lý được đặt ra trong những tình huống chính trị -xã hội bất thường (thậm chí bất ổn),
được pháp luật các quốc gia ghi nhận và điều chỉnh. Ở Việt Nam, những văn bản
pháp luật đầu tiên về tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật và giới nghiêm đã được
ban hành từ ngay sau khi ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (8/1945);
được tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong quá trình phát triển của Nhà nước và Pháp
luật XHCN, phù hợp với yêu cầu của tình hình thực tiễn và nhận thức về vai trò của
pháp luật trong tiến trình cách mạng. Cụ thể là:
- Từ 1945-1946: đây là giai đoạn lịch sử đặc biệt, đất nước vô cùng khó khăn phức
tạp bởi thù trong giặc ngoài: “Để giải quyết khó khăn do thiếu luật, Chính phủ cách
mạng và Hồ Chí Minh đã điều hành đất nước bằng chế độ Sắc lệnh1 - những văn bản
pháp luật rất phù hợp với điều kiện chiến tranh”2. Từ kinh nghiệm thực hiện chế độ
quân quản trong những ngày đầu tiếp quản Thủ đô Hà Nội (10/1954) và Sài Gòn-Gia
Định (5/1975) đồng thời nghiên cứu thiết quân luật ở một số quốc gia trên thế giới,
1

2

Sắc lệnh (Décret/Decree) là thuật ngữ pháp lý phản ánh một trong những hình thức hay là
nguồn cơ bản trong hệ thống pháp luật ở các quốc gia thuộc hệ thống (dòng họ) pháp luật
Châu Âu lục địa (Continetal Law) hay còn gọi là Hệ thống Luật dân sự (Civil Law), Hệ thống
pháp luật Pháp - Đức. Hệ thống pháp luật của các nước này nhìn chung đều chịu ảnh hưởng
của Luật La Mã, luật vật chất được coi trọng hơn luật thủ tục, luật tư là lĩnh vực pháp luật được
chú trọng hơn. Dòng họ pháp luật này coi trọng văn bản qui phạm pháp luật và đã thóat ly
khỏi tôn giáo, luân lý, đề cao tự do cá nhân. Ngày nay, phạm vi ảnh hưởng của hệ thống Civil
Law tương đối rộng bao gồm các nước Châu Âu lục địa (Pháp, Đức, Italia…), Quebec (Canada),
Louisiana (Mỹ), Nhật Bản và một số nước Châu Mỹ Latinh (Brazin, Venezuyena…).
Lê Hữu Nghĩa, Sáu mươi năm nhà nước cách mạng Việt Nam - Những thành tựu nổi bật và vấn
đề đặt ra hôm nay, Tạp chí Cộng sản, số 17/2012, tr.18.

PHẦN TIẾNG VIỆT (PAPERS IN VIETNAMESE)

561

Nhà nước Việt Nam đã từng bước “luật hóa”, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện
Thiết quân luật trong tình trạng khẩn cấp.
- Từ 1946-1954, 1954-1975 và 1975-1986: đây là những giai đoạn mà cách mạng
Việt Nam tập trung đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, thống nhất đất
nước, tiến hành xây dựng CNXH ở miền Bắc và trên phạm vi cả nước (sau 30/4/1975).
Trong điều kiện đất nước vừa có hòa bình vừa có chiến tranh lại chịu ảnh hưởng tư
duy pháp lý chính trị-pháp lý của mô hình CNXH thời bao cấp chủ quan, duy ý chí
và xơ cứng nên pháp luật về tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật và giới nghiêm chưa
được quan tâm phát triển và hoàn thiện.
- Từ 12/1986 đến nay: thực hiện chủ trương Đổi mới (Renew) toàn diện đất nước,
đổi mới đồng bộ kinh tế với chính trị, Nhà nước và Pháp luật Việt Nam đã có những
thay đổi, phát triển mạnh mẽ và đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều
phương diện. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ củng cố quốc phòng,
bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo,
chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quốc phòng,
nhằm kịp thời thể chế hóa quan điểm, đường lối quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong
tình hình mới, trong đó có pháp luật về tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật và giới
nghiêm. Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 1992 (sửa đổi, bổ sung
năm 2001) đã quy định: “Quốc hội, UBTVQH ra Nghị quyết, Chủ tịch nước ban bố
tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp”. Năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị
định 32/2009/NP-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc phòng về
Tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, Thiết quân luật, Giới nghiêm. Năm 2013, Bộ
Quốc phòng cũng ban hành Thông tư 21/2013/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số
điều của Nghị định 32/2009/NĐ-CP,...Pháp luật về tình trạng khẩn cấp, thiết quân
luật và giới nghiêm cũng tiếp tục được ghi nhận, bổ sung và hoàn thiện (cả về nội
dung và thủ tục) trong Hiến pháp mới 2013 và các đạo luật chuyên ngành được ban
hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung. Hiến pháp năm 2013 quy định: “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” (khoản 2, Điều 14). Và để phù hợp với quy định của Hiến
pháp 2013, nhiều luật đã và đang được sửa đổi, bổ sung, tiếp tục được rà soát nghiên
cứu để nâng các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật khác lên thành luật bảo đảm
theo lộ trình, trong đó có pháp luật về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân
luật và giới nghiêm. Trong đó, Luật Quốc phòng 2018 được xác định là luật khung,
quy định những chính sách, vấn đề lớn về quốc phòng, quy định tình trạng khẩn cấp
về quốc phòng, thiết quân luật và giới nghiêm; qua đó đã xác lập cơ sở pháp lý đầy
đủ cho hoạt động quốc phòng, bảo đảm quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang,
ảnh hưởng đến việc chuẩn bị và đối phó khi xảy ra tình trạng bạo loạn, có vũ trang,
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đất nước có nguy cơ trực tiếp bị xâm lược hoặc đã xảy ra hành động xâm lược nhưng
chưa đến mức tuyên bố tình trạng có chiến tranh.
3.2. Đến nay, pháp luật Việt Nam về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết
quân luật và giới nghiêm đã được quy định ở nhiều văn bản khác nhau, từ Hiến
pháp 2013 đến các luật có liên quan, hình thành một hệ thống pháp luật về tình trạng
khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật và giới nghiêm tương đối đầy đủ, hoàn
chỉnh và đồng bộ; tạo lập cơ sở pháp lý cho hoạt động quốc phòng, bảo đảm quốc
phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng đối phó thắng lợi với mọi
cuộc chiến tranh xâm lược. Đây là bước phát triển quan trọng về nhận thức, tư duy
lý luận và chỉ đạo hoạt động thực tiễn của Đảng và Nhà nước Việt Nam về nhiệm vụ
quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính
sách về quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Tuy nhiên, là lĩnh vực tác động bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội và
liên quan trực tiếp đến việc thực thi quyền con người nên sự thể chế pháp luật về
tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật và giới nghiêm ở Việt Nam trong
những năm qua dường như mới chủ yếu được tập trung ở lĩnh vực luật công, liên
quan đến chính trị-an ninh quốc phòng, vì vậy, nhiều lĩnh vực luật chuyên ngành
dường như còn bỏ ngỏ (như: Luật lao động, Luật Dân sự, Luật Kinh tế,…).
3.3. Dựng nước đi đôi với giữ nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là quy luật phát
triển của lịch sử và cách mạng Việt Nam. Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực có
nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, toàn cầu hóa (Globalization), hội nhập quốc
tế (International integration), cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Industry 4.0,
The Fourth Industrial Revolution - FIR)1 ngày càng được đẩy mạnh, tranh chấp chủ
quyền trên Biển Đông tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Ở trong nước, bên cạnh
những thuận lợi là cơ bản, chúng ta vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách
thức. Đại hội lần thứ XII của Đảng CSVN (01/2016) xác định 4 nguy cơ vẫn tồn tại2,
“có mặt diễn biến phức tạp như tham nhũng, lãng phí, “diễn biến hòa bình” của các
thế lực thù địch với những thủ đoạn mới, nhất là triệt để sử dụng các phương tiện
truyền thông trên mạng internet để chống phá ta và những biểu hiện “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tình hình trên đã và đang đặt ra yêu cầu ngày càng
cao đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Do đó, hệ thống pháp
luật, cơ chế, chính sách về quốc phòng nói chung, pháp luật về tình trạng khẩn cấp,
1

2

Cách mạng công nghiệp 4.0 còn gọi là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên thế giới, được đề cập
tại Diễn đàn kinh tế thế giới lần thứ 46 diễn ra ở thành phố Davos-Kloster, Thụy Sĩ ngày 20/01/2016
với chủ đề “Làm chủ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” và từ đó được nói đến nhiều.
Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng CSVN (01/1994) xác định 4 nguy cơ đối
với cách mạng Việt Nam là: (i) Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế; (ii) Nguy cơ chệch hướng XHCN; (iii)
Nguy cơ tham nhũng và các tệ nạn xã hội; (iv) Nguy cơ “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
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thiết quân luật và giới nghiêm nói riêng cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện
để tiếp tục thể chế hóa các quy định mới của Hiến pháp năm 2013 và chủ trương,
đường lối của Đảng-Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng, bảo đảm sự thống nhất trong
hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cao hơn để xây dựng, củng cố về lĩnh vực quốc
phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và khắc phục
những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện.
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VẤN ĐỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP TRONG HIẾN PHÁP
VÀ PHÁP LUẬT NHẬT BẢN VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO VIỆT NAM
Cầm Vũ Thảo Nguyên1
Tóm tắt: Tình trạng khẩn cấp quốc gia là trạng thái mà chính quyền của một nước được cho phép thực hiện những biện
pháp tác động đến xã hội mà không được áp dụng 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 quyền đã đặt ra, mà 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 quyền dễ dàng tập trung nguồn lực để xử lý những tình huống bất thường, từ
đó nhanh chóng lập lại trật tự, giúp người dân ổn định lại cuộc sống. Song cũng chính vì những quyền hạn to lớn được
trao cho chính quyền mà có khả năng làm ảnh hưởng đến nền dân chủ, tình trạng khẩn cấp thường gây ra nhiều tranh
luận trong cộng đồng quốc tế và ở các quốc gia.
Bài viết dưới đây khảo sát về vấn đề tình trạng khẩn cấp trong Hiến pháp và pháp luật Nhật Bản trước đây và hiện nay,
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 cho Việt Nam
Từ khoá: Tình trạng khẩn cấp, Hiến pháp, pháp luật, Nhật Bản, Việt Nam
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.
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).
1
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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 hệ
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 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
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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 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
1
2

3
4

新型インフルエンザ等対策特別措置法
Theo 大日本帝国憲法 The constitution of the Empire of Japan – 日本国会図書館 National Diet
Library, dịch bởi tác giả.
Như trên.
Như trên.
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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 Kansai1, 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”2.
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 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”3. 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)4. Điều thứ 99 quy định trong tình
1
2

3

4

『憲法論叢』第３号、関西憲法研究会、1996年6月
富永健（1996）「日本国憲法には緊急権に関する規定が存しないだけでなく、幸いにも現実
に緊急権の行使が問題になることはなかった」、『憲法論叢』第３号 p.72
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」、自民党による日本憲法改正草案 Q&A question No.39, p.32 https://jimin.jp-east-2.
storage.api.nifcloud.com/pdf/pamphlet/kenpou_qa.pdf
Dự thảo sửa đổi hiến pháp Nhật Bản 2012日本国憲法改正草案. Dịch bởi tác giả
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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)1.
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 dài2. 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 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
1
2

Như trên
Kenneth Mori McElwain, “Using Constitutional Data to Understand “State of Emergency”
Provision”, University of Tokyo 02/05/2017
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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”1.
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)2. 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 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.”3 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
1
2
3

Dự thảo sửa đổi hiến pháp Nhật Bản 2012, 日本国憲法改正草案. Dịch bởi tác giả
『憲法論叢』第３号、関西憲法研究会、1996年6月
大西芳雄（1975）「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
とが立法主義の基本的要求である。国家非情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」、『憲法
の基本理論』、p.222. Dịch bởi tác giả
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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.” 1
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”2, 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.”3
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.
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
1

2

3

日本憲法調査会（1964）「現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」『憲法調査会における各委員の意見』Dịch bởi tác giả
小林直樹（1979）「明治憲法の緊急権が軍権絶対のイデオロギーと不可分であった」、『国
家緊急権―非常事態における方と政治』、p.181 Dịch bởi tác giả
Như trên, 「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て、旧体制
の経験の考え見てその遺物を払拭するという過去の対するネガティブな側面…を有すると言
わねばなるまい」
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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 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.
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- 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 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
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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 này1.
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.”2 Dù
vậy, vẫn có nhiều người bày tỏ quan điểm bất an đối với dự luật này của Chính phủ.
1

2

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」 https://
www.clb.go.jp/contents/diet_201/reason/201_law_046.html
『＜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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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.
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.1” 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,
1

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
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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 thường1.
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).
1

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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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…
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 phổi1. Điều này là bởi theo quy định tại các Điều 2 (Khoản 1) và
Điều 3 (Khoản 1) Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm2, Covid-19 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/CT-TTg
1

2

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-viem-phoivu-han-4048089.html
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”.
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“Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19”1. 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 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-192. 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”)
có thể là một sự nhầm lẫn 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 bối rối cho người dân và chính quyền các cấp. Hậu quả là vào đêm
1

2

Nguồn: http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/
chi-thi-so-16ct-ttg-ngay-3132020-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-thuc-hien-cac-bien-phap-capbach-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%ABu-c%C6%B0%E1%BB%9Dngqu%E1%BB%91c/ar-BB13yAHo?li=BBTsZmd
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ngày 31/1/2020 và ngày 1/2/2020, người dân, đặc biệt ở các thành phố lớn, do nhầm
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
ngoại bất nhập”, thậm chí rào chắn đường xá không cho người địa phương khác ra
vào1. Ngay ở Thủ đô Hà Nội, chiều 31/3, thanh tra giao thông đã dự 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 biệt2. 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) 3.
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 yếu4 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)5, tuy nhiên trong thực tế cho đến đầu tháng
1

2

3

4

5

“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-do-1030959.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-ly-xa-hoi/
20204/27510.vgp
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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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 đã lúng túng trong việc quyết định và áp dụng các biện pháp
phòng, chống Covid-19. Dù vậy, đây cũng là tình trạng chung ở nhiều nước, chứ
không chỉ ở Việt Nam.
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. Nếu như vậy, việc ban hành Chỉ thị này chưa phù hợp với
các quy định của Hiến pháp 2013 và Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm của
Việt Nam, vì theo hai văn bản đã nêu, Thủ tướng chỉ có quyền đề nghị, còn Uỷ ban
Thường vụ Quốc 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”1.
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”2, 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.

1

2

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-giatri-phap-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
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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 chế độ nghị viện dân chủ đa đảng phái, việc ban hành một văn bản
pháp luật về tình trạng khẩn cấp kiểu như Chỉ thị 16 ở Việt Nam là rất khó khăn. 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 ở Việt Nam có khả
năng đưa ra những quyết sách nhanh chóng, kịp thời hơn so với hệ thống chính trị
của nhiều nước khác.
Dù vậy, điều đó không có nghĩa là quyết sách của hệ thống chính trị nhất nguyên
để giải quyết tình trạng khẩn cấp lúc nào 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.1
Ngoài ra, trường hợp Việt Nam không thể dùng để đưa ra kết luận là chỉ hệ
thống chính trị nhất nguyên mới 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 nguyên, 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.
Liên quan đến khó khăn trong việc ban bố tình trạng khẩn cấp, 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:
1

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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- 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 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 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.
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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)”1.
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 Điều 81 Hiến pháp hiện hành của
Nhật Bản2, 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
1

2

「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
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
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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.”1 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.”2 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
1.

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)

2.

富永健『国家緊急権の法制化について』(1996/06)

3.

岡田大助『東日本大震災と国家緊急権』(2011/09)

4.

佐藤幸治『日本国憲法論』成文堂(2011/01) ISBN-13 978-4792305116

5.

大西前掲『憲法の基礎理論』 (1975/05) ISBN 4-641-02932-6

1

2

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
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

584
6.

LAW ON THE STATE OF EMERGENCY - PHÁP LUẬT VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
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 9784313430181

7.

日本国憲法(1947)

8.

自由民主党『日本国憲法改正草案Q＆A』(2013/10)

9.

芦部信喜『憲法（4th版）』石波書店(2007) ISBN 978-4000227643

10.

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)

11.

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)

12.

新型インフルエンザ等対策特別処置法 (2012/05/11)

13.

自衛隊法（1954/06/09）

14.

警察法 (1954/06/08)

15.

災害対策基本法 (1961/11/15)

16.

読売新聞

2016年3月17日朝刊

17.

東京新聞

2020年3月14日朝刊

18.

毎日新聞

2020年3月14日朝刊

19.

Kenneth Mori McElwain – “Using Constitutional Data to Understand “State of Emergency
Provisions” (2017/05/02)

20.

Clinton L.Rossiter – “Constitutional Dictatorship: Crisis Government in the Modern
Democracies” (2007/3/31) ISBN-13: 978-1406760132

21.

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-viem-phoi-vuhan-4048089.html

22.

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/van-ban-chidao-dieu-hanh/chi-thi-so-16ct-ttg-ngay-3132020-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-thuc-hien-cac-bienphap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19-6238

23.

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%ABu-c%C6%B0%E1%BB%9Dngqu%E1%BB%91c/ar-BB13yAHo?li=BBTsZmd

24.

“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-toanxa-hoi-khong-phai-la-rao-duong-cam-xe-phong-toa-dia-phuong-551903.html

25.

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-do-1030959.vov

26.

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

PHẦN TIẾNG VIỆT (PAPERS IN VIETNAMESE)

585

27.

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

28.

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-lynhu-the-nao-183174.aspx

29.

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

30.

Chernobyl: Disaster, Response & Fallout – HISTORY, tại https://www.history.com/topics/1980s/
chernobyl

ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ PHÁP LUẬT VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
TRONG NGUYÊN TẮC PHÁP QUYỀN
TS. Lê Thị Nga1
Tóm tắt: Trong thời gian đại dịch Covid 19 hoành hành, các quốc gia trên thế giới nỗ lực chống lại đại dịch với nhiều
biện pháp mạnh.Việt Nam đã và đang nổi lên với thành tích nổi bật trong việc kiểm soát dịch bệnh. Để có được thành
tựu này, từ rất sớm, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều biện pháp khẩn cấp để đối phó, kiểm soát dịch bệnh. Một
mặt những biện pháp này đã mang lại kết quả tích cực trong việc ngăn ngừa và kiểm soát tình trạng lây lan dịch bệnh
trong cộng đồng. Mặt khác, trên phương diện nguyên tắc pháp chế, có nhiều ý kiến cho rằng những biện pháp này không
bảo đảm các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền. Bài viết tiếp cận trên nguyên tắc pháp quyền và chủ nghĩa hợp hiến.
Từ khóa: Pháp luật về tình trạng khẩn cấp, đại dịch Covid-19, nhà nước pháp quyền.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
“Đại dịch trên trái đất đã khiến cho suy nghĩ của chúng ta về quyền tự do trong nhà
nước pháp quyền trở nên khó khăn”2.
Tính từ thời điểm xuất hiện cho đến ngày 4/5/2020, thế giới đã có hơn 248.312.001
người chết, và 3.567.001 người đã bị nhiễm bệnh.3
Vào lúc 13:38 ngày 31 tháng 12, Chính phủ Trung Quốc đã công bố một “bệnh
viêm phổi không rõ nguyên nhân” được phát hiện tại khu vực xung quanh chợ hải sản
ở thành phố công nghiệp Vũ Hán - thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc với dân cư là hơn 11
triệu người. Rất nhanh chóng, vào ngày 23 tháng 1, thành phố Vũ Hán đã đóng cửa
thành phố để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Hầu hết các chuyến đi trong
và ngoài thành phố đều bị đình chỉ. Hơn 800 trường hợp Covid-19 đã được báo cáo
với 25 trường hợp tử vong.4
1
2

3

4

Trường Đại học Luật – Đại học Huế
Andrew C. MCCARTHY, Law and Liberty in an Emergency, https://www.nationalreview.
com/2020/03/coronavirus-pandemic-response-law-liberty-in-emergency/,
Posted: March 31, 2020 4:17 PM, accessed: 10:32’ 5/5/20
D. Kim Thoa- Lan Anh-Trần Phương, Dịch covid-19 chiều 4-5: Mỹ có 67 000 người chết, Việt
Nam thêm ca khỏi bệnh, truy cập tại: https://tuoitre.vn/dich-covid-19-chieu-4-5-my-co-hon-67000-nguoi-chet-viet-nam-them-ca-khoi-benh-20200504135648508.htm
Pneumonia of unknown cause – China, https://www.who.int/csr/don/05-january-2020pneumonia-of-unkown-cause-china/en/, posted: 5 January 2020, accessed: 9:51’ 5/5/20.
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Bên ngoài Trung Quốc, Covid19 đã lan rộng nhanh chóng ở châu Âu và Hoa Kỳ,
sau khi tạo ra một cuộc khủng hoảng ở Hàn Quốc và Iran. Trước tình hình đó, vào
ngày 11 tháng 3, tổ chức y tế thế giới - WHO đã tuyên bố Covid-19 là một đại dịch.
Tính đến ngày 6 tháng 5, tổng số ca mắc coronavirus trên toàn cầu là 3.740.583, với
258.481 trường hợp tử vong và 1.247.191 đã được phục hồi.1

Hình 1. Tình hình ca nhiễm Covid 19 trên toàn cầu2

Hình 2. Số ca tử vong trên thế giới do nhiễm Covid 193

Đại dịch Covid-19 đã khiến thế giới bị đảo lộn, phá vỡ hoàn toàn trật tự cuộc
sống. Hàng loạt các biện pháp được các chính quyền sử dụng trên khắp toàn cầu đã
hạn chế quyền đi lại của con người, các trường học buộc phải đóng cửa và hàng triệu
người phải làm việc tại nhà và hàng trăm triệu người trên toàn cầu mất việc làm.
Việt Nam là quốc gia tiếp giáp Trung Hoa với cả trên bộ và trên biển, đồng thời
quan hệ thương mại với Trung Hoa là hết sức lớn. Ngày 23/1/2010, hai bệnh nhân
Covid-19 đầu tiên được công bố là hai cha con đến Việt Nam từ Vũ Hán, Trung Quốc4.
Mặc dù, có ca bệnh xuất hiện sớm, song Việt Nam có được thành quả kiểm soát dịch
hết sức ấn tượng. Là quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm thấp đáng kể, với 95 triệu dân song
1

2

3

4

Covid-19
Coronavirus
Pandemic,
Available
at:
https://www.worldometers.info/
coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?
Coronavirus world map: which countries have the most cases and deaths? Available at: https://
www.theguardian.com/world/2020/may/06/coronavirus-world-map-which-countries-havethe-most-cases-and-deaths\
Coronavirus world map: which countries have the most cases and deaths? Available at: https://
www.theguardian.com/world/2020/may/06/coronavirus-world-map-which-countries-havethe-most-cases-and-deaths
Bộ Y tế Việt Nam, Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, https://ncov.moh.
gov.vn/
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tính đến ngày 17/4/2020 chỉ có 268 trường hợp được xác nhận là đã nhiễm bệnh (97
người đang điều trị và 171 người đã khỏi bệnh) không có trường hợp tử vong nào1.

Hình 3. Tình hình ca nhiễm Covid 19 trên thế giới và Việt Nam2

Cho đến nay, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia đã thành công trong việc
kiểm soát việc lây lan Covid-19 trong cộng đồng và không có ca tử vong. Để ngăn
chặn và chống lại đại dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành và thực hiện nhiều biện
pháp nghiêm ngặt, bao gồm việc hạn chế quyền tự do đi lại. Trên thực tế, “chính quyền
các cấp và các cơ quan liên quan đã thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn sự lây lan
của dịch bệnh”3.
Trong suốt ba tháng kể từ thời điểm phát hiện ca bệnh đầu tiên, Việt Nam đã
không ngần ngại hạn chế các hoạt động liên quan đến các quyền con người khi cần
thiết với sự thận trọng và chính xác. Ví dụ, chính quyền một số địa phương đã phong
tỏa các làng khi phát hiện có ca nhiễm bệnh theo thông báo tư vấn từ Bộ Y tế.
Từ1/4, Việt Nam thực hiện “giãn cách xã hội” trong 15 ngày. Trong giai đoạn này,
mọi người được khuyến cáo không nên mạo hiểm ra khỏi nhà ngoại trừ cho những
lý do “thiết yếu” như mua thực phẩm và thuốc men hoặc các trường hợp khẩn cấp
1

2

3

Minh Vu and Bich T. Tran, The Secret to Vietnam’s COVID-19 Response Success, Available at:
The Secret to Vietnam’s COVID-19 Response Success.
Bộ y tế Việt Nam, Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, https://ncov.moh.
gov.vn/, truy cập 13:59’ ngày 9/7/2020.
Le Nga, Vietnam records no new Covid-19 case in 24 hours, Available at: https://e.vnexpress.
net/news/news/vietnam-records-no-new-covid-19-case-in-24-hours-4080001.html,
accessed:
19;47’ 5/6/20.
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khác. Quyết định đóng cửa các trường học trên toàn quốc. Do đó, học sinh Việt Nam
đã không đến trường trong học kỳ mùa xuân1.
Với những biện pháp được đưa ra đã gây tranh cãi trong lĩnh vực khoa học pháp
lý. Câu hỏi đặt ra liệu có xung đột với nguyên tắc pháp quyền và quyền con người
hay không. Điều này xuất phát từ lý thuyết và nhận thức về nội hàm của khái niệm
nhà nước pháp quyền. Theo đó, nhà nước pháp quyền đòi hỏi sự quản trị dựa trên
ba yếu tố chính: (1) rằng những bất lợi pháp lý đối với các cá nhân chỉ được áp đặt
bởi pháp luật, không dựa trên ý chí cá nhân hoặc quyết định của các nhà chức trách
chính phủ hoặc các chủ thể tư; (2) hành động của chính phủ phải tuân theo quy định
của pháp luật và các nhà chức trách không được vượt quá khuôn khổ của luật pháp;
và (3) mọi người cần được bảo vệ khỏi bạo lực và cưỡng chế.2
Thực tế, việc tranh cãi về mối quan hệ giữa các yêu cầu của pháp quyền và
quyền con người trong trường hợp khẩn cấp. Liệu có hợp lý không khi sử dụng pháp
luật và giới hạn của pháp luật để đánh giá cách ứng phó với tình huống khẩn cấp?
Có nhiều ý kiến đồng ý rằng trong các trường hợp khẩn cấp đòi hỏi các hình thức
hành động nhà nước có tính nhanh chóng, kể cả việc áp dụng các biện pháp nghiêm
khắc đối với các đối tượng của quản lý so với các trường hợp cần thiết trong điều
kiện bình thường.
Song, trong điều kiện khẩn cấp, việc ứng xử của các cấp chính quyền đã làm
xuất hiện những băn khoăn: 1) từ quan điểm nhà nước pháp quyền, Hiến pháp là
tối thượng, do đó, không có quyết định nào có thể trái hoặc khác với Hiến pháp và
pháp luật; 2) trong trường hợp khẩn cấp, để đáp ứng yêu cầu, các biện pháp đưa ra
dựa trên tinh thần chung là linh hoạt và thích ứng hoàn cảnh. Ở góc độ này, nguyên
tắc pháp quyền không thể hiện bản thân như một rào cản đối với tính linh hoạt trong
hành động của nhà nước khi đối mặt với tình thế cấp bách; 3) liệu có thể tìm cách duy
trì nguyên tắc pháp quyền bằng cách đặt ra trước các quy tắc pháp lý cụ thể để điều
chỉnh các trường hợp khẩn cấp. Chẳng hạn như các quy định về hạn chế quyền tự
do dân sự thông thường hoặc cho phép các nhà chức trách thực hiện hành động hạn
chế quyền con người trong điều kiện nhất định.3

1 Minh Vu and Bich T. Tran, The Secret to Vietnam’s COVID-19 Response Success, Available at:
The Secret to Vietnam’s COVID-19 Response Success.
2
Milica Kolaković-Bojović, The rule of law principle: The EU Concept Vs. National Legal
Identity, Universally and particularity at law, Vol. I, Faculty of Law-University of Priština,
pp. 137-160. Available at: https://www.researchgate.net/publication/325285943_THE_
RULE_OF_LAW_PRINCIPLE_THE_EU_CONCEPT_VS_NATIONAL_LEGAL_IDENTITY/
link/5b03ee704585154aeb077888/download.
3
Rule of Law, Available at: https://plato.stanford.edu/entries/rule-of-law/
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2. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN
Với sự xuất hiện, khái niệm nhà nước pháp quyền đã tạo ra một loạt các giá trị
như: tự do, dân chủ, nhân quyền, công bằng xã hội và tự do kinh tế. “Khái niệm nhà
nước pháp quyền được ghi nhận là hòn đá tảng bởi các xã hội dân chủ đương đại”.1 Khái niệm
nhà nước pháp quyền cùng với dân chủ và nhân quyền là những nguyên tắc cơ bản
và là giá trị chung được công nhận bởi nhân loại.
Ở các quốc gia thuộc Hệ thống xã hội chủ nghĩa trước đây (bao gồm Việt Nam),
khái niệm nhà nước pháp quyền được hiểu là “nhà nước tổ chức và hoạt động dựa trên
luật pháp và luật pháp là tối thượng”2.
Ở nước ta, chuyển sang thời kỷ “Đổi mới”, đã có một sự chuyển biến đáng kể trong
nhận thức về khái niệm nhà nước pháp quyền, đặc biệt sau khi Việt Nam chuyển sang
thành lập nền kinh tế thị trường.
Cột mốc đặc biệt quan trọng là việc khái niệm nhà nước pháp quyền được chính
thức ghi nhận trong lần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp vào năm 2001. Từ đó, khái niệm
này được sử dụng chính thức trong hệ thống pháp luật của Việt Nam. Các nguyên
tắc cơ bản của khái niệm nhà nước pháp quyền được hiểu bởi cách tiếp cận dựa trên
các giá trị chung, cụ thể:
Thứ nhất, pháp luật giữ vai trò tối thượng. Theo đó, không có một quyền lực nào
được đứng lên trên pháp luật. Ở khía cạnh khác, mọi hành vi của công quyền đều
được pháp luật kiểm soát.
Thứ hai, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Nguyên tắc này nhấn mạnh:
“Tất cả mọi người, bao gồm cả chính phủ, không phân biệt cấp bậc, sẽ phải tuân theo cùng một
luật và chịu sự tài phán của tòa án”3. Biểu hiện của sự “bình đẳng” được nhấn mạnh
rằng cần thiết phải ngăn chặn sự can thiệp tùy tiện của các cơ quan công quyền bằng
cách thiết lập mối quan hệ hợp pháp giữa các cơ quan và cá nhân. Pháp luật do nhà
nước ban hành cần xác định được ranh giới can thiệp của nhà nước, và phải mang
1

2

3

Milica Kolaković-Bojović, The rule of law principle: The EU Concept Vs. National Legal
Identity, Universally and particularity at law, Vol. I, Faculty of Law-University of Priština,
pp. 137-160. Available at: https://www.researchgate.net/publication/325285943_THE_
RULE_OF_LAW_PRINCIPLE_THE_EU_CONCEPT_VS_NATIONAL_LEGAL_IDENTITY/
link/5b03ee704585154aeb077888/download
Milica Kolaković-Bojović, The rule of law principle: The EU Concept Vs. National Legal
Identity, Universally and particularity at law, Vol. I, Faculty of Law-University of Priština,
pp. 137-160. Available at: https://www.researchgate.net/publication/325285943_THE_
RULE_OF_LAW_PRINCIPLE_THE_EU_CONCEPT_VS_NATIONAL_LEGAL_IDENTITY/
link/5b03ee704585154aeb077888/download
Alok Kumar Yadav, Rule of Law, International Journal of Law and Legal Jurisprudence Studies:
ISSN:2348-8212: Volume 4 Issue 3, p.209.
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tính khả thi và hợp lý. Các hình thức phòng ngừa, can thiệp được áp dụng cho các
nhà chức trách và công dân như nhau.
Thứ ba, pháp luật phải được xây dựng bởi cơ quan dân cử theo cách thức mở và
minh bạch. Các hình thức của pháp luật phải được ban hành đúng thể thức và theo
các tiêu chí đang có hiệu lực; các tiêu chí được chấp nhận để xác định hiệu lực của
pháp luật phải rõ ràng và dễ áp dụng, gồm cả các tiêu chí để giải quyết bất kỳ xung
đột nào giữa các hình thức pháp luật.1 Bất kỳ biện pháp khắc phục, xử phạt, vô hiệu
hóa, hoặc hậu quả bất lợi nào khác được sử dụng đều phải được biết trước bằng quy
định của pháp luật.
Thứ tư, pháp luật và các biện pháp hành chính phải chịu sự giám sát công khai
và tự do của nhân dân.
Thứ năm, mọi người đều có thể tiếp cận và thực thi pháp luật.
Thứ sáu, hệ thống tư pháp độc lập, vô tư, công khai và minh bạch, cung cấp một
phiên tòa công bằng và nhanh chóng. Tất cả mọi người được coi là vô tội cho đến
khi được chứng minh là có tội và được quyền giữ im lặng và không bắt buộc phải tự
buộc tội chống lại chính mình.
Thứ bảy, tất cả các hình thức của pháp luật phải rõ ràng, thích hợp; các quy định
của luật phải nằm trong khả năng thực thi; pháp luật không được thay đổi thường
xuyên.
Thứ tám, không ai phải chịu bất kỳ hành động nào của cơ quan chính phủ ngoài
những gì được quy định bởi pháp luật tố tụng, không ai phải chịu bất kỳ sự tra tấn nào.
3. TÍNH PHÁP LÝ CỦA CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT TÌNH TRẠNG DỊCH BỆNH
Ngày 30/1/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 170/2020/ QĐ-Ttg về
việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống nhiễm trùng đường hô hấp cấp
do các chủng virus corona mới, do Phó Thủ tướng Vũ Đức làm Trưởng ban. Trong
hơn 3 tháng đã xảy ra đại dịch COVID-19, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều
biện pháp khác nhau, các biện pháp này ngày càng nghiêm ngặt hơn theo thời gian,
để chống lại sự lây lan của căn bệnh này. Các biện pháp đã bao gồm:
Hạn chế đi lại: Ngày 1/2/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 173/2020/
QĐ-Ttg thông báo về dịch bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp do chủng virus
corona mới gây ra. Ngày 18/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định đình chỉ cấp
thị thực. Ngày 31/3/ 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16 về việc
thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn và chống dịch bệnh COVID-19. Lệnh
này có hiệu lực từ 00:00 ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc. Cả nước tiến hành
1

Australia’s Magna Carta Institute, Principles, https://www.ruleoflaw.org.au/principles/
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cách ly xã hội trong vòng 15 ngày tại các khu tập trung với người từ nước ngoài nhập
cảnh vào Việt Nam; hạn chế các chuyến bay từ vùng dịch. Ngày 15/4/2020, Thủ tướng
Chính phủ đã yêu cầu 28 tỉnh và thành phố “nguy cơ cao” và “nguy cơ” lây nhiễm
tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội cho đến ít nhất là vào ngày 22/4/2020.
Không chỉ các quyết định được đưa ra bởi chính quyền trung ương mà cả các
quyết định cũng được đưa ra bởi chính quyền địa phương như 11.000 người phải bị
cô lập tại xã Sơn Lợi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 8/4/2020, làng Hạ Lôi
với khoảng 13.000 người bị cô lập trong 28 ngày.
Cấm tụ họp đông người: Ngày 24/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ
thị 19/2020/CT-Ttg về việc tiếp tục thực hiện phòng ngừa và kiểm soát COVID-19.
Đất nước chuyển sang giai đoạn chống dịch lâu dài, theo đó, các biện pháp hạn chế
được nới lỏng, dần khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội.
Trong giai đoạn thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều chính
quyền địa phương đối phó với cuộc khủng hoảng coronavirus, bao gồm hạn chế
quyền tự do đi lại như tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Tất cả mọi người
đều phải đeo mặt nạ ở những nơi công cộng, nơi tập trung đông người.
Hạn chế hoạt động của các cơ quan nhà nước và dịch vụ dân sự: Trong thời gian giãn
cách xã hội, hầu hết các cơ quan và tổ chức đóng cửa, các nhân viên làm việc tại nhà.
Với một vài ngoại lệ, các cơ quan nhà nước và tòa án Việt Nam vẫn hoạt động. Song,
với hoạt động của Tòa án, “các giao dịch gửi và nhận tài liệu được thực hiện qua đường bưu
điện. Các tòa án sẽ không mở các phiên tòa, trừ các trường hợp đã hết thời hạn giải quyết. Đối với
các phiên tòa được mở, phải không quá 20 người và đảm bảo các biện pháp an toàn”1.
Với các biện pháp nghiêm ngặt được ban hành bởi Chính phủ, các cơ quan và
chính quyền các địa phương, câu hỏi đặt ra là liệu các cấp chính quyền và các cơ
quan nhà nước có được tự do đưa ra các biện pháp khẩn cấp như mình mong muốn
hay không. Nếu chính quyền có quyền này, khi nào chính quyền sẽ có thể sử dụng
quyền này. Tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi này, Hiến pháp Việt Nam 2013
quy định: “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.” (khoản 2, Điều 14). Mặt khác, một điều hiển nhiên
là quy định này rất mơ hồ, chưa thể xác định.
Ngoài ra, để tìm kiếm câu trả lời từ thẩm quyền để ban hành các biện pháp khẩn
cấp từ các Luật liên quan như: Luật Tổ chức Chính phủ 2015, Luật Tổ chức Chính
quyền Địa phương 2015, Luật Phòng chống và Kiểm soát Bệnh Truyền nhiễm 2007,
tất cả trong số đó đều không có câu trả lời cụ thể, rõ ràng.
1

Vinh Quoc Nguyen, Giang Thi Lan Nguyen, Vietnam Imposes Measures to Fight COVID-19,
Available at: https://www.tilleke.com/resources/vietnam-imposes-measures-fight-covid-19.
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Ở một phương diện khác, tìm kiếm thuật ngữ “tình huống khẩn cấp” trong luật,
nhưng thật không may, định nghĩa này không thể tìm thấy trong bất kỳ đâu. Câu
hỏi đặt ra là thuật ngữ “tình huống khẩn cấp” đã được định nghĩa như thế nào trong
Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp ban hành năm 2000 khi Pháp lệnh này không công
bố rộng rãi. Nghị định số 71/2002/ NĐ-CP được ban hành để hướng dẫn và thực hiện
Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp năm 2000 cũng không đề cập đến nội dung của
khái niệm này.
Từ giả thuyết cho rằng “Chính quyền hợp pháp phải được dựa trên sự đồng ý của đa số
và bất kỳ hành động nào của chính quyền nếu không dựa trên sự đồng ý của đa số đều không
hợp lệ và không có hiệu lực”.1 Và “các chính phủ hợp hiến phải bảo đảm tự do theo pháp luật.
Thuộc tính thiết yếu của chủ nghĩa hợp hiến là sự giới hạn pháp lý đối với chính phủ. Theo
chủ nghĩa hợp hiến, nhà chức trách không được phép đứng lên trên luật pháp”2. Những gì đã
được thực hiện bởi chính quyền các cấp và những gì quy định trong pháp luật hiện
hành đang đặt ra những thách thức pháp lý như sau:
1. Sự xung đột nhận thức của chính quyền và các bên liên quan về các biện pháp
áp dụng trong “tình huống khẩn cấp” là kết quả của định nghĩa không rõ ràng về khái
niệm “tình huống khẩn cấp” trong hệ thống pháp luật.
2. Thiếu một khung pháp lý cụ thể để đảm bảo rằng các quyết định của các
chính quyền các cấp không bị lạm dụng hoặc hạn chế quyền con người trong đó đặc
biệt là quyền tự do.
3. Sự thiếu vắng cơ chế pháp lý và công cụ pháp lý để giám sát quá trình ra quyết
định và thực thi các quyết định của cơ quan nhà nước. Quyết định này là cần thiết
để đảm bảo sự cân bằng giữa lợi ích công cộng, quyền cá nhân và dân chủ. Bởi vì
nguyên tắc của nhà nước pháp quyền đòi hỏi tất cả các cá nhân được hưởng quyền
con người, các quyền này không thể bị tước bỏ bởi các hành động của chính phủ nếu
không được quy định bởi pháp luật.
4. KẾT LUẬN
Với những gì đã chỉ ra cho thấy Việt Nam đang thiếu khung pháp lý để xử lý
khủng hoảng, thể hiện rõ ở những thách thức trong việc đưa ra các biện pháp giải
quyết vấn đề Covid-19 trong khi vẫn tuân thủ các nghĩa vụ trong nước, khu vực và
quốc tế. Mặc dù Việt Nam ban hành Pháp lệnh khẩn cấp 2000 và Luật phòng chống
và kiểm soát bệnh truyền nhiễm năm 2007, các văn bản này đã mở rộng quyền hạn
của các nhà chức trách trong thực thi pháp luật. Cho phép các nhà chức trách áp
1

2

Ricardo Gosalbo-Bono (2010), The significance of the rule of law and its implications for the
European Union and the United States, p. 239
Alok Kumar Yadav, Rule of Law, International Journal of Law and Legal Jurisprudence Studies:
ISSN:2348-8212: Volume 4 Issue 3, p.206
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dụng các biện pháp hạn chế giao thông công cộng và quyền cá nhân. Song những
quy định này là chưa đủ, đòi hỏi Quốc hội Việt Nam phải tiếp tục hoàn thiện pháp
luật theo hướng bảo đảm đòi hỏi của các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền trong
việc tôn trọng và bảo đảm quyền con người.
Với việc là thành viên của các công ước quốc tế về quyền con người, Việt Nam
có nghĩa vụ tuân thủ các tiêu chuẩn của pháp luật quốc tế về quyền con người. Điều
này là hoàn toàn cần thiết bởi vì trong điều kiện chống lại các mối đe dọa hiện sinh
có thể dẫn tới việc các chính phủ để đáp ứng tình hình sẽ vượt quá giới hạn đối với
các quyền và tự do cơ bản. Trong các trường hợp cực đoan, “tình trạng khẩn cấp” nếu
không được minh định rõ ràng trong pháp luật, có thể dẫn đến việc loại bỏ sự “kiểm
soát” và “cân bằng”, làm suy yếu pháp luật đến mức hủy hoaij dân chủ. Thực tế đã
chỉ ra, trong một số trường hợp, điều này đã thúc đẩy một “chế độ chuyên chế” nhưng
được nhân danh như một biện pháp đảm bảo sự an toàn của công dân.
Cuộc khủng hoảng do Covid-19 đặt ra một bài toán đòi hỏi các quyền hạn bắt
buộc trong trường hợp khẩn cấp mà chính phủ đưa ra phải được đánh giá và chứng
minh theo một tiêu chuẩn đạo đức và pháp lý chung, bao gồm (1) việc lây lan một
căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm là thực tế; (2) các biện pháp can thiệp phải có khả
năng cải thiện rủi ro; (3) các biện pháp hạn chế quyền phải thật sự cần thiết để đạt
được các mục tiêu an ninh công cộng và trật tự xã hội; (4) việc sử dụng biện pháp
cưỡng chế phải tương xứng với rủi ro; và (5) đánh giá tình trạng khẩn cấp phải dựa
trên bằng chứng khoa học tốt nhất hiện có.
Điều cuối cùng cần phải khẳng định là, trong các cuộc khủng hoảng xảy ra, khi
khoa học không chắc chắn, việc áp dụng nguyên tắc phòng ngừa để đảm bảo an toàn
công cộng là hoàn toàn hợp lý và cần thiết./.
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THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC BAN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA
GS.TS. Phạm Hồng Thái1, NCS. Tạ Đức Hòa2
Tóm tắt: Tình trạng khẩn cấp là những tình huống/hoàn cảnh/ trạng thái xã hội do thiên nhiên, hoặc con người, dịch
bệnh nguy hiểm gây nên hoặc đe dọa gây nên thảm họa nghiêm trọng đến tài sản nhà nước, tổ chức, tính mạng, sức
khỏe, tài sản của cá nhân, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, môi trường trong cả nước, hoặc địa phương. Trong
tình trạng đó, chủ thể có thẩm quyền quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp, thi hành quyết định đó bằng những biện
pháp khẩn cấp, đặc biệt, trong đó có biện pháp hạn chế quyền, tự do của cá nhân nhằm ngăn chặn, hạn chế, khắc phục
hậu quả. Vì vậy, để hạn chế vi phạm quyền, tự do của con người, pháp luật các quốc gia đều quy định thẩm quyền, thủ
tục về tình trạng khẩn cấp. Bài viết phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam về thẩm quyền, thủ tục ban bố tình
trạng khẩn cấp. Tác giả cho rằng pháp luật Việt Nam về tình trạng khẩn cấp chưa thống nhất, có những mâu thuẫn, cần
được hoàn thiện, thực tiễn áp dụng còn cách hiểu, thực hiện không thống nhất chỉ thị của Thủ tướng về các biện pháp
“cách ly xã hội” khi có dịch Covid-19.
Từ khóa: Thẩm quyền, thủ tục, tình trạng khẩn cấp, pháp luật
1. QUAN NIỆM VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
Các hiện tượng thiên nhiên như: bão lụt, hỏa hoạn, động đất, song thần, dịch
bệnh, hoặc do con người (bạo loạn có vũ trang, lật đổ chính quyền, chiếm giữa các
mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội) gây nên, hoặc đe dọa gây nên những
thảm họa, thiệt hại tính mạng, tài sản của cá nhân, tổ chức, nhà nước, xã hội, thiệt
hại cho môi trường trên phạm vi một hay một vùng lãnh thổ, hoặc trên toàn bộ lãnh
thổ quốc, xâm phạm an ninh quốc gia, chế độ nhà nước hợp hiến sảy ra trong thực
tiễn là những sự kiện pháp lý3 (sự biến, hay hành vi) làm “phát sinh, thay đổi, chấm
dứt quan hệ pháp luật”4. Khi những sự kiện này sảy ra trên thực tế đã làm thay đổi
trạng thái xã hội bình thường của đời sống con người, nhà nước, xã hội, tạo nên
những tình huống/ hoàn cảnh/ tình trạng quan hệ xã hội (gọi chung là tình huống),
trong tình huống đó, để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục hậu quả, để đảm bảo an
1
2
3
4

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Nghiên cứu sinh Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Nguyễn Cửu Việt, Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, Nxb. ĐHQGHN, 2013, tr. 137.
A. G. Khabibulin, V.V.Lazarev, Lý luận nhà nước và pháp luật, tái bản lần thứ ba, có sửa chữa,
bổ sung, Nxb. “Phorum”: Inphra – Matcova 2009.

PHẦN TIẾNG VIỆT (PAPERS IN VIETNAMESE)

597

toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhà nước, xã hội, cá nhân, tổ chức, môi trường
trong những vùng sảy ra các sự kiện pháp lý, hay bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ
chế độ nhà nước hợp hiến, chủ thể có thẩm quyền, theo quy định của pháp luật có
thể áp dụng các biện pháp cấp bách, đặc biệt, trong đó có những biện pháp cưỡng
chế đặc biệt, hạn chế một số quyền, tự do của cá nhân, tổ chức, hoặc buộc họ phải
thực hiện những nghĩa vụ nhất định, trong thời gian nhất định. Những thảm họa
do thiên nhiên, hay con người gây nên tạo nên tình huống, tình huống đó được gọi
là “tính trạng khẩn cấp”. Nhưng, không có nghĩa là khi xuất hiện những tình huống
đó là có thể ban bố ngay tình trạng khẩn cấp, việc ban bố tình trạng khẩn cấp chỉ khi
những tình huống đó thực tế đe dọa :i) đến an ninh cho nhiều người, môi trường
trên phạm vi rộng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, chế độ nhà nước hợp hiến
pháp; ii) việc ngăn chặn, hạn chế, khắc phục hậu quả không thể thực hiện được nếu
không áp dụng các biện pháp khẩn cấp, đặc biệt cần thiết1.
Như vậy, tình trạng khẩn cấp không phải là những thảm họa do thiên nhiên,
dịch bệnh, hay con người gây nên, mà khi những thảm họa đó xuất hiện làm thay đổi
trạng thái xã hội bình thường, chuyển sang một tình trạng xã hội bất thường. Trước
tình huống đó, theo quy định của pháp luật, chủ thể có thẩm quyền ban bố tình
trạng khẩn cấp và áp dụng các biện pháp cần thiết, đặc biệt để ngăn chặn, hạn chế,
khắc phục hậu quả do những thảm họa gây ra. Về sự thay đổi của trạng thái quan
hệ xã hội có thể khái quát như sau: trạng thái xã hội bình thường A bị thay đổi sang
trạng thái B, dẫn đến tình huống được gọi là tình trạng khẩn cấp.
Trong các văn bản pháp luật hiện hành ở Việt Nam, chưa có định nghĩa chung
về tình trạng khẩn cấp, mặc dù “tình trạng khẩn cấp” được đề cập đến trong nhiều
văn bản như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật Tổ chức
Chính phủ năm 2015, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật
Quốc phòng năm 2018, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Pháp lệnh
tình trạng khẩn cấp ngày 23/tháng 3 năm 2000, Nghị định số 71/2002/NĐ/CP ngày
23/7/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình
trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm và nhiều
văn bản quy phạm pháp luật khác.
Pháp lệnh tình trạng khẩn là văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh chung
về tình trạng khẩn cấp, bao gồm 7 chương: i- Những quy định chung; chương;ii)
Biện pháp đặc biệt được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp; iii) Tổ chức thi hành
nghị quyết, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp; iv) Bãi bỏ tình trạng khẩn cấp;v) khen
thưởng và xử lý kỷ vi phạm; vi) Điều khoản thi hành. Tuy vậy, trong Pháp lệnh này
cũng không đưa ra định nghĩa về tình trạng khẩn cấp, mà quy định: “khi trong cả
1

Xem: Đ.N. Bakhrắc Luật Hành chính Nga, tái bản lần thứ năm,có sửa chữa, bổ sung. Nxb.
Ekxmo, Matcova 2010, tr. 388.
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nước hoặc nhiều địa phương có thảm họa lớn do thiên nhiên hoặc con người gây
ra, có dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tài
sản của nhà nước và tổ chức, tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân hoặc có tình
hình đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội thì Ủy ban
thường vụ Quốc hội hoặc Chủ tịch nước ban bố tình trạng khẩn cấp để áp dụng
các biện pháp đặc biệt nhằm kịp thời ngăn chặn, hạn chế và khắc phục hậu quả xảy
ra, nhanh chóng ổn định tình hình”1. Quy định này không phải định nghĩa về tình
trạng khẩn cấp, mà liệt kê những cơ sở để ban ban bố tình trạng khẩn cấp. Tuy vậy,
trong một số văn bản chuyên ngành đã đưa ra định nghĩa về “tình trạng khẩn cấp” ví
dụ: Luật Quốc phòng năm 2018 định nghĩa: Tình trạng khẩn cấp về quốc phòng là trạng
thái xã hội của đất nước khi có nguy cơ trực tiếp bị xâm lược hoặc đã xảy ra hành vi
xâm lược hoặc bạo loạn có vũ trang nhưng chưa đến mức tuyên bố tình trạng chiến
tranh”2. Theo quy định này, ”trạng thái xã hội của đất nước” cũng là tình huống/
hoàn cảnh đất nước” do có nguy cơ trực tiếp bị xâm lược hoặc đã xảy ra hành vi xâm
lược hoặc bạo loạn có vũ trang gây nên. Trong tình huống đó cơ quan nhà nước có
thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp, áp dụng các biện pháp cần thiết, đặc biệt
để kịp thời ngăn chặn, hạn chế và khắc phục hậu quả khi xảy ra nguy cơ trực tiếp
bị xâm lược hoặc đã sảy ra hành vi xâm lược hoặc bạo loạn có vũ trang. Luật phòng,
chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007, trong đó quy định về ban bố
tình trạng khẩn cấp, nhưng cũng không định nghĩa về tình trạng khẩn cấp về dịch,
mà quy định ”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”3. Từ quy định này có thể hiểu: tình trạng khẩn cấp về dịch là tình huống,
hoàn cảnh, trạng thái xã hội “khi có dịch lây lan nhanh.... đe dọa nghiêm trọng đến
tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế - xã hội của đất nước”.
Từ những vấn đề nêu trên có thể hiểu: Tình trạng khẩn cấp là tình huống/hoàn
cảnh xuất hiện do thảm họa thiên tai, dịch bệnh, hay do con người gây thiệt hai,
hoặc đe dọa gây thiệt hai về tính mạng, sức khỏe con người, tài sản nhà nước, xã
hội, cá nhân, môi trường, điều kiện sinh tồn của con người, an ninh, an toàn xã hội,
chế độ nhà nước hợp hiến trên phạm vi cả nước, hay địa phương, trong tình huống
đó chủ thể có quyền, theo quy đinh của pháp luật ban bố tình trạng khẩn cấp, áp
dụng các biện pháp khẩn cấp, đặc biệt, hạn chế một số quyền của cá nhân, tổ chức
hoặc buộc họ thực hiện các nghĩa vụ, nhằm ngăn chặn, hạn chế, khắc phục hậu quả
nhằm bảo đảm, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của con người, tài sản nhà nước, xã hội,
cá nhân, tổ chức, bảo vệ môi trường, điều kiện sinh tồn của con người, an ninh quốc
gia, bảo vệ chế độ nhà nước hợp hiến pháp.
1
2
3

Điều 1 Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp năm 2000.
Khoản 10. Điều 12, Luật Quốc phòng năm 2018.
Mục a Điều 42 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
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2. THẨM QUYỀN QUY ĐỊNH, BAN BỐ, THI HÀNH TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
Pháp luật về tình trạng khẩn cấp được quy định trong Hiến pháp, các luật và
văn bản dưới luật, tạo thành chế định pháp luât, trong đó quy định thẩm quyền
(tổng hợp các quyền và nghĩa vụ)1 của cơ quan nhà nước trong việc quy định, ban bố
tình trạng khẩn cấp và thi hành quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp thủ tục ban
bố, hủy bỏ tình trạng khẩn cấp; các biện pháp đặc biệt được áp dụng trong tình trạng
khân cấp và một số nội dung có liên quan khác. Pháp luật của các quốc gia có những
quy định khác nhau về tình trạng khẩn cấp.
Theo Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993, trong những trường hợp và theo
trình tự do đạo luật hiến pháp liên bang quy định, Tổng thống Liên bang Nga ban
bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ Liên bang Nga hoặc ở từng địa phương
và thông báo ngay cho Hội đồng liên bang và Đuma Quốc gia2. Sắc lệnh ban bố tình
trạng khẩn cấp phải được Xô viết Liên bang phê chuẩn trong thời hạn 72 giờ, nếu
không được phê chuẩn thì mất hiệu lực3. Trong sắc lệnh phải xác định rõ: tình huống
là cơ sở để ban bố tình trạng khẩn cấp và cơ sở cần thiết phải ban bố tình trạng khẩn
cấp; giới hạn phạm vi lãnh thổ ban bố tình trạng khẩn cấp; lực lượng và phương
tiện đảm bảo; các biện pháp cấp thiết và giới hạn tác động của các biện pháp, các
quyền, tự do của công dân Nga, người nước ngoài, người không có quốc tịch bị hạn
chế, nhưng không được hạn chế những quyền và tự do được quy định tại các điều
20,21,23 (khoản 1), 24, 34 (khoản 1) và các điều từ 46 – 54 của Hiến pháp Liên bang
Nga4; các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền chịu trách nhiệm thực hiện các
biên pháp được áp dụng trong điều kiện tình trạng khẩn cấp; thời gian bắt đầu có
hiệu lực của sắc lệnh và thời hạn của tình trạng khẩn cấp5.
Theo pháp luật Nga, cơ sở để ban bố tình trạng khẩn cấp gồm: i) Những tình
huống khẩn cấp mang tính chính trị - xã hội, thể hiện ở âm mưu sử dụng bạo lực
để thay đổi chế độ hiến pháp liên bang, cướp chính quyền hoặc sử dụng vũ khí để
chiếm các mục tiêu quan trọng hoặc một số địa điểm, chuẩn bị và hoạt động của các
tổ chức vũ trang bất hợp pháp, sung đột sắc tộc, tôn giáo bằng những hành động bạo
lực trực tiếp đe dọa tính mạng và an ninh cho công dân, hoạt động bình thường của
các cơ quan nhà nước và chính quyền tự quản địa phương; ii)tình huống khẩn cấp
mang tính hình sự, thể hiện ở bạo loạn tập thể, khủng bố;iii) những tình huống khẩn
1
2
3

4
5

Từ điển Luật học. NXB. Từ điển Bách khoa. H. 1999. tr. 459.
Điều 88, Hiến pháp Nga năm 1993.
A.B. Agapov Luật hành chính, tái bản lần thứ 6, có sửa chữa, bổ sung. Nxb. Iurait. Matcova
2009, tr. 436.
Điều 56 Hiến pháp Nga năm 1993.
Đ.N. Bakh rắc. Luật hành chính Nga, tái bản lần thứ sáu, có sửa chữa, bổ sung. Nxb. Ekxmo.
2009,tr. 388; tr. 387.
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cấp mang tính tự nhiên và kỹ thuật, đó là tình huống khẩn cấp về kinh tế, động đất,
bão lụt, sóng thần, các thảm họa thiên nhiên và các hiện tượng tự nhiên khác, gây
thiệt hại tính mạng , sức khỏe con người và môi trường, tài sản lớn và vi phạm hoạt
động sống của dân cư1.
Theo Hiến pháp Việt Nam năm 2013, Quốc hội quy định về tình trạng khẩn cấp2,
Ủy ban thường vụ Quốc hội (viết tắt UBTVQH) ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp
trong cả nước hoặc ở từng địa phương3, Chủ tịch nước căn cứ vào nghị quyết của
UBTVQH công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp, trong trường hợp UBTVQH không
thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa
phương4, Chính phủ thi hành lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp5 và các biện pháp cần
thiết khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản của Nhân dân. Trên cơ sở
những quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Quốc hội năm 2014 quy định
“Quốc hội quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc
phòng và an ninh quốc gia”6, UBTVQH quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp trong
cả nước hoặc ở từng địa phương khi trong cả nước, một hoặc nhiều địa phương có
thảm họa lớn do thiên nhiên hoặc con người gây ra, có dịch bệnh nguy hiểm lây lan
trên quy mô rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước, của tổ chức, tính
mạng, sức khoẻ, tài sản của Nhân dân hoặc có tình hình đe dọa nghiêm trọng đến
an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.
Khi không còn tình trạng khẩn cấp, UBTVQH quyết định bãi bỏ tình trạng khẩn cấp
theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ7, Luật tổ chức Chính phủ năm 2015, quy định
Chính phủ có nhiệm vụ “Tổ chức thi hành lệnh tổng động viên hoặc động viên cục
bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết để bảo vệ Tổ quốc, bảo
vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân” [19]. Luật quốc phòng năm 2018, bên cạnh
việc nhắc lại các quy định về tình trạng khẩn cấp của Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc
hội, Luật tổ chức Chính phủ, đồng thời có một số quy định cụ thể hơn ”Chính phủ
quy định việc thi hành quyết định ban bố, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp về
quốc phòng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có quyền ra mệnh lệnh đặc biệt để bảo đảm
cho nhiệm vụ chiến đấu tại khu vực có chiến sự. Người đứng đầu chính quyền địa
phương, cơ quan, tổ chức nơi có chiến sự phải chấp hành mệnh lệnh đặc biệt của Bộ
1

2
3
4
5
6
7

Đ.N. Bakh rắc. Luật hành chính Nga, tái bản lần thứ sáu, có sửa chữa, bổ sung. Nxb. Ekxmo.
2009,tr. 388; tr. 387.
khoản 13 Điều 70.
khoản 10 Điều 74.
khoản 5 Điều 88.
khoản 10 Điều 96.
Khoản 3 Điều 17 Luật tổ chức Quốc hội năm 2014.
Khoản 2 Điều 57 Luật tổ chức Quốc hội năm 2014.
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trưởng Bộ Quốc phòng”1. Điều đáng lưu ý là khi có quyết định ban bố, công bố, bãi
bỏ tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, Chính phủ không chỉ phải tổ chức thực hiện,
mà còn phải ban hành văn bản quy định việc thi hành quyết định này. Luật về phòng
, chống bệnh truyền nhiễm ban hành năm 2007 bên cạnh quy định thẩm quyền các
cơ quan nhà nước trong việc quy định, ban bố, công bố, bãi bỏ, thi hành biện pháp để
thực hiện quyết định, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp, còn quy định các nguyên tắc
ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch 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; đồng thời quy định trong nghị quyết, lệnh
ban bố, công bố tình trạng khẩn cấp còn phải nêu rõ 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; điều kiện
công bố hết dịch2, chính sách của nhà nước về phòng, chống bệnh truyền nhiễm và
về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức khi có tình trạng khẩn cấp sảy ra.
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (viết tắt là LBHVBQPPL) cũng
có những quy định quy định về thẩm quyền, quy định, ban bố tình trạng khẩn cấp
và thủ tục ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp tại Điều 16, 146, 147,148 và Điều 149.
Từ những quy định nêu trên có thể khái quát thẩm quyền của các cơ quan nhà
nước liên quan đến tình trạng khẩn cấp như sau: i) Quốc hội là cơ quan duy nhất
có quyền quy định về tình trạng khẩn cấp với hình thức văn bản có thể là luật, hay
nghị quyết ii) Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước là những chủ thể có quyền
ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; iii) Thủ tướng Chính phủ là chủ thể duy nhất có
quyền đề nghị ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp iv) Chính phủ có trách nhiệm thi
hành quyết định ban bố về tình trạng khẩn cấp; v) các bộ, cơ quan ngang bộ, chính
quyền địa phương chịu trách nhiệm thi hành quyết định ban bố về tình trạng khẩn
cấp trong khuôn khổ thẩm quyền và theo sự chỉ đạo thống nhất của Thủ tướng
Chính phủ.
3. THỦ TỤC QUY ĐỊNH, BAN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP Ở VIỆT NAM

3.1. Thủ tục ban hành văn bản quy định về tình trạng khẩn cấp
Theo điểm d, Điều 15 LBHVBQPPL năm 2015, Quốc hội ban hành nghị quyết
để quy định ”... về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc
phòng, an ninh quốc gia”. Tuy nhiên, thực tiễn một số luật cũng quy định về tình
trạng khẩn cấp, chẳng hạn như: Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ban hành
năm 2007; Luật Quốc phòng năm 2018. Như vậy, việc quy định tình trạng khẩn cấp
1
2

Điều 20 Luật Quốc phòng năm 2018.
Điều 4 Luật về Phòng , chống bệnh truyền nhiễm ban hành năm 2007.
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được thực hiện theo thủ tục xây dựng và ban hành nghị quyết, hoặc thủ tục xây dựng
và ban hành luật của Quốc hội.
Điều này dẫn đến những mâu thuẫn, không thống nhất về loại hình (tên gọi)
văn bản, thủ tục ban hành quy định về tình trạng khẩn cấp. Quy định nói trên của
LBHVBQPPL trở nên không hợp lý, như là sự ”gò ép vào khuôn khổ” quyền lập
pháp của Quốc hội. Là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực
nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội thực
hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp...1, do đó có thể ban hành luật để điều chỉnh
bất kỳ quan hệ xã hội nào khi có nhu cầu cần điều chỉnh bằng luật, theo sự lựa chọn
của Quốc hội, trong đó có quy định về tình trạng khẩn cấp. Hơn nữa, việc áp dụng
các biên pháp đặc biệt trong tình huống khẩn cấp luôn liên quan đến hạn chế quyền
con người, quyền công dân, chỉ có thể ”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”2 do đó việc quy định về các biên pháp này phải được quy định
bằng luật, không thể bằng nghị quyết của Quốc hội. Với quan điểm xây dựng nhà
nước pháp quyền, Hiến pháp là luật cơ bản, có hiệu lực pháp lý cao nhất, mọi văn
bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp, mọi hành vi vi phạm Hiến pháp
đều bị xử lý. Vì vậy, cần phải sửa đổi quy định này của LBHVBQPPL năm 2015 để
phù hợp với Hiến pháp, bảo đảm sự thượng tôn pháp luật.

3.2. Thủ tục ban bố, hủy bỏ tình trạng khẩn cấp
Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước là hai chủ thể có thẩm quyền ban
bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp theo để nghị của Thủ tướng Chính phủ, do đó việc
ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp được thực hiện theo thủ tục xây dựng, ban hành
văn bản quy phạm pháp luật của UBTVQH và thủ tục xây dựng, ban hành văn bản
quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước. Đây là những tình huống được đặt ra trong
thực tiễn, Chủ tịch nước chỉ công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong trường hợp
UBTVQH không thể họp được.
Để bảo đảm sự khẩn cấp, nhanh chóng, kịp thời trong việc áp dụng các biện
pháp trong thủ tục hành chính, do đó, thủ tục ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp là
thủ tục rút gọn, do UBTVQH, Chủ tịch nước quyết định3. Theo đó, trong bước soạn
thảo, không cần phải thành lập ban soạn thảo, không nhất thiết phải lấy ý kiến cơ
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo văn bản, nếu lấy ý kiến thì thời hạn
không quá 20 ngày; cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm thẩm tra dự thảo trong
thời hạn 07 ngày, trên cơ sở đó, cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện dự thảo, trình
1
2
3

Điều 69 Hiến pháp Việt Nam năm 2013.
Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp Việt Nam năm 2013.
Điều 146, 147 LBHVBQPPL năm 2015.
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Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc trình dự thảo trước UBTVQH, hay
Chủ tịch nước với hồ sơ gồm: dự thảo, tờ trình, báo cáo thẩm tra. Trình tự xem xét,
thông qua dự thảo nghị quyết của UBTVQH, lệnh của Chủ tịch nước theo thủ tục
rút gọn được thực hiện tương tự như văn bản soạn thảo theo thủ tục thông thường1.
Nhưng, trong tình trạng khẩn cấp, để bảo đảm văn bản sẽ được ban hành nhanh
nhất có thể, UBTVQH xem xét, thông qua dự thảo văn bản tại kỳ họp, phiên họp
gần nhất theo trình tự, thủ tục tại Điều 77 LBHVBQPPL; Chủ tịch nước sẽ xem xét,
ký ban hành lệnh, ngay sau khi nhận được dự thảo lệnh, theo trình tự, thủ tục quy
định tại Điều 81 LBHVBQPPL2. Như vậy, theo quy định của LBHVBQPPL có hai
tình huống sảy ra: Thủ tướng Chính phủ có thể trình UBTVQH, hoặc trình Chủ
tịch nước. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào thực tiễn khi diễn ra tình huống/hoàn
cảnh phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Nhưng về mặt pháp lý, việc Thủ tướng trình
UBTVQH thì thời gian, thủ tục ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài và phức tạp
hơn thủ tục do Chủ tịch nước ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp.
Về thủ tục ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp ở Việt Nam có thể được khái quát
thành mô hình sau:
* Thủ tướng Chính phủ => đề nghị => Ủy ban thường vụ Quốc hội ban bố, bãi bỏ tình
tình trạng khẩn cấp => Chủ tịch nước công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp.
* Thủ tướng Chính phủ => đề nghị => Chủ tịch nước công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn
cấp, trong trường hợp Uỷ ban thường vụ Quốc hội không thể họp.
4. NHỮNG VÁN ĐỀ ĐẶT RA KHI BAN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
Thực tiễn ở Việt Nam chưa một lần ban ban bố tình trạng khẩn cấp trên các lĩnh
vực, nhưng trong lĩnh vực quốc phòng, năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc
lệnh Tổng động viên nhân lực, vật lực, tài lực của toàn thể nhân dân để phục vụ
nhu cầu kháng chiến chống Pháp đang đến giai đoạn phản công. Trong kháng chiến
chống Mỹ, lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước năm 1966 của Chủ tịch Hồ Chí
Minh và những đợt huy động lực lượng dồn sức cho chiến trường miền Nam và các
năm 1972, 1974 chưa được gọi là Tổng động viên. Trước tình huống ngày 17 tháng 2
năm 1979, Trung Quốc huy động ước tình hơn ½ triệu quân cùng hành ngàn xe tăng,
xe cơ giới tràn quân biên giới Việt Nam, tấn công 6 tỉnh phía bắc từ Pa Nậm (tỉnh
Lai Châu) đến Pò Hèn ( tỉnh Quảng Ninh) trên chiều dài biên giới 1.200 km, theo đề
nghị của Hội đồng Chính phủ, ngày 3/5/1979 Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ra nghị
quyết tổng động viên, cùng ngày Chủ tịch nước ký sắc lệnh số 29 – LCT ra lệnh tổng
động viên3.
1
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3

Điều 147 LBHVBQPPL năm 2015.
Điều 147 LBHVBQPPL năm 2015.
Báo Đầu tư online cập nhất 05/03/2016 12:43.
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Khi có dịch Covid -19 sảy ra. Tình huống đặt ra là Việt Nam có ban bố tình trạng y tế
khẩn cấp?, việc ban bố dựa trên cơ sở pháp lý nào?.
Việc ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục được
quy định trực tiếp trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. Tại Điều
42 của luật này quy định: Trường hợp dịch bệnh lây lan 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. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết ban bố
tình trạng khẩn cấp theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ; trong trường hợp Ủy
ban Thường vụ Quốc hội không thể họp ngay được thì Chủ tịch nước ra lệnh ban
bố tình trạng khẩn cấp. Như vậy, để ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch thì cần tiến
hành công bố dịch. Theo khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm thì
bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra được xác định thuộc
bệnh truyền nhiễm nhóm A (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). Nguyên tắc, thẩm quyền, thời hạn và điều kiện công bố dịch được thực hiện
theo quy định của Điều 38 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và Quyết định số
02/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện công bố dịch, công
bố hết dịch bệnh truyền nhiễm. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế công bố dịch trong thời
hạn 24 giờ kể từ khi nhận được đề nghị của Chủ tịch UBND cấp tỉnh khi có ít nhất
một người bệnh được chẩn đoán xác định. Thủ tướng Chính phủ công bố dịch theo
đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với trường hợp dịch lây lan nhanh từ tỉnh này sang
tỉnh khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người.
Thực tiễn, ở Việt Nam, ngày 23/01/2020 xác định có ca bệnh viêm phổi cấp tính
đầu tiên do virus corona chủng mới gây ra, tính đến sáng ngày 01/4/2020, theo báo
cáo của Bộ Y Tế, tổng số ca nhiễm Covid – 19 ở Việt Nam lên đến 212 ca, ngày
01/4/2020 Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố dịch Covid-19 toàn quốc1.
Nhưng Việt Nam không chọn phương án ban bố tình trạng khẩn cấp vì việc ban bố
tình trạng khẩn cấp một mặt phải thực hiện theo quy trình, thủ tục ban hành văn
bản quy phạm pháp luật qua khá nhiều bước, kéo dài thời gian, làm hạn chế tính
tác nghiệp, năng động của việc áp dụng các biên pháp phòng, chống dịch, mặt khác
cũng khó dự báo thực tiễn dịch Covid – 19 diễn biến như thế nào, đồng thời việc ban
bố tình trạng y tế khẩn cấp phải dựa trên các tiêu chí như: số lượng người mắc, số
lượng bệnh nhân tử vong, mức độ lan trên của dịch bệnh, đã áp dụng các biện pháp
nhưng chưa ngăn chặn được dịch bệnh, mà chọn phương án Thủ tướng ban hành
các chỉ thị để áp dụng các biện pháp ngăn chặn, hạn chế, khắc phục hậu quả dịch
bệnh. Thực tiễn từ khi có dịch sảy ra đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ
thị số 05/CT/ TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 về việc phòng, chống dịch viêm đường
1

Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, ngày 01/4/2020, cập nhật lúc 16:01 PM.
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hô hấp cấp do chủng mới của vỉ rút Corona gây ra; Chỉ thị số 15/ CT-TTg ngày 17
tháng 3 năm 2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19
và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 về thực hiện các biện pháp cấp
bách phòng, chống dịch COVID-19. Nội dung chỉ thị chủ yếu giao nhiệm vụ cho
các Bộ, chính quyền địa phương và khuyến cáo nhân dân trong phòng, chống dịch,
đồng thời quy định các biện pháp trực tiếp liên quan đến phòng, chống dịch: ”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... không
tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công
cộng”. ”Tạm thời đóng cửa các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ dành cho người qua lại
từ 00 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên tuyến biên giới với Lào và Campuchia... tất
cả người nhập cảnh từ Lào, Campuchia đều phải cách ly tập trung 14 ngày”.
Tình trạng dịch Covid 19 ở Việt Nam và thực tiễn phòng, chữa tính đến ngày
10/5/2020.

Bên cạnh đó, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được
theo dõi sức khỏe (cách ly) đang tiếp tục giảm xuống, còn : 11.130, trong đó: Cách ly
tập trung tại bệnh viện: 180; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.146; Cách ly tại nhà, nơi
lưu trú: 4.804.
Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia
phòng, chống dịch COVID-19:- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 4 ca. Số ca âm
tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 13 ca1.
Những thành công của Việt Nam trong chống dịch COVID–19 có thể khái quát
như sau:
1

Báo Dân trí điện tử (cập nhật ngày 10/05/2020 - 06:11).
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i) Trước hết là sự lãnh đạo, vào cuộc của cá hệ thống chính trị (Đảng Cộng sản
Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, từ trung ương đến
cơ sở), dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản;
ii) Sự chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, sát sao của Chính phủ, đứng đầu là Thủ tướng
Chính phủ, của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương các cấp, đến tận
làng, xã, ngay từ khi bắt đầu có dịch (giữa tháng 1/2020) đã áp dụng hàng loạt biện
pháp để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm từ Trung Quốc, nơi bùng phát dịch dầu tiên.
Khi phát hiện ca nhiễm, chính quyền Việt Nam triển khai ngay các biện pháp cách ly
triệt để ở từng khu vực, ở làng, xã, khu dân cư trong đô thị như: xã Sơn Lôi tỉnh Vĩnh
Phúc, Bệnh viện Bạch Mai, khu phố Trúc Bạch, xã Hạ Lôi thuộc Hà Nội.
Với khẩu hiệu hành động ”chống dịch như chống giặc”, ”đi tận ngõ, gõ từng
nhà” nên mọi người từ vùng dịch ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, người tiếp
xúc gần với người bị nhiễm Covid – 19 đều được cách ly, người bị nhiễm Covid – 19
đều được chữa trị ở các bệnh viện, trung tâm y tế;
iii) Sự tham gia tích cực, hiệu quả của quân đội, công an, đặc biệt là các cơ sở y tế;
iv) Thông tin về dịch được thông báo rộng rãi tới tất cả mọi người dân bằng những
phương thức khác nhau, sự tham gia, ủng hộ của toàn dân về chính sách của Chính
phủ trong phòng, chống dịch.
v) Sự công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử, kỳ thị đối với người nhiễm
Covid – 19, bất luận đó là công dân Việt Nam hay người nước ngoài.
vi) Xử lý kịp thời những tường hợp vi phạm pháp luật về phòng, chống dich
bằng các biện pháp trách nhiệm kỷ luật (đối với cán bộ, công chức, viên chức), trách
nhiệm hành chính, thấm chí trách nhiệm hình sự.
Tuy vậy, từ khía cạnh pháp lý, các chỉ thị của Thủ tướng cũng đặt ra những vấn
đề cần được xem xét. Các Chỉ thị này thực chất là những văn bản chỉ đạo điều hành,
nhưng nội dung lại chứa đựng quy phạm pháp luật, do đó khi ban hành cần viện
dẫn cơ sở pháp lý của việc ban hành các biện pháp có tính cưỡng chế, để bảo đảm
tính hợp pháp của các chỉ thị, mặt khác cần định nghĩa về ”cách ly toàn xã hội”.
Do không được định nghĩa về ”cách ly toàn xã hội”, ”vùng có dịch”, sự chưa rõ ràng
cần thiết của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng, từ đó
dẫn đến những cách hiểu và thực hiện khác nhau của chính quyền địa phương, có
địa phương cấm tất cả mọi người, các phương tiện đi từ huyện này đến huyện khác
trong tỉnh, từ tỉnh khác đều buộc phải cách ly 14 ngày, nhưng có tỉnh lại không áp
dụng các biện pháp đó.
Tình huống khẩn cấp không chỉ diễn ra khi có thảm họa do dịch bệnh mà còn
có cả những thảm họa do thiên nhiên, hay con người gây nên trên nhiều lĩnh vực,
về mặt pháp lý cần phải hoàn thiện pháp luật về tình trạng khẩn cấp trên cơ sở Hiến
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pháp năm 2013. Việt Nam cần ban hành Luật tình trạng khẩn cấp để thay cho Pháp
lệnh tình trạng khẩn cấp và tất cả các văn bản có quy định hiện hành về tình trạng
khẩn cấp. Trong đó có những quy định chung về các loại tình trạng khẩn cấp trên
mọi lĩnh vực của đời sống nhà nước, xã hội; quy định cơ quan nhà nước, cá nhân có
thẩm quyền quy định, ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; thủ tục ban bố, hủy bỏ tình
trạng khẩn cấp; các biện pháp được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp; trách nhiệm,
nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, cá nhân trong việc thực hiện quyết định về
tình trạng khẩn cấp trong từng linh vực; các biên pháp xử lý khi vi phạm pháp luật
về tình trạng khẩn cấp.
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VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
Phạm Thị Hồng Nghĩa1
Tóm tắt: Tình trạng khẩn cấp là tình trạng cực kỳ nguy hiểm hoặc khó khăn do thảm họa, dịch bệnh hoặc quốc phòng.
Khi tình trạng khẩn cấp xảy ra cần phải huy động sức mạnh của tất cả các nguồn lực, lực lượng trong xã hội để ngăn
chặn, hạn chế, khắc phục hậu quả, đồng thời duy trì sự ổn định, nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế. Trong các
lực lượng được huy động để giữ ổn định, khôi phục và phát triển kinh tế đất nước thì vai trò tối quan trọng thuộc về các
ngân hàng – “trạm trung chuyển vốn” của nền kinh tế. Vai trò này thể hiện qua từng mảng hoạt động ngân hàng là hoạt
động huy động vốn, hoạt động cấp tín dụng và hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán ngân hàng đối với từng nhóm
tác động cụ thể là nền kinh tế, các ngân hàng và khách hàng.
Vì vậy, bài viết sẽ tập trung các nội dung sau: Một, tìm hiểu chung về tình trạng khẩn cấp, cơ sở để xác định vai trò của
ngân hàng trong tình trạng khẩn cấp; Hai, vai trò của ngành ngân hàng trong các hoạt động tiêu biểu là hoạt động nhận
tiền gửi, cấp tín dụng và thanh toán qua ngân hàng khi đất nước ở tình trạng khẩn cấp; Ba, đưa ra một số khuyến nghị
đối với cơ quan nhà nước, các ngân hàng và khách hàng của ngân hàng để các ngân hàng có thể phát huy vai trò giúp
kinh tế đất nước được ổn định và phát triển trong và sau tình trạng khẩn cấp.
Từ khóa: Ngân hàng, tình trạng khẩn cấp
1.		 TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP VÀ CƠ SỞ ĐỂ XÁC ĐỊNH VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

1.1. Tình trạng khẩn cấp
Từ điển Carmbridge định nghĩa: Tình trạng khẩn cấp là một hệ thống quy tắc tạm
thời để đối phó với một tình huống cực kỳ nguy hiểm hoặc khó khăn/ Tình trạng khẩn
cấp là một tình trạng cực đoan do thời tiết khắc nghiệt hoặc chiến tranh, trong đó chính
phủ cho phép bản thân có quyền hạn đặc biệt2. Trong đó cách hiểu thứ hai theo đó tình
trạng khẩn cấp là một tình trạng xã hội sẽ hợp lý hơn vì với cách hiểu thứ nhất tình trạng
khẩn cấp được coi là một chế định pháp luật.
Ở Việt Nam, tình trạng khẩn cấp chia thành hai loại: (i) Tình trạng khẩn cấp
1

2

Giảng viên, Khoa Luật, Học viện An ninh nhân dân, Hà Nội, Việt Nam; 2. Nghiên cứu sinh,
Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; Bài viết trích ra từ luận án tiến sỹ [QUẢN
LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG] nghiên cứu sinh [PHẠM THỊ HỒNG
NGHĨA] Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.
Email: hongnghiapt87@gmail.com
Xem thêm từ điển Cambridge, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/state-ofemergency, truy cập tháng 04 năm 2020
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trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm là tình trạng khi trong cả
nước, một hoặc nhiều địa phương có thảm họa lớn do thiên nhiên hoặc con người
gây ra, có dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô rộng, đe dọa nghiêm trọng đến
tài sản của Nhà nước và tổ chức, tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân hoặc có
tình hình đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; (ii)
Tình trạng khẩn cấp về quốc phòng là trạng thái xã hội của đất nước khi có nguy
cơ trực tiếp bị xâm lược hoặc đã xảy ra hành vi xâm lược hoặc bạo loạn có vũ trang
nhưng chưa đến mức tuyên bố tình trạng chiến tranh1.
Ngân hàng có chức năng đặc biệt là “trạm trung chuyển vốn” cho nền kinh tế,
do đó, vai trò của ngân hàng trong tình trạng khẩn cấp xuất phát từ chức năng của
ngân hàng và tính đặc thù của tình trạng khẩn cấp như sau:

1.2. Cơ sở để xác định vai trò của ngân hàng trong tình trạng khẩn cấp
Thứ nhất, giải quyết và khắc phục tình trạng khẩn cấp là trách nhiệm của toàn xã hội. Bởi
vì, tình trạng khẩn cấp xảy ra sẽ đe dọa sự an nguy, lợi ích của toàn xã hội nên giải
quyết và khắc phục tình trạng khẩn cấp không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan
nhà nước mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Pháp luật đã quy định huy động sức
mạnh tổng hợp của các lực lượng, các cơ quan, tổ chức và quần chúng nhân dân để
ngăn chặn, hạn chế và khắc phục hậu quả thảm hoạ, dịch bệnh như là một nguyên
tắc2 trong đối phó với tình trạng khẩn cấp. Để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục tình
trạng khẩn cấp thì điều kiện tiên quyết là phải có đủ nhân lực và vật lực, do đó không
thể không nhắc đến các ngân hàng – những chủ thể giữ vai trò “trạm trung chuyển
vốn” của nền kinh tế.
Thứ hai, xuất phát từ chức năng trung gian của ngân hàng như sau:
Một, ngân hàng là trung gian giữa ngân hàng trung ương và nền kinh tế, theo
đó, để thực hiện chính sách tiền tệ, ngân hàng trung ương bắt buộc phải thông qua
các ngân hàng. Bởi vì, các công cụ để ngân hàng trung ương thực hiện chính sách
tiền tệ quốc gia là tái cấp vốn, lãi suất, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở đều
chỉ được áp dụng đối với các ngân hàng, chứ không phải các tổ chức khác, cá nhân
trong nền kinh tế.
Hai, ngân hàng là trung gian giữa người thừa vốn và người thiếu vốn. Cụ thể,
ngân hàng một mặt thu hút các khoản tiền nhàn rỗi trong xã hội, từ các cá nhân, tổ
chức, mặt khác dùng chính số tiền đã huy động được để cho chủ thể cần vốn vay.
1
2

Khoản 10 Điều 2 Luật Quốc phòng năm 2018
Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 71/2002/NĐ-CP, ngày 23 tháng 7 năm 2002 Quy định chi tiết thi
hành một số điều của Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch
bệnh nguy hiểm
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Chính nhờ chức năng này ngân hàng góp phần quan trọng vào việc điều hòa lưu
thông tiền tệ, ổn định sức mua của đồng tiền, kiềm chế lạm phát.
Ba, ngân hàng là trung gian thanh toán. Sự ra đời và phát triển của hình thức
thanh toán không dùng tiền mặt dẫn đến sự ra đời của đồng tiền ngân hàng đã tạo
thêm chức năng cho ngân hàng đó là chức năng trung gian thanh toán. Trong đó,
thanh toán không dùng tiền mặt là hình thức thanh toán trong nền kinh tế nhằm
thực hiện nghĩa vụ trả tiền hoặc chuyển tiền của người có nghĩa vụ cho người thụ
hưởng thông qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (chủ yếu là ngân hàng) bằng
phương tiện thanh toán không phải là tiền mặt. Hiện nay, các công cụ thanh toán
không dùng tiền mặt ngày càng phát triển và hiện đại hơn cùng với sự xuất hiện của
đồng tiền điện tử.
Chính những chức năng trung gian đã khiến ngân hàng khẳng định vai trò đặc
biệt quan trọng của mình khi nền kinh tế có những vấn đề bất ổn trong đó có trường
hợp khi đất nước bị đặt vào tình trạng khẩn cấp.
2. VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP Ở VIỆT NAM
Trong các hoạt động ngân hàng thì hoạt động nhận tiền gửi chiếm phần chủ
yếu vốn huy động; còn hoạt động cho vay chiếm tỷ trọng lớn trong các kênh cấp tín
dụng. Do đó khi nghiên cứu vai trò của ngân hàng trong các hoạt động cụ thể, người
viết chỉ đề cập đến hoạt động nhận tiền gửi – đại diện cho hoạt động huy động vốn;
hoạt động cho vay – đại diện diện cho hoạt động cấp tín dụng.

2.1. Vai trò của ngành ngân hàng trong hoạt động nhận tiền gửi
Thứ nhất, đối với nền kinh tế. Việc các ngân hàng nhận tiền gửi từ công chúng sẽ
góp phần tập hợp các khoản tiền nhỏ, phân tán tạm thời chưa sử dụng thành nguồn
tiền lớn đóng góp vào việc ổn định, khôi phục nền kinh tế trong và sau tình trạng
khẩn cấp. Bên cạnh đó, việc người dân gửi tiền để sử dụng các dịch vụ ngân hàng
cũng giúp nhà nước tiết kiệm chi phí lưu thông tiền tệ và quản lý thu nhập của người
dân, bảo đảm an ninh trật tự xã hội nhất là trong tình trạng khẩn cấp. Đồng thời,
giảm lượng tiền mặt lưu thông góp phần thực hiện các biện pháp đặc biệt trong tình
trạng khẩn cấp hiệu quả hơn.
Thứ hai, đối với ngân hàng. Nguồn vốn để các ngân hàng kinh doanh chủ yếu
là từ nguồn nhận tiền gửi, bởi vì, “tiền tệ” chính là “hàng hóa” được các ngân hàng
“mua” của công chúng, rồi “bán” cho các chủ thể có nhu cầu trong xã hội. Khi đất
nước trong tình trạng khẩn cấp, ngân hàng chính là chủ thể cung ứng vốn cho nền
kinh tế để đất nước hồi phục, thoát khỏi tình trạng khẩn cấp thì kênh nhận tiền gửi
càng có ý nghĩa quan trọng. Bên cạnh đó, huy động vốn thông qua hình thức nhận
tiền gửi cũng là cơ sở để các ngân hàng cung ứng các dịch vụ khác cho khách hàng
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thông qua dịch vụ thanh toán, từ đó tăng thêm khách hàng và thu nhập cho ngân
hàng để tồn tại và phát triển trong tình trạng khẩn cấp.
Thứ ba, đối với người gửi tiền. Khi đất nước rơi vào tình trạng khẩn cấp, dù là do có
thảm họa, dịch bệnh hay về quốc phòng thì đều khó có thể tránh được những bất ổn
trong xã hội, đặc biệt là nguy cơ bất ổn về trật tự, an toàn xã hội. Do đó, gửi tiền vào
các ngân hàng sẽ góp phần bảo đảm được sự an toàn cho tiền của người gửi, đồng
thời cũng tạo thêm nguồn thu cho người gửi thông qua việc được hưởng lãi suất tiền
gửi. Thêm vào đó, gửi tiền vào tài khoản cũng là cơ sở để tổ chức, cá nhân thực hiện
được các giao dịch thanh toán qua ngân hàng.
Ở Việt Nam, mặc dù chưa công bố tình trạng khẩn cấp nhưng những diễn biến
của dịch Covid - 19 cũng phần nào phác họa được tình hình đất nước trong tình
trạng khẩn cấp. Trên thực tế, trong hoạt động nhận tiền gửi, các ngân hàng chỉ giảm
nhẹ mức lãi suất tiền gửi để người dân yên tâm gửi tiền nhàn rỗi vào ngân hàng dù
đã giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ nền kinh tế. Cụ thể, so với tháng 2/2020, lãi suất tiết
kiệm tại các ngân hàng đã giảm nhẹ, từ đầu tháng 3/2020, lãi suất của nhóm 4 ngân
hàng thương mại Nhà nước giảm trung bình 0,1 điểm %/năm, nhóm ngân hàng
thương mại cổ phần có vốn trên 5.000 tỷ đồng giảm 0,03-0,07 điểm %/năm, nhóm
ngân hàng thương mại cổ phần có vốn dưới 5.000 tỷ đồng giảm 0,01 điểm %/năm1.

2.2. Vai trò của ngành ngân hàng trong hoạt động cấp tín dụng
Thứ nhất, đối với nền kinh tế đất nước. Vai trò của ngành ngân hàng thể hiện như
sau: (i) Duy trì sự ổn định, khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước ở trong và sau
tình trạng khẩn cấp. Trong và sau tình trạng khẩn cấp, nhu cầu vay vốn ngân hàng của
các tổ chức, cá nhân trong xã hội để duy trì, phục hồi sản xuất kinh doanh là rất cao.
Hơn nữa, hoạt động cấp tín dụng cũng là công cụ vô cùng quan trọng để nhà nước
“bơm” tiền vào nền kinh tế, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có thể “tồn tại”, phục
hồi trong và sau khi đất nước ở tình trạng khẩn cấp; (ii) Góp phần tạo việc làm cho người
lao động. Một trong các hệ quả tiêu cực của tình trạng khẩn cấp dù là gia tăng tỷ lệ
thất nghiệp như ở Mỹ 33 triệu người thất nghiệp sau bảy tuần Covid-19 bùng phát2.
Tình trạng này chỉ được giải quyết khi các tổ chức, cá nhân trong xã hội bắt đầu, duy
trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo ra việc làm cho bản thân và
người lao động, việc này rất cần sự hỗ trợ tín dụng từ các ngân hàng.

1

2

Trần Thủy, ‘Dồn tiền nhàn rỗi, chọn ngân hàng lãi suất cao gửi tiết kiệm’ (Hà Nội ngày 09
tháng 3 năm 2020 <https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/mang-tien-nhan-roi-guingan-hang-cho-het-dich-covid-19-622004.html> truy cập ngày 25 tháng 5 năm 2020
D.Kim Thoa, ‘Bi kịch từ thất nghiệp ở Mỹ’ (Hà Nội ngày 10 tháng 5 năm 2010) <https://tuoitre.
vn/bi-kich-tu-that-nghiep-o-my-2020051007430308.htm> truy cập ngày 25 tháng 5 năm 2020
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Thứ hai, đối với các ngân hàng. Hoạt động cấp tín dụng chính là “đầu ra” trong
hoạt động kinh doanh tiền tệ của các ngân hàng, đồng thời cũng là hoạt động mang
lại lợi nhuận lớn nhất, trực tiếp nhất cho các ngân hàng. Trong và sau tình trạng khẩn
cấp thì nhu cầu vay vốn ngân hàng của các tổ chức, cá nhân trong xã hội là rất lớn,
nên với vị trí là chủ thể cung ứng vốn chính cho nền kinh tế, các ngân hàng cần tích
cực cấp tín dụng.
Thứ ba, đối với khách hàng. Những biện pháp đặc biệt được nhà nước áp dụng
để ngăn chặn, hạn chế các nguyên nhân dẫn đến tình trạng khẩn cấp như hạn chế
người, phương tiện vào khu vực nguy hiểm, vùng có dịch bệnh; Tổng động viên,
động viên cục bộ; Thiết quân luật ;… sẽ có thể làm nền kinh tế “đóng băng”. Từ đó,
việc sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trong xã hội sẽ bị đình trệ thậm chí
là có nguy cơ bị phá sản, nên việc cung ứng kịp thời vốn tín dụng từ các ngân hàng sẽ
là nguồn “cứu cánh” cho nhiều tổ chức, cá nhân trong xã hội có thể tồn tại thậm chí
là phát triển trong và sau khi đất nước rơi vào tình trạng khẩn cấp. Mặt khác trong
tình trạng khẩn cấp còn là cơ hội cho một số ngành sản xuất bắt đầu, mở rộng hoạt
động như các thiết bị y tế (khi xảy ra dịch bệnh), đồ bảo hộ (khi xảy ra thảm họa)…
nên vốn tín dụng từ ngân hàng cũng đóng vai trò to lớn đối với những tổ chức, cá
nhân sản xuất trong lĩnh vực này.
Trên thực tế, ở Việt Nam trong thời gian qua, do tác động của dịch Covid – 10, các
ngân hàng đã thể hiện rõ vai trò của mình thông qua việc hàng loạt các ngân hàng
giảm lãi suất cho vay thông qua việc giảm lãi suất 0,5-1,5% đối với dư nợ hiện hữu bị
ảnh hưởng bởi đại dịch và cần cơ cấu lại; giảm lãi suất bình quân 1-2,5% đối với cho vay
mới; cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ và không tính lãi phạt1.

2.3. Vai trò của ngành ngân hàng trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt
Thứ nhất, đối với nền kinh tế. Vai trò của ngành ngân hàng trong tình trạng khẩn
cấp thể hiện như sau: (i) Góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa. Khi đất nước trong tình
trạng khẩn cấp, rất có thể quyền tự do đi lại một số khu vực sẽ bị hạn chế để ngăn
chặn dịch bệnh, thảm họa, nguy cơ quốc phòng. Do đó, thanh toán không dùng tiền
mặt sẽ là một trong những nhân tố quyết định giúp thúc đẩy quá trình vận động của
hàng hóa trong nền kinh tế, từ đó các quan hệ mua bán hàng hóa được giải quyết,
quá trình sản xuất, lưu thông hàng hóa được tiến hành; (ii) Giúp tiết kiệm chi phí, góp
phần bảo đảm an toàn xã hội. Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt sẽ giảm bớt
lượng tiền trong lưu thông, từ đó tiết kiệm chi phí in ấn, bảo quản, vận chuyển tiền,
1

Thanh Hải, ‘Dịch Covid-19 tác động như thế nào đến thu nhập của ngành Ngân hàng năm
2020’ (Hà Nội ngày 21 tháng 4 năm 2020) <http://thitruongtaichinhtiente.vn/dich-covid-19tac-dong-nhu-the-nao-den-thu-nhap-cua-nganh-ngan-hang-nam-2020-27330.html> truy cập
ngày 25 tháng 5 năm 2020
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trong tình trạng khẩn cấp thì mức tiết kiệm này sẽ được tăng lên đáng kể do chi phí
vận chuyển, bảo quản tiền lúc này sẽ tăng cao hơn để bảo đảm an toàn xã hội. Ví dụ:
Để giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid -19 qua việc sử dụng tiền mặt các quốc gia
phải tiến hành các biện pháp như khử toàn bộ tiền như trường hợp của Trung Quốc1,
phát hành hành tiền mới…; (iii) Góp phần ngăn chặn tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh. Bởi
vì, việc giảm sử dụng tiền mặt trong tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh là rất cần thiết
như trước tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh Covid – 19, Tổ chức Y tế thế giới (WHO)
khuyến cáo cẩn trọng với nguy cơ lây nhiễm corona từ tiền mặt, do đó nhiều quốc gia
đã tạm ngưng sử dụng tiền mặt, thay vào đó là sử dụng hình thức thanh toán không
dùng tiền mặt; (iv) Giúp giảm bớt tội phạm kinh tế. Những khó khăn do sản xuất, kinh
doanh đình trệ, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao do tình trạng khẩn cấp rất có thể dẫn đến
nguy cơ tội phạm xảy ra. Tuy nhiên, nếu dòng lưu thông của đồng tiền của từng cá
nhân, tổ chức trong xã hội được kiểm soát chặt chẽ sẽ giúp việc truy tìm tội phạm dễ
dàng hơn, từ đó cũng giảm bớt mong muốn phạm tội của người có ý định phạm tội.
Bên cạnh đó, thanh toán không dùng tiền mặt còn giúp chống lại việc thất thu thuế
cho Nhà nước từ những giao dịch chui hoặc không minh bạch; giảm rủi ro rửa tiền.
Thứ hai, đối với ngân hàng. Thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng góp
phần tập trung thêm nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Để có thể tiến hành các giao
dịch thanh toán không dùng tiền mặt, thì điều bắt buộc là các tổ chức, cá nhân phải
có tiền trong tài khoản ngân hàng. Nếu xét với quy mô của một cá nhân, một tổ chức
thì số tiền này có thể không nhiều, tuy nhiên tổng hợp lại trong cả một đất nước lại
thành một con số lớn cho các ngân hàng cung ứng cho các tổ chức, cá nhân trong xã
hội duy trì, khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh trong tình trạng khẩn cấp.
Đồng thời thông qua thanh toán không dùng tiền mặt, các ngân hàng nắm được tình
hình thiếu vốn của các bên tham gia thanh toán, để kịp thời cho vay, phát tiền vay
đúng mục đích và có vật tư hàng hoá đảm bảo, đem lại lợi nhuận cho các ngân hàng.
Thứ ba, đối với khách hàng. Thanh toán qua ngân hàng giúp cho cho việc mua bán
hàng hóa, cung ứng dịch vụ của khách hàng được tiến hành nhanh chóng trong tình
trạng khẩn cấp. Bởi vì các biện pháp đặt biệt được áp dụng trong tình trạng khẩn
cấp có việc hạn chế đi lại của người dân như bị phong tỏa, cách ly… nên khi đó cách
thức duy nhất để người dân có thể trả tiền mua hàng hóa đó là thanh toán qua ngân
hàng. Đồng thời, thanh toán không dùng tiền mặt thông qua ứng dụng hoặc thẻ
ngân hàng cũng là cách để đảm bảo quá trình giao dịch an toàn hơn, tốc độ thanh
toán nhanh, xác thực dễ dàng và linh hoạt. Ví dụ: Dịch bệnh Covid – 19 cho thấy,
1

Thanh Thắng, ‘Trung Quốc khử trùng toàn bộ tiền mặt nhằm giảm nguy cơ lây virus Corona’
(Hà Nội ngày 17 tháng 02 năm 2020 <http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-quoc-te/trung-quockhu-trung-toan-bo-tien-mat-nham-giam-nguy-co-lay-virus-corona-318983.html> truy cập
ngày 25 tháng 5 năm 2020
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việc rút tiền tại cây ATM cũng có khả năng gây nguy hiểm đến sức khỏe do nguy cơ
nhiễm bệnh cho người rút tiền.
Trên thực tế, trước nguy cơ lây lan dịch bệnh qua việc sử dụng tiền mặt trong
tình hình dịch bệnh Covid – 19, các ngân hàng Việt Nam đã thực hiện việc miễn hoặc
giảm phí chuyển tiền/thanh toán. Điều này đã làm các giao dịch thanh toán không
dùng tiền mặt tăng vọt, khẳng định vai trò của ngân hàng trong tình trạng khẩn cấp
với hoạt động thanh toán ngân hàng. Cụ thể, từ sau Tết Nguyên đán Canh tý đến
cuối tháng 3 năm 2020 (tức từ giai đoạn bắt đầu bùng phát dịch Covid-19 và được
miễn, giảm phí), tổng số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt qua hệ
thống chuyển mạch tài chính của Ngân hàng Nhà nước tăng 76% so với cùng kỳ năm
2019. Trong đó, lượng giao dịch giá trị nhỏ dưới 500.000 đồng tăng từ 21% lên 25%
tổng số giao dịch. Tổng giá trị giao dịch tăng 124% so với cùng kỳ năm 20191.
3. MỘT SỐ NHẬN XÉT
Khi đất nước trong tình trạng khẩn cấp, các ngân hàng cần phát huy vai trò của
mình để góp phần duy trì ổn định, khôi phục và phát triển nền kinh tế, điều này chỉ
có thể thực hiện được khi các cơ quan quản lý nhà nước, các ngân hàng và cả khách
hàng của ngân hàng thực hiện tốt các việc sau:

3.1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước
Thứ nhất, ban hành văn bản chỉ đạo kịp thời các ngân hàng. Có nhiều nguyên nhân
dẫn đến việc Nhà nước tuyên bố đặt đất nước trong tình trạng khẩn cấp, mỗi một
nguyên nhân khác nhau cần những biện pháp khác nhau để ngăn chặn, hạn chế tác
động tiêu cực và phục hồi nền kinh tế đất nước. Do đó, cơ quan quản lý nhà nước
trong lĩnh vực ngân hàng cần có những chính sách chỉ đạo kịp thời riêng. Những
chính sách chỉ đạo này cần phải phải điều chỉnh liên tục cho phù hợp với điều kiện,
hoàn cảnh cụ thể của thảm họa, dịch bệnh hay tình hình quốc phòng. Ví dụ: Ở Việt
Nam trước những diễn biến của dịch Covid 19, trong lĩnh vực ngân hàng, Ngân hàng
nhà nước Việt Nam đã ban hành một số văn bản: chỉ đạo công tác phòng, chống
dịch bệnh; đẩy mạnh vai trò hỗ trợ nền kinh tế của các ngân hàng như Thông tư số
01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 3 năm 2020 Quy định về việc tổ chức tín dụng,
chi nhanh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ
nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid - 19; Chỉ
thị số 02/CT-NHNN ngày 31/3/20120 Chỉ thị về các giải pháp cấp bách của ngành
ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của
1

Trần Thủy, ‘Cơ hội lớn đẩy mạnh phổ cập thanh toán không dùng tiền mặt’ (Hà Nội ngày 20
tháng 3 năm 2020) <https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/covid-19-co-hoi-vang-phocap-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-625545.html> truy cập ngày 25 tháng 5 năm 2020
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dịch bệnh Covid -19; Thông tư số 05/2020/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với
Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực
hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19…
Thứ hai, có chính sách hỗ trợ các ngân hàng. Khi đất nước trong tình trạng khẩn cấp
thì hoạt động sản xuất, kinh doanh phần lớn sẽ bị đình trệ, trong khi đó có rất nhiều
các tổ chức, cá nhân trong xã hội tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng
bằng vốn vay từ các ngân hàng. Khi những khách hàng vay vốn này gặp khó khăn,
họ sẽ không có tiền để hoàn trả gốc và lãi đúng hạn cho ngân hàng, các khoản vay
của họ rất có thể thành các khoản nợ xấu, nợ khó đòi. Mặt khác, vốn kinh doanh của
ngân hàng phần lớn là vốn huy động từ tiền gửi của công chúng nên khả năng thanh
khoản của các ngân hàng lúc này sẽ gặp khó khăn, hoạt động kinh doanh sẽ bị ảnh
hưởng nghiêm trọng. Trên thực tế, ở Việt Nam, dịch bệnh Covid – 19 đã làm giảm
thu nhập của các ngân hàng khoảng 12.268 tỷ đồng với 2 nhóm chính: Một là, giảm
thu nhập từ lãi do tín dụng tăng trưởng thấp; Hai là, tăng trích lập dự phòng rủi ro
tín dụng do nợ xấu tăng1. Tuy nhiên, với vai trò “trạm trung chuyển” vốn, các ngân
hàng vẫn sẽ phải thực hiện vai trò cung ứng vốn cho nền kinh tế với lãi suất thấp
để duy trì sự ổn định, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các tổ chức, cá
nhân trong xã hội. Chính vì vậy, để các ngân hàng có thể thực hiện tốt vai trò của
mình, nhà nước cần có những chính sách để hỗ trợ vốn cho các ngân hàng thông qua
các gói cứu trợ kinh tế, hoặc giảm phí, thuế… Đặc biệt, với vị trí là ngân hàng của
các ngân hàng, Ngân hàng nhà nước cũng cần hỗ trợ vốn cho các ngân hàng thông
kênh tái cấp vốn, các khoản vay đặc biệt với lãi suất thấp. Trên thực tế khi tình trạng
khẩn cấp xảy ra, các quốc gia đều có những gói cứu trợ nền kinh tế và được giải ngân
thông qua các ngân hàng để hỗ trợ nền kinh tế duy trì sự ổn định, khôi phục hoạt
động và phát triển. Ví dụ: Ở các quốc gia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp do đại
dịch Covid – 19 như Mỹ, ngày 3/3/2020, FED thông báo hạ 0,5% lãi suất tham chiếu,
về quanh 1 - 1,25%; Ngân hàng Trung ương Nhật Bản khẳng định sẽ tung biện pháp
chống nguy cơ suy thoái do dịch bệnh2. Ở Việt Nam, trước những ảnh hưởng tiêu
cực của đại dịch Covid – 19, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tái cấp vốn 16.000
1

2

Thanh Hải, ‘Dịch Covid-19 tác động như thế nào đến thu nhập của ngành Ngân hàng năm
2020’ (Hà Nội ngày 21 tháng 4 năm 2020) <http://thitruongtaichinhtiente.vn/dich-covid-19tac-dong-nhu-the-nao-den-thu-nhap-cua-nganh-ngan-hang-nam-2020-27330.html> truy cập
ngày 25 tháng 5 năm 2020
PGS, TS. Đào Minh Phúc, ‘Nỗ lực của ngành Ngân Hàng chung tay ứng phó với tác động
của dịch Covid-19’ (Hà Nội ngày 09 tháng 4 năm 2020 <http://tapchinganhang.gov.
vn/no-luc-cua-nganh-ngan-hang-chung-tay-ung-pho-voi-tac-dong-cua-dich-covid-19.
htm?fbclid=IwAR3yM-Sicgbv9OfX_Joh4wY20nvFkZSVPrsTzHGlnJbx8plBaZQlI53gyg4>
truy cập ngày 25 tháng 5 năm 2020
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tỷ đồng1 cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho người sử dụng lao động vay trả
lương ngừng việc theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng
Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn
do đại dịch Covid-192.

3.2. Đối với các ngân hàng
Tình trạng khẩn cấp xảy ra sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động, kết quả kinh
doanh của hệ thống ngân hàng, tuy nhiên không thể vì thế mà các ngân hàng quên
đi vai trò của mình trong việc duy trì, khôi phục, phát triển nền kinh tế. Bởi vì chỉ khi
tình hình kinh tế - xã hội ổn định, phát triển thì các ngân hàng mới có thể ổn định và
phát triển. Để thực hiện tốt vai trò của mình khi đất nước trong tình trạng khẩn cấp,
các ngân hàng cần thực hiện một số biện pháp sau:
Thứ nhất, duy trì hoạt động bình thường. Là chủ thể giữ tiền trong xã hội nên khi
đất nước trong tình trạng khẩn cấp thì các ngân hàng vẫn phải duy trì hoạt động
bình thường để phục vụ người dân. Trong đó, đặc biệt chú ý đến việc khuyến khích
khách hàng sử dụng nhiều hơn sản phẩm số, thanh toán qua tài khoản. Bởi đây là
biện pháp cực kỳ cần thiết để đảm bảo sự an toàn, thuận lợi trong sinh hoạt cho
người dân và toàn xã hội nhất là khi người dân bị hạn chế đi lại trong tình trạng khẩn
cấp. Mặt khác, chỉ khi ngân hàng duy trì hoạt động bình thường thì người dân mới
có lòng tin để tiếp tục gửi tiền vào ngân hàng, thực hiện các giao dịch qua tài khoản
ngân hàng, đem lại lợi nhuận và tiền đề hoạt động cho các ngân hàng. Trong thực
tế khi tình trạng khẩn cấp xảy ra, các ngân hàng ở các quốc gia đều duy trì việc mở
cửa phục vụ công chúng như: Ở Nhật Bản, các ngân hàng thông báo vẫn tiếp tục
cung cấp các dịch vụ thiết yếu khi Chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp do dịch
bệnh Covid – 19 vào ngày 07/4/20203; Tương tự ở Thái Lan các ngân hàng, tổ chức
tín dụng… vẫn tiếp tục mở cửa khi đất nước trong tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh
Covid – 194…
1

2

3

4

Điều 2 Thông tư số 05/2020/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách
xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân
gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19
Xem thêm Điều 1 Thông tư số 05/2020/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng
Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ
người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19
‘Ngân hàng Nhật Bản tiếp tục kinh doanh khi Chính phủ Nhật Bản tuyên bố tình trạng
khẩn cấp’ (Nhật Bản ngày 08 tháng 4 năm 2020) <https://www.boj.or.jp/en/announcements/
release_2020/rel200408a.htm/> truy cập ngày 25 tháng 5 năm 2020
Anukul, ‘Các ngân hàng vẫn mở cửa trong tình trạng khẩn cấp’ (Băng Cốc ngày 22 tháng 4
năm 2020) <https://thethaiger.com/coronavirus/banks-stay-open-during-state-of-emergency>
truy cập ngày 25 tháng 5 năm 2020
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Thứ hai, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo từ Ngân hàng trung ương. Ngân hàng trung
ương là cơ quan quản lý thị trường tiền tệ của quốc gia, do đó, để đảm bảo an toàn
trong hoạt động của mình cũng như đóng góp vào việc ổn định, khôi phục và phát
triển kinh tế đất nước trong và sau tình trạng khẩn cấp, các ngân hàng cần tuyệt đối
tuân thủ những chính sách chỉ đạo của Ngân hàng trung ương. Ví dụ: Ở Việt Nam,
để thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong Thông tư số 01/2020/
TT-NHNN ngày 13/3/2020 Quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng
nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm
hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid – 19, các ngân hàng đã có hàng loạt
các chính sách như: Vietcombank giảm lãi suất đồng loạt trên toàn hệ thống; Ngân
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam giảm lãi suất so với lãi suất cho
vay thông thường từ 0,5 đến 2,1%1...
Thứ ba, thực hiện một số biện pháp để giảm tác động tiêu cực từ tình trạng khẩn cấp. Các
biện pháp có thể kể đến như: Xác định, tính toán mức độ ảnh hưởng của tình trạng
khẩn cấp đối với lợi nhuận và vốn; đa dạng hóa nguồn thu để giảm rủi ro khi cơ cấu
thu nhập còn tập trung vào tín dụng, bù đắp phần giảm để cập nhật kế hoạch kinh
doanh phù hợp; Hạn chế rủi ro tín dụng, nợ xấu thông qua: nắm bắt kịp thời và bám
sát các lĩnh vực/khu vực/khách hàng có nguy cơ và rủi ro cao do ảnh hưởng từ tình
trạng khẩn cấp; Rà soát lại tổng thể danh mục, quy trình, hệ thống xếp hạng tín dụng
và điều chỉnh/áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro cần thiết; Rà soát, phác thảo
các biện pháp để giảm chi phí phù hợp2…

3.3. Đối với khách hàng
Thứ nhất, đối với khách hàng gửi tiền và sử dụng các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng.
Khi khách hàng đã đặt niềm tin vào ngân hàng để gửi tiền của mình thì khi tình
trạng khẩn cấp xảy ra, khách hàng cũng cần tiếp tục giữ niềm tin đó bởi ngân hàng
vẫn là kênh giữ tiền an toàn cho khách hàng. Hơn nữa, khách hàng cũng cần tích cực
sử dụng tiền gửi cho dịch vụ mà ngân hàng cung cấp – dịch vụ thanh toán. Điều này
sẽ mang lại nhiều thuận lợi trong việc mua bán hàng hóa, dịch vụ của khách hàng
nhất là trong điều kiện của tình trạng khẩn cấp, khi nhiều biện pháp đặc biệt có cả
những biện pháp hạn chế quyền đi lại của khách hàng được áp dụng.
1

2

Huy Thắng, ‘Thống đốc: Ngân hàng phải khẩn trương gỡ vướng hỗ trợ thiệt hại do COVID-19’
(Hà Nội ngày 22 tháng 4 năm 2020) <http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Thong-doc-Ngan-hangphai-khan-truong-go-vuong-ho-tro-thiet-hai-do-COVID19/393807.vgp> truy cập ngày 25 tháng
5 năm 2020
Thanh Hải, ‘Dịch Covid-19 tác động như thế nào đến thu nhập của ngành Ngân hàng năm
2020’ (Hà Nội ngày 21 tháng 4 năm 2020) <http://thitruongtaichinhtiente.vn/dich-covid-19tac-dong-nhu-the-nao-den-thu-nhap-cua-nganh-ngan-hang-nam-2020-27330.html> truy cập
ngày 25 tháng 5 năm 2020
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Thứ hai, đối với khách hàng vay vốn. Nghĩa vụ quan trọng, cơ bản nhất của khách
hàng vay vốn ngân hàng là hoàn trả cả gốc và lãi đúng hạn. Khi đất nước trong tình
trạng khẩn cấp, việc thực hiện nghĩa vụ này càng trở lên quan trọng hơn bao giờ hết
để đảm bảo sự lưu thông của dòng vốn. Do đó, dù hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp
khó khăn, bị đình trệ, thì khách hàng vay vốn cũng cần áp dụng các biện pháp thích
hợp, tiến hành hạch toán kinh tế, tìm hướng đi phù hợp cho hoạt động của mình để
thực hiện nghĩa vụ trả gốc và lãi cho ngân hàng. Từ đó, hoàn thành nghĩa vụ mình đã
cam kết với ngân hàng, thúc đẩy ngân hàng thực hiện vai trò “trạm trung chuyển vốn”
trong tình hình khẩn cấp, ngược lại, khi khách hàng hoàn thành nghĩa vụ hoàn vốn
thì cũng mở cho khách hàng cơ hội tiếp cận vốn ngân hàng trong các dự án sản xuất,
kinh doanh sau này.
Tóm lại, các hoạt động kinh doanh của ngân hàng là nhận tiền gửi, cấp tín dụng,
thanh toán qua tài khoản có vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì sự ổn định,
khôi phục và phát triển kinh tế, bảo đảm sự thuận lợi trong đời sống người dân trong
và sau khi đất nước ở tình trạng khẩn cấp. Để các ngân hàng có thể phát huy được
hết vai trò của mình thì cần có các biện pháp tổng hợp đến từ cơ quan quản lý nhà
nước, bản thân các ngân hàng và cả khách hàng của ngân hàng. Trong đó vai trò chủ
đạo nhất thuộc về cơ quan nhà nước với việc xây dựng, triển khai các chính sách kịp
thời để chỉ đạo các ngân hàng và đưa ra những hỗ trợ cần thiết đối với các ngân hàng
với mục tiêu vừa bảo đảm sự ổn định của hệ thống ngân hàng vừa giúp ngành ngân
hàng thực hiện vai trò duy trì, khôi phục và phát triển kinh tế đất nước trong và sau
tình trạng khẩn cấp.
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BẢO ĐẢM QUYỀN LÀM VIỆC, QUYỀN CÓ MỨC SỐNG THỎA ĐÁNG
TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỪ VIỆT NAM
PGS.TS.NGƯT Chu Hồng Thanh1, TS. Nguyễn Thị Thanh2
Tóm tắt: Quyền làm việc, quyền có mức sống thỏa đáng là hai trong số các quyền cơ bản của con người, có mối quan hệ
mật thiết với nhau, thuộc nhóm quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Bảo đảm quyền làm việc và quyền có mức sống thỏa
đáng là cơ sở để khẳng định sự phát triển con người, sự tiến bộ và phát triển bền vững của quốc gia, luôn được cộng
đồng quốc tế, quốc gia, mỗi cá nhân, tổ chức quan tâm. Trong tình trạng khẩn cấp, việc bảo đảm các quyền này lại càng
được quan tâm đặc biệt. Bài viết này nghiên cứu khái quát về bảo đảm quyền làm việc, quyền có mức sống thỏa đáng ở
phương diện pháp luật quốc tế, gắn với thực tiễn Việt Nam, trong bối cảnh thế giới và Việt Nam phải đối diện với phòng,
chống dịch bệnh Covid 19, như một tình trạng khẩn cấp đặc biệt toàn cầu. Tình trạng khẩn cấp này đặt ra các thách thức
trên nhiều phương diện cần nghiên cứu: chủ thể có trách nhiệm bảo đảm quyền? yêu cầu về mức độ bảo đảm quyền
phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của quốc gia và phù hợp với đòi hỏi của tình trạng khẩn cấp?. Bài viết có xem xét
tới quan điểm, quy định của Hiến pháp và pháp luật hiện hành về bảo đảm quyền trong tình trạng khẩn cấp. Bài viết
nghiên cứu thực tiễn hành động bảo đảm quyền làm việc và quyền có mức sống thỏa đáng trong phòng và chống dịch
Covid 19 của Việt Nam, từ đó đưa ra một số nhận xét, đánh giá làm kinh nghiệm cho chính Việt Nam và tham khảo cho
cộng đồng quốc tế.
Từ khoá: quyền làm việc, quyền có mức sống thỏa đáng, bảo đảm quyền trong tình trạng khẩn cấp, hạn chế quyền
trong tình trạng khẩn cấp.
Tình trạng khẩn cấp là tình huống bất thường, có thể xảy ra ở bất cứ quốc gia,
cộng đồng nào hay toàn nhân loại. Mặc dù chỉ xảy ra trong những tình huống nhất
định nhưng sự xuất hiện của tình trạng khẩn cấp lại có sức ảnh hưởng rất lớn tới mọi
mặt đời sống của con người, thường kéo theo những thiệt hại, sức tàn phá lớn hoặc
đảo lộn trật tự bình thường vốn có của đời sống con người. Vì vậy cần nghiên cứu
vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau, cả về lý luận và thực tiễn, nhằm hạn chế thiệt hại,
bảo đảm các quyền cho con người, bảo đảm cho nhà nước, các tổ chức, cá nhân được
an toàn, vững vàng vượt qua tình huống khẩn cấp, tiếp tục hành trình phát triển.
Nghiên cứu bảo đảm quyền làm việc, quyền có mức sống thỏa đáng của con người
trong bối cảnh thực tiễn phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam sẽ cho thấy
nhiều thành công và không ít khó khăn. Chắc chắn bài học kinh nghiệm từ Việt Nam
Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
2 Trưởng Khoa Luật, Đại học Công Đoàn
1

PHẦN TIẾNG VIỆT (PAPERS IN VIETNAMESE)

621

sẽ có những hữu ích nhất định đối với cộng đồng quốc tế khi xuất hiện tình trạng
chống dịch nói riêng và tình trạng khẩn cấp nói chung, trong điều kiện hội nhập và
toàn cầu hóa đang diễn ra nhanh chóng, có nhiều diễn biến phức tạp.
1. 		 KHÁI QUÁT VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN LÀM VIỆC VÀ QUYỀN CÓ MỨC SỐNG THỎA ĐÁNG TRONG TÌNH TRẠNG
KHẨN CẤP.

1.1. Bảo đảm quyền làm việc và quyền có mức sống thỏa đáng
Quyền làm việc và quyền có mức sống thỏa đáng là hai quyền cơ bản thuộc
nhóm quyền kinh tế, xã hội và văn hóa của con người, được quy định tại Tuyên Ngôn
nhân quyền thế giới năm 1948 (UDHR), Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã
hội và văn hóa năm 1966 (ICESCR), được nội luật hóa trong pháp luật của các quốc
gia thành viên.
Theo Điều 23, Điều 24, 25 UDHR năm 1948 về quyền làm việc quy định như sau:
“Mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn công việc, được hưởng điều kiện làm việc công
bằng và thuận lợi và được bảo vệ chống lại tình trạng thất nghiệp”, “được trả công ngang nhau
cho công việc như nhau, không có bất cứ sự phân biệt đối xử nào”, “có quyền được hưởng chế độ
thù lao công bằng và thuận lợi đảm bảo cho sự tồn tại của bản thân và gia đình xứng đáng với
nhân phẩm và được hỗ trợ thêm từ các hình thức bảo trợ xã hội khác, nếu cần thiết”, “có quyền
thành lập và tham gia các tổ chức công đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình”1. Quyền làm việc là
của mỗi con người, quyền này được tôn trọng trong trạng thái tự do, không bị cản trở,
cưỡng bức, lừa dối, với sự công bằng, không bị phân biệt đối xử về điều kiện làm việc,
tiền công; được bảo vệ để chống lại tình trạng thất nghiệp. Người làm việc được thụ
hưởng các giá trị từ lợi nhuận thu được do kết quả làm việc, nghĩa là việc thụ hưởng
lợi nhuận không chỉ dành riêng cho chủ sở hữu hay người sử dụng lao động. Người
làm việc được hưởng các bảo trợ xã hội cần thiết nhằm bảo đảm sự tồn tại của họ, xứng
đáng với nhân phẩm, phẩm giá của con người. Quyền làm việc được bảo đảm bởi tổ
chức đại diện cho người làm việc là tổ chức công đoàn. Nội dung của quyền làm việc
bao gồm cả “quyền nghỉ ngơi và giải trí, kể cả quyền được hạn chế hợp lý về số giờ làm việc và
hưởng những ngày nghỉ định kỳ được trả lương”2. UDHR vừa đặt ra quy định để đòi hỏi
sự công nhận, tôn trọng quyền làm việc, vừa quy định về trạng thái, mức độ tồn tại
của quyền, về việc sử dụng quyền, chỉ dẫn về cách thức thực hiện và bảo đảm quyền.
UDHR chỉ rõ: quyền làm việc không chỉ được sử dụng trong trạng thái tự do, không
phân biệt đối xử, mà còn có sự chia sẻ từ người sử dụng lao động bằng lợi nhuận, sự
bảo trợ của xã hội. Để bảo vệ quyền làm việc cần chống lại tình trạng thất nghiệp, cần
có thiết chế công đoàn đại diện bảo vệ quyền của mọi người làm việc, cần bảo đảm
để người làm việc có được cuộc sống của bản thân và gia định họ ở mức xứng đáng
1
2

Khoản 1,2,3,4 Điều 23, UDHR 1948
Điều 24 UDHR 1948

622

LAW ON THE STATE OF EMERGENCY - PHÁP LUẬT VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

với phẩm giá của con người và phát triển. UDHR không xác định cụ thể chủ thể nào
phải tôn trọng, bảo đảm quyền làm việc, nhưng dường như đã hướng tới trách nhiệm
của người sử dụng lao động và trách nhiệm của công đoàn. Đồng thời UDHR cũng rõ
rằng việc bảo đảm quyền làm việc, việc chống lại tình trạng thất nghiệp, việc bảo đảm
quyền được hưởng bảo trợ xã hội… không thể thiếu vắng vai trò, trách nhiệm của nhà
nước và các chủ thể tích cực khác bên cạnh nhà nước như doanh nghiệp và công đoàn,
báo chí, truyền thông, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội - nghề nghiệp….
Về quyền được hưởng mức sống thỏa đáng. UDHR 1948 đã nhấn mạnh quyền
làm việc và nâng quyền này lên mức cao hơn, phạm vi rộng hơn, cụ thể hơn khi công
nhận và tôn trọng quyền bảo đảm mức sống thỏa đáng của mọi người. Kế tiếp Điều
23 và Điều 24 về quyền làm việc, Điều 25 của UDHR 1948 đã quy định: “Mọi người đều
có quyền được hưởng mức sống đủ để đảm bảo sức khoẻ và phúc lợi của bản thân và gia đình,
về các mặt ăn, mặc, ở, y tế và các dịch vụ xã hội cần thiết khác, cũng như có quyền được bảo
hiểm trong trường hợp thất nghiệp, ốm đau, tàn tật, goá bụa, già nua hoặc thiếu phương tiện
sinh sống do những hoàn cảnh khách quan vượt quá khả năng kiểm soát của mình”1.
Nếu như quyền làm việc gắn với thù lao, chống thất nghiệp nhằm bảo đảm cho
mọi người có cuộc sống ổn định, phát triển - sự tồn tại xứng đáng với nhân phẩm
của con người, thì quyền bảo đảm mức sống thỏa đáng đã cụ thể hóa điều kiện tồn
tại của mọi người về bảo đảm sức khỏe và phúc lợi của bản thân và gia đình họ về
ăn, mặc, ở, y tế, các dịch vụ xã hội cần thiết, mở rộng tới quyền được bảo hiểm thất
nghiệp, ốm đau, tàn tật, tuổi già, …. hoặc thiếu phương tiện sinh sống do hoàn cảnh
khách quan, dành sự quan tâm đặc biệt tới quyền của bà mẹ, trẻ em2.
Các quy định tại Công ước quốc tế về quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm 1966
(ICESCR) về quyền làm việc và quyền có mức sống thỏa đáng đã kế thừa, phát triển
và cụ thể hóa các quy định của UDHR 1948 về chủ thể bảo đảm quyền, cách thức,
phương pháp, chương trình, chính sách để bảo đảm các quyền, gia tăng, cải thiện
mức độ thụ hưởng các quyền. Cụ thể như sau:
Về quyền làm việc, tại các Điều 6,7,8,9,10 ICESCR đã quy định quốc gia thành
viên thừa nhận quyền làm việc, mọi người có cơ hội kiếm sống; quy định nghĩa vụ
của các quốc gia là phải thi hành các biện pháp thích hợp để bảo đảm quyền này, như
triển khai các chương trình đào tạo, có chính sách và biện pháp kỹ thuật nhằm đạt
sự phát triển vững chắc về kinh tế, xã hội và văn hóa, tạo công ăn việc làm đầy đủ,
hữu ích cho từng cá nhân3. Không chỉ dừng lại ở việc quốc gia phải bảo đảm quyền,
các quốc gia còn phải bảo đảm điều kiện làm việc công bằng, thuận lợi, thù lao thỏa
1
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Khoản 1 Điều 25, UDHR 1948.
Khoản 2, Điều 25, UDHR 1948
Điều 6, ICESCR
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đáng cho một cuộc sống tương đối đầy đủ cho bản thân và gia đình; đồng thời không
phân biệt đối xử về thù lao, cơ hội thăng tiến…theo các quy định của ICESCR1. Đồng
thời, để tăng cường bảo đảm quyền làm việc, ICESCR cũng quy định quốc gia thành
viên phải bảo đảm quyền thành lập và gia nhập công đoàn, liên hiệp công đoàn2;
quyền được hưởng an sinh xã hội3.
Về quyền có mức sống thỏa đáng (quyền bảo đảm cuộc sống đầy đủ) cho bản
thân và gia đình người làm việc, Điều 11 ICESCR đã kế thừa quy định của UDHR
1948 và hướng tới mức độ cao hơn là được không ngừng cải điều kiện sống, tiếp tục
quy định cụ thể về nghĩa vụ của quốc gia “phải thi hành những biện pháp thích hợp để
bảo đảm việc thực hiện quyền này”4, như cải thiện phương pháp sản xuất, bảo quản và
phân phối lương thực, thực phẩm công bằng dựa theo nhu cầu5.
Để bảo đảm chung cho tất cả các quyền đã được quy định, ICESCR đã đặt ra nghĩa
vụ của quốc gia nói chung và nghĩa vụ riêng đối với quốc gia đang phát triển: “sẽ tiến
hành các biện pháp, một cách riêng rẽ và thông qua sự hợp tác giúp đỡ quốc tế, đặc biệt là các biện
pháp kinh tế và kỹ thuật, sử dụng tới mức tối đa các tài nguyên sẵn có của mình, nhằm đạt được
việc bảo đảm ngày càng đầy đủ các quyền được thừa nhận trong Công ước này bằng mọi biện pháp
thích hợp, đặc biệt kể cả việc thông qua những biện pháp lập pháp”, “Các quốc gia đang phát triển
có thể quyết định mức độ đảm bảo các quyền kinh tế mà đã được ghi nhận trong Công ước này cho
những người không phải là công dân của họ, có xem xét thỏa đáng đến các quyền con người và nền
kinh tế quốc dân của mình”6. Đây là nghĩa vụ ở mức độ hàm ý “mở” để các quốc gia phải bảo
đảm các quyền thỏa đáng với điều kiện nền kinh tế và sự phát triển của mình.
Việc bảo đảm các quyền làm việc và lao động; quyền có mức sống thỏa đáng còn
được tái quy định ở các công ước liên quan như: tại khoản 3a, Điều 8 ICCPR; các bình
luận chung số 4, số 7, số 12, số 14, số 14 của ; công ước số 100, số 111, số 87, số 98, số 29,
số 105 của ILO, Công ước CEDAW, Công ước CRC và các quy định quốc tế khác, bởi
việc bảo đảm quyền con người luôn đặt trong mối quan hệ liên quan và phụ thuộc
nhau giữa các quyền.
Tóm lại, quyền làm việc và quyền có mức sống thỏa đáng đã được quy định rõ
trong các văn kiện quốc tế, kèm theo là các bảo đảm quyền của nhiều chủ thể, nhiều
phương thức và biện pháp, ở cả phạm vi quốc gia và hợp tác quốc tế, phù hợp với
điều kiện kinh tế, xã hội và mức độ phát triển của quốc gia. Theo sự phát triển của
mỗi quốc gia, việc bảo đảm các quyền này cũng dần được cải thiện, gia tăng.
1
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Điều 7, ICESCR
Điều 8, ICESCR
Điều 9, 10 ICESCR
Khoản 1 Điều 11 ICESCR
Khoản 2 Điều 11 ICESCR
Điều 2, ICESCR
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1.2. Tình trạng khẩn cấp và việc bảo đảm các quyền làm việc, quyền có mức sống thỏa đáng
Theo nhận thức chung, tình trạng khẩn cấp là một tuyên bố của chính phủ, kèm
theo những cảnh báo hoặc việc ra lệnh cho công dân, cơ quan nhà nước phải thay đổi
các hoạt động bình thường, thi hành các kế hoạch sẵn sàng để giải quyết tình huống
khẩn cấp. Các tuyên bố tình trạng khẩn cấp thường xuất hiện khi có thiên tai, dịch
bệnh, bạo loạn có vũ trang, tình trạng có chiến tranh và được quy định trong hiến
pháp và pháp luật. Khi xuất hiện tình trạng khẩn cấp, tất cả các quyền dân sự, chính
trị, kinh tế, xã hội và văn hóa đều bị hạn chế hoặc chịu ảnh hưởng liên quan ở những
mức độ khác nhau. Tuy nhiên, nhà nước cần có và thường có những chính sách hỗ
trợ kèm theo về kinh tế, xã hội cho người dân, đồng thời mỗi cá nhân, tổ chức trong
cộng đồng sẽ cùng nhà nước thực hiện các trách nhiệm để bảo đảm các quyền cơ bản
của con người1.
Các công ước quốc tế về tôn trọng và bảo đảm quyền con người nói chung hầu
như dành rất ít quy định về bảo đảm các quyền trong tình trạng khẩn cấp. UDHR và
ICESCR không có quy định nào trực diện về tình trạng khẩn cấp và bảo đảm quyền
làm việc, quyền có mức sống thỏa đáng trong tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, Điều
4 của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị quy định về quyền trong tình
trạng khẩn cấp là: Trong thời gian có tình trạng khẩn cấp xảy ra đe doạ sự sống còn của quốc
gia và đã được chính thức công bố, các quốc gia thành viên có thể áp dụng những biện pháp
hạn chế các quyền nêu ra trong Công ước này, trong chừng mực do nhu cầu khẩn cấp của
tình hình, với điều kiện những biện pháp này không trái với những nghĩa vụ khác của quốc
gia đó xuất phát từ luật pháp quốc tế và không chứa đựng bất kỳ sự phân biệt đối xử nào về
chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo hoặc nguồn gốc xã hội2. Có nghĩa là tình
trạng khẩn cấp được hiểu là tình trạng đe dọa sự sống còn của quốc gia và phải thực
hiện thủ tục công bố chính thức để quốc gia được quyền áp dụng hạn chế quyền
trong chừng mực phù hợp với nhu cầu của tình hình, không trái với pháp luật quốc
tế, không phân biệt đối xử. Nhưng ngoại trừ đối với các quyền sống, quyền không
bị tra tấn, quyền không bị bắt làm nô lệ hay nô dịch, quyền không bị bỏ tù vì lý do
không có khả năng hoàn thành hợp đồng, quyền tự do cư trú, rời khỏi đất nước, trở
về nước mình3 - những quyền này không phải chịu bất kỳ hạn chế nào, trừ những
hạn chế do luật định và là cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự công cộng,
sức khỏe, đạo đức xã hội hoặc các quyền của người khác và phải phù hợp với quyền
1

2
3

Bộ Y tế - HY (2020), “Nên hiểu thế nào về tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu?”, https://
suckhoedoisong.vn/nen-hieu-the-nao-ve-tinh-trang-khan-cap-y-te-toan-cau-la-gi-n168329.
html, truy cập ngày 20.5.2020; NHK (2020), “Hiểu đúng về “tình trạng khẩn cấp”, https://
tomonivj.jp/hieu-dung-ve-tinh-trang-khan-cap/ (Cổng thông tin cho người VN tại Nhật), Post
15/04/2020)”, truy cập ngày 24.5.2020
Khoản 1 Điều 4 ICCPR
Khoản 2, Điều 4, ICCPR
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khác1. Điều 4 của ICCPR đã quy định về hạn chế quyền dân sự, chính trị, kèm theo là
trình tự, cách thức và ngoại lệ trong việc hạn chế các quyền, cũng chính là hàm ý của
bảo vệ quyền không bị hạn chế một cách tùy tiện. Song trong mối liên hệ, phụ thuộc
giữa các quyền con người, cũng là yêu cầu của hạn chế quyền, chúng ta có thể từ quy
định này mà nghiên cứu tới việc hạn chế và bảo đảm các quyền làm việc và quyền có
mức sống thỏa đáng cũng như các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa nói chung trong
tình trạng khẩn cấp.
Một số điều luật của UDHR và ICESCR mặc dù không trực tiếp quy định về bảo
đảm quyền trong tình trạng khẩn cấp, chỉ quy định nghĩa vụ bảo đảm quyền, hạn
chế quyền nhưng cũng cho phép chúng ta hiểu về nguyên tắc hạn chế quyền, bảo
đảm quyền khi tình huống khẩn cấp xảy ra. Điều 29 của UDHR quy định: Mọi người
đều có nghĩa vụ đối với cộng đồng; khi thực hiện các quyền và tự do của mình, mọi người chỉ
chịu những hạn chế do luật định, nhằm mục đích duy nhất là đảm bảo sự công nhận và tôn
trọng thích đáng đối với các quyền và tự do của người khác cũng như đáp ứng những yêu cầu
chính đáng về đạo đức, trật tự xã hội và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ; trong bất cứ
trường hợp nào, việc thực hiện những quyền và tự do này cũng không được đi ngược lại với
những mục tiêu và nguyên tắc của Liên Hợp Quốc. Điều 4, ICESCR quy định: mỗi quốc gia
chỉ có thể đặt ra những hạn chế bằng các quy định pháp luật trong chừng mực những hạn chế
ấy không trái với bản chất của các quyền nói trên và hoàn toàn vì mục đích thúc đẩy phúc lợi
chung trong một xã hội dân chủ.
Trong thực tế, các quy định của UDHR, ICCPR, ICESCR là thống nhất và phù
hợp với quan điểm chung của cộng đồng trong nhận thức về tình trạng khẩn cấp2
và thực hiện các quy định về hạn chế quyền, bảo đảm quyền trong tình trạng khẩn
cấp nói chung và tình trạng phòng chống dịch bệnh Covid - 19 lây nhiễm trong cộng
đồng ở phạm vi quốc tế vừa qua3. Cụ thể, nước Pháp đã thực hiện lệnh giới nghiêm
sau khi Chính phủ ban bố tình trạng khấp cấp để ngăn chặn bạo loạn năm 2005,
Luật về tình trạng khẩn cấp được nội các Pháp thông qua trong cuộc họp đặc biệt và
sẽ có hiệu lực trong 12 ngày để hạn chế một số quyền cơ bản của người dân, nhằm
bảo đảm an toàn cộng đồng, trật tự xã hội. Trước đó Pháp cũng đã áp dụng luật về
tình trạng khẩn cấp đối với các cuộc bạo loạn vũ trang ở lãnh thổ hải ngoại của nước
Pháp4. Trong thực tế phòng chống dịch bệnh Covid - 19 bắt đầu từ cuối năm 2019,
1
2
3

4

Khoản 3, Điều 12 ICCPR
Viện ngôn ngữ học (2010), Từ điển tiếng Việt, NXb Từ điển bách khoa
Lương Lê Minh (2020), “Thực trạng pháp luật Việt Nam trước khả năng ban bố tình trạng khẩn
cấp về dịch Covid-19”, Post 05/04/2020, https://vietnamfinance.vn/thuc-trang-phap-luat-vietnam-truoc-kha-nang-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-ve-dich-covid-19-20180504224236897.htm,
truy cập ngày 28.5.2020.
Đình Chính (theo BBC, AP) (2005), “Pháp ban bố tình trạng khẩn cấp và giới nghiêm”, https://
vnexpress.net/phap-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-va-gioi-nghiem-2060500.html, post Thứ tư,
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sang đầu năm 2020, nhiều quốc gia trên thế giới đã công bố tình trạng khẩn cấp.
Ngày 08/4/2020 Nhật Bản đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với 7 tỉnh thành đến
hết ngày 06/5/2020 theo Luật về các Biện pháp Đặc biệt chống lại Đại dịch cúm và
Luật Ổn định khẩn cấp đời sống quốc gia, dù không phong tỏa như một số quốc gia
khác nhưng 06 loại hình kinh doanh tạm ngừng hoặc rút ngắn thời gian hoạt động,
người dân hạn chế ra ngoài, đóng cửa trường học, song các dịch vụ thiết yếu vẫn
duy trì để bảo đảm đời sống, sức khỏe, Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ cho người dân,
doanh nghiệp nhưng vì lợi ích chung cũng có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế
cần thiết1.
Tương tự Pháp, Nhật Bản, nhiều quốc gia trên thế giới đã có công bố tình trạng
khẩn cấp và dụng các biện ở mức độ khác nhau tùy thuộc vào tình trạng và ý thức
hợp tác của người dân với chính quyền và cộng đồng, văn hóa, truyền thống của
quốc gia đó, gần đây nhất, các Chính phủ này đã công bố tình trạng khẩn cấp về
phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.
Bảo đảm quyền làm việc và quyền có mức sống thỏa đáng cơ bản luôn là vấn đề
được quan tâm, thuộc trách nhiệm của tất cả các chủ thể trong xã hội, từ cá nhân, các
tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội, doanh nghiệp đến nhà nước, được thực hiện bằng
nhiều phương thức và biện pháp. Trong đó tập trung nhất vào trách nhiệm nhà nước
phải bảo đảm quyền trên cơ sở điều kiện và sự phát triển về kinh tế, xã hội, ngày
càng gia tăng, cải thiện mức độ thụ hưởng quyền, theo sự tích lũy và phát triển của
quốc gia. Nhất là trong tình trạng khẩn cấp, nhà nước phải bảo đảm các quyền tốt
nhất trong phạm vi khả năng kinh tế - xã hội của mình, phù hợp với yêu cầu của tình
hình khẩn cấp, bảo đảm công bằng và trên cơ sở quy định pháp luật.
2. 		 BẢO ĐẢM QUYỀN LÀM VIỆC VÀ QUYỀN CÓ MỨC SỐNG THỎA ĐÁNG TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP TẠI
VIỆT NAM
Việt Nam là quốc gia đang phát triển, là thành viên của Công ước ICESCR, chịu
sự ràng buộc nghĩa vụ công nhận, tôn trọng, bảo đảm, thúc đẩy quyền làm việc và
quyền có mức sống thỏa đáng của con người trong phạm vi khả năng phù hợp với
điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước2, phù hợp với yêu cầu của tình trạng khẩn cấp,
căn cứ vào pháp luật. Nhà nước Việt Nam đã thực hiện nghĩa vụ quốc tế, đồng thời
là nghĩa vụ, cũng là mục tiêu của Nhà nước và toàn dân tộc về công nhận, tôn trọng,
bảo đảm quyền làm việc, quyền có mức sống thỏa đáng và các quyền con người nói
1

2

9/11/2005, 07:02 (GMT+7), cập nhật ngày 25.5.2020
NHK (2020), “Hiểu đúng về “tình trạng khẩn cấp”, https://tomonivj.jp/hieu-dung-ve-tinhtrang-khan-cap/ (Cổng thông tin cho người VN tại Nhật), Post 15/04/2020)”, truy cập ngày
24.5.2020
Điều 2, ICESCR
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chung, bằng cả các cách thức, biện pháp lập pháp, hành pháp, tư pháp cùng nhiều
chương trình hành động phù hợp với điều kiện của kinh tế - xã hội quốc gia, ở trạng
thái xã hội bình thường và cả tình trạng khẩn cấp.
Việt Nam không chỉ là thành viên viên của Công ước ICESCR, ICCPR mà còn
phê chuẩn 21/189 Công ước thuộc tổ chức ILO về quyền làm việc, thể hiện mức độ
cam kết rất cao, nỗ lực rất lớn của Việt Nam trong điều kiện kinh tế - xã hội đang phát
triển. Từ quan điểm lãnh đạo của Đảng1, đến Hiến pháp2, các đạo luật liên quan đến
lao động, an sinh, phúc lợi xã hội... như Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Lao động
năm 2019, Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Thương mại năm 2005, Luật Việc làm
năm 2013, các Luật về bảo hiểm... đều quy định về quyền làm việc, tự do lựa chọn
việc làm của người lao động và bảo đảm mức sống của người lao động; hiến pháp và
luật khác không có quy định riêng về quyền bảo đảm có mức sống thỏa đáng, dường
như quyền này được quy định lồng ghép trong các quyền về sở hữu hợp pháp,
quyền về nhà ở, quyền an sinh xã hội và những quyền liên quan, phụ thuộc của
các quyền này. Thực tế này cho thấy, quy định của pháp luật Việt Nam về bảo đảm
quyền làm việc phù hợp, thậm chí ở mức tiến bộ so với thông lệ quốc tế3. Về bảo đảm
quyền có mức sống thỏa đáng, Nhà nước cũng đã phê duyệt thực hiện các chương
trình về xóa đói giảm nghèo, trợ giúp khó khăn, thoát nghèo, bảo đảm sinh kế, an
sinh xã hội, lập Quỹ việc làm…Để làm tiền đề thúc đẩy việc bảo đảm thực hiện và đạt
mục tiêu quyền làm việc, quyền có mức sống thỏa đáng, Nhà nước đã tiến hành bảo
đảm các quyền sở hữu, tự do kinh doanh, làm giàu hợp pháp và nhiều quyền khác:
Quyền được tiếp cận với các nguồn lực sản xuất, phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt ở
những vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Quyền được tiếp cận với cơ hội
việc làm; Quyền được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; Quyền được tiếp
cận với nhiều hình thức an sinh xã hội (bảo hiểm, trợ giúp, dịch vụ,...); Quyền được
trợ giúp pháp lý; Quyền được tham gia vào đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa và dân
sự, chính trị. Mức thu nhập chuẩn nghèo đã ngày một cải thiện gia tăng, Việt Nam
đã về đích với mục tiêu giảm nghèo trước 2 năm so với cam kết quốc tế, là 1 trong 6
quốc gia thực hiện sớm nhất Mục tiêu Thiên niên kỷ về giảm nghèo, số người tham
gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp gia tăng, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế
bảo phủ 83% 4.
1

2
3

4

Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), “Cương lĩnh đổi mới đất nước năm 1991, sửa đổi, bổ sung năm
2011” và các văn kiện khác của Đảng trong thời kỳ đổi mới: Văn kiện Đại hội XII của Đảng
Điều 34, 35, 57, 59, Hiến pháp Việt Nam năm 2013
Bùi Sĩ Lợi (2020), “Bảo đảm quyền tự do làm việc cho người lao động ở Việt Nam”, http://
www.xaydungdang.org.vn/Home/PrintStory.aspx?distribution=13695&print=true, Tạp chí
Xây dựng đảng, online, 28/3/2020, truy cập ngày 25/5/2020.
Nguyễn Thanh Tuấn (2017), “Quyền có mức sống đủ và việc bảo đảm ở Việt Nam” Tạp chí Lý
luận chính trị số 1-2017
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Tương thích với quy định của UDHR, ICCPR và ICESCR, Hiến pháp và pháp
luật Việt Nam không trực diện quy định về bảo đảm quyền làm việc và quyền có mức
sống thỏa đáng trong tình trạng khẩn cấp. Hiến pháp chỉ có quy định chung rằng:
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 đồng1; và quy định ngắn gọn về tình trạng khẩn cấp với các quyền
sở hữu thu nhập hợp pháp: Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì
lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng
dụng có bồi thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường2. Pháp lệnh Tình trạng
khẩn cấp năm 2000 (được hướng dẫn bởi Nghị định 71/2002/NĐ-CP), Luật Phòng,
chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2007 (được hướng dẫn bởi Nghị định 101/2010/
NĐ-CP). Hai chủ thể có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp nói chung là Ủy
ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước3; quy định “các biện pháp đặc biệt trong
tình trạng khẩn cấp” như: “đội công tác khẩn cấp”, “đội cấp cứu, cứu hộ lưu động”;
“quản lý đặc biệt về giá” “các biện pháp được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp về
dịch”, “đội chống dịch cơ động” nhằm bảo đảm sức khỏe, vệ sinh mội trường …. với
sự tham gia của các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn và toàn xã hội4. Tuy nhiên
do khoảng cách về thời gian ban hành mà hiện các văn bản quy phạm pháp luật này
đang tồn tại những xung đột cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc ban hành mới.
Bộ luật lao động Việt Nam năm 2019 cũng chỉ quy định về chuyển công việc khi
gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm… kèm theo giới
hạn bảo đảm về thời gian chuyển công việc và duy trì thu nhập ổn định cho người
lao động5; quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người sử dụng
lao động do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa…. người sử dụng
lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc6.
Có thể nhận xét rằng các quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, cũng
như pháp luật quốc tế về bảo đảm quyền con người nói chung và quyền làm việc,
quyền có mức sống thỏa đáng mới chỉ dừng lại ở mức độ khái quát chung hoặc thiếu
tính đồng bộ. Để có đủ căn cứ pháp lý đủ cho bảo đảm quyền làm việc và quyền có
mức sống thỏa đáng trong tình trạng khẩn cấp, Việt Nam cần có những quy định chi
tiết, bổ sung cho vấn đề.
1
2
3
4

5
6

Khoản 2, Điều 14, Hiến pháp năm 2013
Điều 32, Hiến pháp 2013
Khoản 13 Điều 70; khoản 10 Điều 74; khoản 5 Điều 88 Hiến pháp Việt Nam năm 2013
Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp năm 2000 và Nghị định 71/2002/NĐ-CP; Luật Phòng, chống dịch bệnh
truyền nhiễm năm 2000 và Nghị định 101/2010/NĐ-CP
Khoản 1, Điều 29, Bộ luật Lao động Việt Nam năm 2019.
Điều 36, Bộ luật Lao động Việt Nam năm 2019.
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Mặc dù quy định pháp luật là quan trọng, nhưng hành động và phản ứng của
Chính phủ Việt Nam trước tình huống khẩn cấp trở lên đặc biệt quan trọng cho bảo đảm
quyền làm việc và quyền có mức sống thỏa đáng của người dân và cư dân. Qua thực tiễn
phòng chống dịch bệnh Covid 19 vừa qua, tình trạng được xem là “tiền khẩn cấp”1, Nhà
nước Việt Nam đã thực hiện hàng loạt các hoạt động nhằm chiến thắng dịch bệnh, bảo
đảm các quyền làm việc và quyền có mức sống thỏa đáng phù hợp, thậm chí được đánh
giá ở mức cao so với điều kiện kinh tế, xã hội và cơ sở vật chất y tế. Cụ thể:
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin, thống
nhất ý chí, hành động của các cấp chính quyền từ trung ương tới cơ sở; các lực lượng
quân đội, công an và các ban, bộ, ngành; sự vào cuộc kịp thời, tích cực của Mặt trận
Tổ quốc, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn, báo chí để
chiến thắng đại dịch, với tinh thần coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên
hết, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh. Nhà lãnh
đạo cấp cao của Việt Nam đã khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết
tiềm tàng của dân tộc Việt Nam khi phải đối diện với nguy nan2. Đồng thời lời kêu
gọi là căn cứ để Chính phủ Việt Nam ban hành văn bản và tổ chức thực hiện.
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hàng loạt các văn bản để xử lý tình huống
khi xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm3. Ban hành các Chỉ thị hỏa tốc về thực hiện các
biện pháp cấp bách, thần tốc phòng, chống dịch Covid 194, cách ly toàn xã hội trong
vòng 14 ngày, hạn chế nhiều quyền con người nói chung, trong đó có các quyền làm
việc an toàn nhà xưởng, làm việc tại nhà; nhưng bảo đảm mức sống thỏa đáng cho
người dân về thực phẩm, thuốc men, cấp cứu sức khỏe, thông tin liên lạc, các nhu
yếu phẩm thiết yếu…, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế… với phương thức
quy trách nhiệm cho cá nhân người đứng đầu đơn vị, công khai chính xác thông tin
về dịch bệnh, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, không gây tinh thần
hoang mang cho nhân dân. Ban hành các văn bản xử lý vi phạm phòng, chống dịch
bệnh cả về mặt hình sự, hành chính.
1

2

3

4

Lương Lê Minh (2020), “Thực trạng pháp luật Việt Nam trước khả năng ban bố tình trạng khẩn
cấp về dịch Covid-19”, Post 05/04/2020, https://vietnamfinance.vn/thuc-trang-phap-luat-vietnam-truoc-kha-nang-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-ve-dich-covid-19-20180504224236897.htm,
truy cập ngày 28.5.2020
Bộ Y tế (2020), “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại dịch”, https://
moh.gov.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo/-/asset_publisher/TW6LTp1ZtwaN/content/tong-bithu-chu-tich-nuoc-keu-goi-oan-ket-e-chien-thang-ai-dich, Post ngày 31/3/2020
Quyết định số 07/2020/QĐ-TTg ngày 26/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy
định điều kiện công bố dịch và công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.
Chỉ thị số 15/ CT-TTg ngày 27/3/2020; Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách
phòng chống dịch Covid 19, ngày 31/3/2020.
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Bên cạnh đó Chính phủ thực hiện truyền thống nhân đạo, bảo đảm khám chữa
bệnh cho người nước ngoài tại Việt Nam, đón, giải cứu người Việt Nam mắc kẹt ở
nước ngoài trở về nước với phương châm “không một ai bị bỏ lại phía sau”, tiến hành
trợ cấp cho người nghèo, người mất việc làm, bảo đảm chế độ cho người phải cách ly
phù hợp với điều kiện kinh tế1. Huy động, kêu gọi ủng hộ về tài chính, vật chất của
cộng đồng doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức khác trong xã hội, với tinh thần Nhà
nước, doanh nghiệp và cộng đồng cùng thực hiện trách nhiệm, chia sẻ khó khăn,
cùng chống và chiến thắng dịch bệnh nhưng vẫn bảo đảm cuộc sống cho người lao
động, người nghèo, người yếu thế.
3. MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM
Đến nay, Nhà nước Việt Nam, gắn với tình trạng phòng chống dịch bệnh Covid 19
đã kiểm soát tốt tình hình, các hoạt động xã hội đã dần dần ổn định trở lại, mặc dù quyền
làm việc cũng như đời sống, mức sống của người dân có bị ảnh hưởng, nhất là trong khối
doanh nghiệp, tư nhân, nhiều cơ sở tư nhân bị thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng lớn đến thu
nhập của đơn vị và người lao động, như các trường học, cơ sở đào tạo tư nhân, các dịch
vụ vui chơi, giải trí, du lịch, vận tải…; việc làm và quyền có mức sống thỏa đáng trong
khu vực làm việc nhà nước và các đơn vị sự nghiệp cơ bản vẫn ổn định bởi nguồn ngân
sách, hoặc các tổ chức sự nghiệp đã thiết lập quỹ dự phòng trước đó.
Người dân Việt Nam được an toàn trước dịch bệnh với nguồn lực hạn chế về
kinh tế, kỹ thuật, các điều kiện xã hội, y tế…. Nhà nước Việt Nam đã khẳng định rõ
được khả năng quản lý, điều hành đất của mình trước nhân dân, nhân dân có niềm
tin nhất định khi trải qua giai đoạn phòng chống dịch bệnh. Tình yêu đất nước, đồng
bào, sức mạnh đoàn kết, sự chia sẻ, đùm bọc, giúp đỡ nhau cùng niềm tự hào dân
tộc được khơi dậy và khẳng định. Những tấm gương về sự cống hiến, hy sinh; tấm
gương về phẩm giá tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân, của đất nước và cộng đồng có
giá trị rất lớn.
Việt Nam đã thực hiện hỗ trợ vật chất, thiết bị y tế cho Trung Quốc, Pháp,
Capuchia, một số quốc gia EU…, thực hiện tốt trách nhiệm và sự đoàn kết, chia sẻ
khó khăn với quốc tế, thiết lập hình ảnh tốt và niềm tin tưởng trong quan hệ ngoại
giao. Việt Nam nhận được sự đánh giá, công nhận của quốc tế, khẳng định được với
quốc tế về sức mạnh truyền thống, huyền thoại của dân tộc, sự quyết tâm, nỗ lực,
năng lực tốt của Chính phủ Việt Nam2.
1
2

Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020.
TTXVN (2020), “Quốc tế đánh giá Việt Nam phòng chống đại dịch COVID-19 hiệu quả”, https://
moh.gov.vn/hoat-dong-cua-dia-phuong/-/asset_publisher/gHbla8vOQDuS/content/quoc-teanh-gia-viet-nam-phong-chong-ai-dich-covid-19-hieu-qua, post 04/04/2020, truy cập ngày
29/5/2020
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Không giống như Pháp, Nga, Anh và nhiều quốc gia đã công bố tình trạng khẩn
cấp và ban hành luật về tình trạng khẩn cấp, cho phép chính phủ sử dụng các biện
pháp mạnh, hạn chế các quyền tự do của công dân, của cá nhân, tổ chức để ứng phó
với đại dịch, cũng là để bảo đảm các quyền con người nói chung1. Việt Nam không
công bố tình trạng khẩn cấp, không cần ban hành luật mới, sửa đổi hay bổ sung một
văn bản luật trước đó, nhưng tình hình vẫn được giải quyết ổn thỏa. Chính phủ Việt
Nam đã rất hỏa tốc, phản ứng nhanh nhưng cũng rất cẩn trọng, chính xác trước
tình hình; mặt khác, bản chất của tình trạng khẩn cấp cũng là tình huống khó lường
trước, nhiều yếu tố bất ngờ có thể xuất hiện, đòi hỏi sự linh hoạt của nhà cầm quyền.
Tuy nhiên tác giả bài viết này đồng thời cho rằng Nhà nước Việt Nam cũng cần quan
tâm, xem xét, rà soát lại văn bản quy phạm pháp luật, vẫn cần thiết có một văn bản
luật có giá trị pháp lý cao hơn từ cơ quan lập pháp, bảo đảm tính đồng bộ, tính hợp
hiến, hợp với các chuẩn mực quốc tế trong bảo đảm các quyền con người nói chung
và quyền làm việc, quyền có mức sống thỏa đáng của người dân trong tình trạng
khẩn cấp cần hạn chế quyền.
Hơn bao giờ hết, bài học về sức mạnh của tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh
của cộng đồng, của toàn dân tộc, coi trọng các giá trị tốt đẹp của truyền thống dân
tộc, coi trọng phẩm giá con người, vì sự an toàn của cá nhân con người và cộng đồng,
phẩm chất và bản lĩnh của các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học, đạo đức của những
người làm nghề nghiệp tiên phong trong tình trạng khẩn cấp phải được phát huy,
khơi dậy, đáp ứng yêu cầu giải quyết tình trạng khẩn cấp. Đây chính là sức mạnh
tinh thần và vật chất to lớn làm lên thành tích vượt qua khó khăn, làm cơ sở bảo đảm
về mặt pháp lý các quyền con người, quyền làm việc và quyền có mức sống thỏa
đáng, đạt mục tiêu phát triển con người và quốc gia một cách bền vững ngay cả trong
tình trạng khẩn cấp.
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TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP VỀ DỊCH BỆNH TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM
VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh1, Nguyễn Đức Phương2
Tóm tắt: Nghiên cứu về pháp luật về tình trạng khẩn cấp là điều khá mới mẻ ở việt Nam, trong khi nhiều nước trên thế
giới đã có những quy định và thực tiễn pháp lý lâu đời. Nhưng thực tiễn dịch Covid 19 cho thấy dù ở châu Âu hay châu Á
thì tình trạng khẩn cấp cũng tạo ra sự tăng trưởng của quyền lực hành chính và sự hạn chế các quyền, tự do của cá nhân.
Để kiểm soát những rủi ro đó, cơ chế pháp lý truyền thống dường như không thực sự hiệu quả trong tình trạng khẩn cấp,
nhưng kinh nghiệm của Việt Nam có thể gợi mở về khả năng phát huy vai trò tự quản của gia đình, cộng đồng.
Từ khoá: Tình trạng khẩn cấp, tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh, lạm quyền, quyền và tự do cá nhân
1. TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP: TÊN GỌI VÀ THẨM QUYỀN QUY ĐỊNH, TUYÊN BỐ
Có nhiều tên gọi khác nhau cho tình trạng này: tình trạng khẩn cấp; tình trạng
khẩn cấp về y tế; tình trạng khẩn cấp về thiên tai, về quốc phòng v.v… Và cũng có
những thuật ngữ gần gũi như: tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về thiên
tai, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng v.v...
Theo một số học giả, đôi khi sự khác biệt chỉ là tên gọi, còn bản chất sự việc
không thay đổi. Ví dụ ở Pháp có Luật ngày 9/8/1849 về tình trạng chiến tranh – vốn
đã được áp dụng trong những năm 1879, 1914, 1939, tuy nhiên đến ngày 03/4/1955
đã ban hành Luật về tình trạng khẩn cấp (L’etat d’urgence). Lý giải điều này các học
giả cho rằng: khái niệm “tình trạng chiến tranh” được định nghĩa bằng “nguy cơ sắp
xảy ra chiến tranh với nước ngoài hoặc một sự nổi dậy vũ trang”. Và bởi vậy thuật
ngữ này không thể sử dụng vào thời điểm 1955 nếu không sẽ hiểu là Pháp đang
trong chiến tranh với Algerie hoặc các lãnh thổ của Pháp đang ở trong tình trạng bạo
loạn vũ trang – điều này hoàn toàn bất lợi khi mà Pháp đang tìm cách tránh né sự
can thiệp của Liên hiệp quốc vào vụ việc, và hơn nữa người Pháp luôn muốn rằng
Algerie là một phần lãnh thổ Pháp , hiện đang có những lộn xộn, rắc rối nhất định
nhưng không phải là chiến tranh. Bởi vậy Nghị viện đã thông qua một đạo luật để
cho phép đình chỉ các tự do công cộng trên một phần lãnh thổ quốc gia mà không
cần đến sự can thiệp bên ngoài. Tình trạng chiến tranh được định nghĩa “hoặc là tình
1
2

Giảng viên Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội.
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trạng nguy hiểm sắp xảy ra do sự đe doạ đến trật tự công cộng, hoặc trong trường
hợp phát sinh các sự kiện gây nên tai hoạ công cộng”. Nhưng theo Edgar Faure, bản
chất hầu như không có sự khác biệt nào giữa tình trạng chiến tranh và tình trạng
khẩn cấp, “sự thật là thuật ngữ tình trạng chiến tranh ám chỉ đến chiến tranh và
“chiến tranh” là một từ cần phải tránh dùng trong vụ việc giữa Pháp với Algerie”1.
Ở Việt Nam, thẩm quyền quy định về tình trạng khẩn cấp thuộc về Quốc hội.
Quốc hội “…quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm
quốc phòng và an ninh quốc gia” Điều 70 khoản 13 Hiến pháp 2013). Quyền tuyên
bố tình trạng khẩn cấp lại thuộc về Uỷ ban thường vụ quốc hội. Uỷ ban thường vụ
Quốc hội có quyền “ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa
phương” (Điều 74 Hiến pháp 2013); Trong trường hợp Uỷ ban thường vụ quốc hội
không họp thì Chủ tịch nước có quyền ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả
nước hoặc ở từng địa phương. Ngay cả trong trường hợp Uỷ ban thường vụ quốc hội
quyết định thì Chủ tịch nước sẽ công bố chính thức. Và theo Điều 1 Pháp lệnh tình
trạng khẩn cấp ngày 23/3/20002 thì tình trạng khẩn cấp được quy định chung là: “Khi
trong cả nước hoặc nhiều địa phương có thảm họa lớn do thiên nhiên hoặc con người gây ra, có
dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước
và tổ chức, tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân hoặc có tình hình đe dọa nghiêm trọng
đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội thì Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc Chủ tịch
nước ban bố tình trạng khẩn cấp để áp dụng các biện pháp đặc biệt nhằm kịp thời ngăn chặn,
hạn chế và khắc phục hậu quả xảy ra, nhanh chóng ổn định tình hình”.
Như vậy pháp luật Việt Nam có sự phân biệt rõ giữa tình trạng khẩn cấp và tình
trạng chiến tranh – thông qua thẩm quyền của các cơ quan nhà nước. Tình trạng
chiến tranh phải được Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ quốc hội quyết định. Tình
trạng khẩn cấp lại do Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc Chủ tịch nước công bố - sự
giản lược trong các chủ thể này cho phép một sự sử dụng linh hoạt hơn, phù hợp với
tình thế khẩn cấp.
Văn bản pháp lý cao nhất ở Việt Nam về tình trạng khẩn cấp là Pháp lệnh về
tình trạng khẩn cấp, tuy nhiên Pháp lệnh này không được công khai. Pháp lệnh
không quy định về tình trạng khẩn cấp trong từng lĩnh vực như: dịch bệnh, thiên tai
hay quốc phòng. Rất gần đây khi dự thảo sửa đổi Luật Quốc phòng được đưa ra tại
Quốc hội, có ý kiến đề xuất nên quy định về “tình trạng khẩn cấp về quốc phòng”.
Tuy nhiên các ý kiến của Đại biểu Quốc hội và đại diện Uỷ ban An ninh quốc phòng
cho rằng không nên quy định thêm thuật ngữ “tình trạng khẩn cấp về quốc phòng”
Dominique Rousseau, “L’état d’urgence – un état vide de droit”, viết 01/02/2006, truy cập 19/5/2020,
https://www.revue-projet.com/articles/2006-2-l-etat-d-urgence-un-etat-vide-de-droit-s/
2 Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp là văn bản không được công bố công khai ở Việt Nam.
1
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do Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp chưa có thuật ngữ này, và Hiến pháp cũng
không sử dụng1.
Nhưng ở tầm pháp quy, cụ thể hoá Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp, Chính phủ
đã ban hành Nghị định số 71/2002/NĐ-CP ngày 23/7/2002 quy định chi tiết thi hành
một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm hoạ lớn,
dịch bệnh nguy hiểm. Như vậy thì tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh được quy định
bởi Nghị định của Chính phủ. Hơn nữa Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm cũng
quy định một số tình huống công bố dịch và các biện pháp cưỡng chế khi có dịch.
Điều này khác với Pháp: Thẩm quyền quy định về tình trạng khẩn cấp là Nghị
viện và có các luật riêng điều chỉnh về tình trạng khẩn cấp trong từng lĩnh vực. Luật
số 2020-290 ngày 23/3 2020 về tình trạng khẩn cấp đối phó với dịch Covid 19 là đạo
luật liên ngành: nó sửa đổi các quy định trong nhiều đạo luật khác, ví dụ như sửa đổi
Luật về y tế công cộng;
Từ cơ sở pháp lý đó, trong thực tiễn đối phó với dịch Covid 19 (tháng 12/2019đến nay) Việt Nam không tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhưng có thể tuyên bố dịch.
Chính phủ thực hiện các biện pháp cưỡng chế hành chính dựa trên các quy định về
công bố dịch của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Ở đây không có sự phân
biệt giữa công bố tình trạng khẩn cấp về dịch và công bố dịch.
Căn cứ vào Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, ngày 01/02/2020, Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố
dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra, trong đó quy định
các biện pháp phòng chống dịch bệnh như khai báo, báo cáo dịch; tổ chức cách ly y
tế; kiểm soát ra vào vùng có dịch; trưng dụng các nguồn lực cho hoạt động chống
dịch.v.v. Và việc áp dụng các hình thức xử phạt hay cưỡng chế đối với các hành vi
vi phạm về dịch bệnh dựa trên Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của
Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Cũng ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã liên tiếp ban hành các Chỉ thị, công
văn - văn bản mang tính chất chỉ đạo nội bộ - để ứng phó với tình hình khẩn cấp. Ví
dụ: ngày 03.02.2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 164/TTg- KGVX
tăng cường phòng, chống dịch do nCoV gây ra; ngày 4/3/2020 Thủ tướng Chính phủ
ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid
– 19 trong tình hình mới; Chỉ thị số 15/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về quyết
liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid 19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid 19 v.v...
1

Đoàn Thịnh, “Cần nghiên cứu quy định “Tình trạng khẩn cấp về quốc phòng” trong Dự
án Luật quốc phòng sửa đổi” Ngày 28/9/2017, truy cập 19/5/2020, xem tại http://quochoi.vn/
uybanquocphongvaanninh/lapphap/Pages/home.aspx?ItemID=141
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Các quy định về công bố dịch trong Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm –
không thể tương đương với công bố tình trạng khẩn cấp, bởi do nhiều chủ thể khác
nhau cả trung ương và địa phương hành pháp có thể ban bố các biện pháp trên:
(Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; Bộ trưởng Bộ Y tế (khi có từ hai tỉnh trở lên đã
công bố dịch);Thủ tướng Chính phủ (khi dịch lây lan nhanh từ tỉnh này sang tỉnh
khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người) – theo Điều 38
Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm:
Điều kiện để công bố dịch chưa được quy định rõ trong Luật mà dành cho
Chính phủ quy định – nhưng cho đến nay chưa có văn bản cụ thể hoá trường hợp
này. Thời hạn công bố hết dịch cũng chưa xác định – mà để dưới dạng thức chung:
khi “Không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới sau khoảng thời gian nhất định và đáp
ứng các điều kiện khác đối với từng bệnh dịch theo quy định của Thủ tướng Chính phủ” (Điều
52 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm).
Các biện pháp cưỡng chế trong thời kỳ dịch bệnh rất đa dạng, từ xử phạt đối với
việc tụ tập đông người; đối với việc không thực hiện khai báo y tế; không đeo khẩu
trang nơi công cộng; đi lại không cần thiết; đăng tin sai sự thật về dịch v.v...
Điều này cho thấy các cơ quan nhà nước ở Việt Nam dựa trên các văn bản pháp
lý đã có sẵn để thực thi các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến
phòng chống dịch bệnh như:, Luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007; Luật
xử lý vi phạm hành chính 2015; Nghị định 176/2013/NĐ-CP; Nghị định 174/2013/NĐCP. Tuy nhiên nếu như một số hành vi vi phạm hành chính về y tế đã được quy định
khá rõ, thì đói với một số hành vi và biện pháp cưỡng chế tương ứng như hạn chế tụ
tập đông người hay đình chỉ kinh doanh, cơ sở dịch vụ - khuôn khổ pháp lý cho các
biện pháp này (bối cảnh sử dụng, đối tượng áp dụng; thời hạn áp dụng; khiếu nại tố
cáo hay giám sát như thế nào v.v... ) chưa được quy định cụ thể. Điều này dẫn đến
khả năng lớn về tuỳ nghi hành chính.
Bản chất của tình trạng khẩn cấp chính là sự mở rộng thẩm quyền cưỡng chế
của cơ quan hành chính. Theo Denis Baranger, “pháp luật về tình trạng khẩn cấp
không là gì khác ngoài việc mở rộng phạm vi thẩm quyền cưỡng chế hành chính
hoặc làm dễ dàng hơn việc sử dụng các quyền lực hành chính”1.
Thẩm quyền công bố tình trạng khẩn cấp thường được trao cho hành chính, bởi
Quốc hội với quy trình quyết định dài và tập thể sẽ không kịp thời trong tình trạng
diễn biến bất ngờ của thực tiễn. Thủ tướng Pháp Edouard Philippe, đặc thù của tình
trạng khẩn cấp về y tế là thẩm quyền trao cho Thủ tướng được ban hành một loạt các
quyết định về biện pháp cưỡng chế - điều này tránh cho việc trao đi đổi lại mất thời
1

D. Baranger, « L’état d’urgence dans la durée », RFDA, 2016, p.….
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gian ở quốc hội trong bối cảnh khẩn cấp”1. Trên thực tế, Thủ tướng dựa trên tờ trình
của Bộ trưởng Bộ y tế để ban hành một Nghị định quy định về việc áp dụng các biện
pháp cưỡng chế hành chính.
2. CÁC RỦI RO PHÁP LÝ TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
Để đối phó với những hiểm nguy do dịch bệnh gây ra, các biện pháp cưỡng chế
hành chính được áp dụng, tuy nhiên hàm chứa không ít rủi ro: ảnh hưởng đến cá
quyền cơ bản của con người; ảnh hưởng đến tính dân chủ và nguyên tắc phân chia
quyền lực; quy trình ra quyết định sơ sài.

2.1. Sự ảnh hưởng đến quyền cơ bản của con người
Thứ nhất, các biện pháp được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh
thường là những biện pháp hạn chế tự do cá nhân. Cụ thể, các biện pháp được áp
dụng trong trường hợp khẩn cấp là hạn chế tự do đi lại, tự do kinh doanh và tự do
hội họp. Ngoài ra cơ quan hành chính cũng có quyền trưng dụng tất cả các tài sản
hay dịch vụ cần thiết để chống lại dịch bệnh – ví dụ như dùng taxi để chuyên chở
người bệnh hay tịch thu khẩn trang.
Ở Pháp, Luật quy định tại Điều 3131-15 các biện pháp hạn chế quyền như sau:
- Hạn chế hoặc cấm người và phương tiện lưu thông trong những khu vực hoặc
trong những khoảng thời gian ấn định bởi Nghj định;
- Cấm ra khỏi nơi cư trú – trừ việc đi lại để phục vụ nhu cầu thiết yếu của gia
đình hoặc lý do y tế;
- Biện pháp cách ly đối với các đối tượng có khả năng lây nhiễm;
- Biện pháp cách ly tại nơi cư trú hoặc một điạ điểm cách ly khác đối với những
người bị lây nhiễm;
- Đóng cửa tạm thời các cơ sở dịch vụ hay tụ họp, trừ những cơ sở cung cấp dịch
vụ hoặc hàng hoá thiết yếu
- Hạn chế hoặc cấm tụ tập trên đường phố hoặc cấm tất cả các cuộc hộ họp dưới
bất kỳ hình thức nào;
- Trưng dụng các hàng hoá hay dịch vụ cần thiết và cả con người thực hiện dịch
vụ đó để chống lại dịch bệnh.
- Thực hiện các biện pháp tạm thời để kiểm soát giá của một số sản phẩm cần
thiết để phòng ngừa dịch bệnh hoặc các biện pháp nhằm khắc phục sự khan hiếm
của thị trường đối với một số sản phẩm nhất định; các biện pháp này phải được
thông báo cho Hội đồng tiêu dùng quốc gia.
1

Hélène Gully, L’etat d’urgence sanitaire en cinq questions, https://www.lesechos.fr/politiquesociete/societe/letat-durgence-sanitaire-en-cinq-questions-1186968 truy cập 24/4/2020.
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Ngoài ra các biện pháp hạn chế tự do kinh doanh được áp dụng với mục đích
duy nhất là chấm dứt thảm hoạ dịch bệnh.
Đi kèm theo các biện pháp giám sát là các chế tàihành chính đối với người vi
phạm. Ở Pháp, chế tài là mức phạt 135 euro đối với hành vi vi phạm lần đầu, và sẽ
tăng dần đối với tái phạm hay các tình tiết tăng nặng: phạt 375 euro trong trường
hợp không nộp phạt trong vòng 45 ngày. Trong trường hợp tái phạm trong vòng 15
ngày, mức phạt có thể lên tới 1.500 euro và trong trường hợp tái phạm trong vòng 30
ngày mức phạt có thể lên tới 3.750 euro tiền phạt và sáu tháng tù. Đình chỉ giấy phép
lái xe cũng là một biện pháp phạt được áp dụng trong trường hợp này.
Ở Pháp, theo đạo luật năm 1955, tỉnh trưởng có quyền cấm “sự di chuyển của
người hoặc phương tiện ở những nơi và vào những thời điểm được ấn định bởi nghị
định”, “ phân định các khu vực bảo vệ cách ly hay hạn chế việc ở lại của người dân;
cấm cư trú đối với bất kỳ ai tìm cách cản trở, dưới bất kỳ hình thức nào, hoạt động
của các cơ quan công quyền.
Ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020
về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid 19, quy định áp dụng
từ 00 giờ ngày 28 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020 các biện pháp:
a) Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1
phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh
viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa
điểm công cộng.
b) Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên
tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao,
giải trí tại các địa điểm công cộng.
c) Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở
kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương quyết định cơ sở kinh doanh, dịch vụ cần đóng cửa.
d) Hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch
đến các địa phương khác. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo hạn chế các chuyến bay và
các hoạt động vận chuyển hành khách từ Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí
Minh đến các nơi khác trên toàn quốc. Tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao
thông công cộng để hạn chế đi lại, tập trung đông người trừ các phương tiện vận
chuyển hàng hóa.
Tiếp sau đó Thủ tướng ban hành Chỉ thị số19CT/TTg ngày 24/4/2020 quy định
các biện pháp như tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể
thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện
lớn chưa cần thiết; Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết
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yếu (khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường…) và
các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác theo quyết định hoặc chỉ đạo của Chủ tịch UBND
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ
khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động trở lại
nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như: Trang
bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật
tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc; Giảm, giãn số học
sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể bảo đảm không
tập trung đông người; thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học; kết hợp học trực tuyến,
thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh.
Các biện pháp giám sát không chỉ hạn chế tự do kinh doanh, tự do đi lại mà còn
ảnh hưởng đến quyền riêng tư của cá nhân. Ở các quốc gia khác, bên cạnh các biện
pháp cưỡng chế hành chính thì công nghệ cũng được sử dụng trong giám sát người
dân. Hàn Quốc không chỉ theo dõi điện thoại của cá nhân mà còn lập bản đồ công
khai để công dân khác có thể biết được mình có đi cùng đường với bất kỳ bệnh nhân
Covid-19 nào không. Dữ liệu xuất hiện trên bản đồ không chỉ là dữ liệu từ điện thoại
di động mà còn dựa vào lịch sử giao dịch thẻ tín dụng, phỏng vấn trực tiếp với bệnh
nhân để xây dựng một bản đồ tương đối toàn diện.
Ngoài ra, chính phủ Hàn Quốc còn chủ động gửi tin nhắn theo địa bàn cho
người dân để cảnh báo những người có thể đã tiếp xúc với ai đó mang virus. Theo
Washington Post, phóng viên của họ nhận được một tin nhắn rất cụ thể về địa điểm,
chẳng hạn “Magic Coin Karaoke ở Jayang-dong nửa đêm 20/2/2020”1.
Trong bộ các biện pháp giám sát mới được Thủ tướng Benjamin Netanyahu phê
duyệt hôm 17/3, Cơ quan An ninh Israel không cần phải xin lệnh từ tòa án để theo
dõi điện thoại của một người nữa. Cũng như vậy, Đài Loan đã kích hoạt ứng dụng
mà họ gọi là “hàng rào điện tử”, theo dõi dữ liệu điện thoại di động và cảnh báo nhà
chức trách khi ai đó lẽ ra phải cách ly ở nhà lại đi ra ngoài. Mục tiêu của phần mềm là
ngăn mọi người đi lung tung và lây nhiễm virus cho người khác, theo ông Jyan Hong
Wei, Giám đốc Bộ An ninh mạng Đài Loan. Nhà chức trách và cảnh sát sẽ có mặt tại
nhà của người cách ly trong vòng 15 phút nhận báo cáo.
Tại Hồng Kông, vòng tay theo dõi vị trí được phát cho người bị cách ly. Tại
Singapore, chính phủ dùng tin nhắn để liên lạc và họ phải bấm vào liên kết để chứng
minh đang ở nhà. Thái Lan ra ứng dụng buộc mọi người đến sân bay phải tải xuống
để giúp theo dõi nơi họ đã đi qua trong trường hợp nhiễm virus2.
1

2

Du Lam, https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/quoc-gia-nao-su-dung-du-lieu-dien-thoai-dengan-chan-dai-dich-covid-19-627965.html#inner-article
Du Lam, https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/dai-loan-ra-ung-dung-giam-satnguoi-bi-cach-ly-phat-toi-da-766-trieu-dong-neu-vi-pham-627405.html#inner-article, truy cập
25/4/2020.
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Như Yuval Noah Harari đã viết, các biện pháp giám sát không chỉ thực hiện ở
ngoài da mà còn cả giám sát sinh trắc học – điều chưa từng thấy trong cuộc sống bình
thường: Việc giám sát về cách sử dụng phươngt iện truyền thông của một cá nhân
có thể giúp bạn biết đôi chút về quan điểm chính trị hay thậm chí cả tính cách của
người đó. “Giám sát về các dữ liệu về thân nhiệt, huyết áp và nhịp tim khi tôi xem
một đoạn video, thậm chí có thể biết điều gì khiến tôi vui hay buồn, thậm chí khiến
tôi tức giận…. Nếu các tập đoàn công nghệ và các chính phủ bắt đầu thu thập dữ liệu
sinh trắc học của chúng ta trên quy mô đại chúng, họ có thể nắm rõ chúng ta nhiều
hơn cả chúng ta biết về bản thân. Thậm chí, sau đó họ không chỉ dự doán được cảm
xúc của chúng ta, mà còn thao túng được những cảm xúc đó để bán cho chúng ta bất
kỳ thứ gì họ muốn, bất kể đó là một sản phẩm hay là một chính trị gia. Giám sát sinh
trắc học có thể biến scandal rò rỉ dữ liệu Cambridge Analytica của Facebook trở thành
thứ “tối cổ”. Thử tưởng tượng ở một quốc gia độc tài mà người dân bị buộc phải đeo
vòng giám sát sinh trắc học, sẽ có những công dân bị ngồi tù vì có những cảm xúc
chống đối chế độ, dù họ không hề thể hiện ra nét mặt hay lời nói, hành động”.1
Ở Pháp, thời hạn tuyên bố tình trạng khẩn cấp về dịch được Nghị định của Chính
phủ cho phép thời hạn áp dụng dưới 2 tuần lễ, tuy nhiên thời hạn này có thể kéo dài.
Nhưng việc kéo dài tình trạng khẩn cấp phải được cho phép bằng một đạo luật. Tức
là thẩm quyền lúc này không thuộc về Chính phủ mà trao lại cho Nghị viện. Và tổng
thời hạn để áp dụng các biệ pháp giãn cách hay cách ly không được vượt quá 1 tháng.
Ở Việt Nam, thời hạn công bố hết dịch chưa xác định cụ thể – mà để dưới dạng
thức chung: khi “Không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới sau khoảng thời
gian nhất định và đáp ứng các điều kiện khác đối với từng bệnh dịch theo quy định
của Thủ tướng Chính phủ” (Điều 52 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm).
Ngoài ra có những lo ngại về khả năng lặp lại các biện pháp hạn chế quyền, bất
cứ khi nào cần thiết. Lập luận để kéo dài các biện pháp này: “Khi mọi người phải lựa
chọn giữa quyền riêng tư và sức khỏe, họ thường sẽ chọn sức khỏe”2.

2.2. Sự ảnh hưởng đến nguyên tắc phân chia quyền lực
Tình trạng khẩn cấp mang lại khả năng hành xử nhanh, ít bị kiểm soát của cơ
quan hành chính. Trong đại dịch Covid 19, các quốc gia tập trung thường có những
phản ứng nhanh và hiệu quả hơn các quốc gia khác. Điều này tạo ra cơ chế tập quyền
vào hành chính.
1

2

Yuval Noah Harari, Yuval Noah Harari, “Thế giới sẽ ra sao sau đại dịch Covid 19”, https://
vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/thong-diep-so/yuval-noah-harari-the-gioi-se-ra-sao-sau-daidich-covid-19-627831.html
Yuval Noah Harari, sđd.
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- Sự tăng trưởng của quyền hành chính
Tình trạng khẩn cấp tạo nên khả năng tăng quyền cho hành pháp. Ở Pháp, Thủ
tướng có quyền ấn định các biện pháp cưỡng chế mà không cần đến sự cho phép của
tư pháp, những biện pháp có thể hạn chế quyền tự do đi lại, tự do kinh doanh và cho
phép hành chính được trưng dụng các tài sản hay dịch vụ. Trong lịch sử cũng đã có
sự mở rộng như vậy: trong thời kỳ Chiến tranh thế giới, thẩm phán hành chính đã
đưa ra học thuyết “tình huống ngoại lệ” (“circonstances exceptionnelles”), theo đó
trao cho hành pháp một số đặc quyền nhưng đặt dưới sự kiểm soát của thẩm phán
hành chính. Điều này một mặt theo các học giả là vi phạm nguyên tắc hợp pháp, tuy
nhiên mặt khác lại cho phép hành pháp có thể hành động mà không cần phải tạo ra
một tình trạng khẩn cấp mới. Theo tinh thần đó đến năm 1983, toà hành chính đã mở
rộng lý thuyết “tình huống ngoại lệ” cho các trường hợp thiên tai1.
Trong lịch sử, Luật ngày 3/4/1955 của Pháp cho phép Tổng thống trong trường
hợp trước mối đe doạ nghiêm trọng và khẩn cấp đến độc lập, toàn vẹn lãnh thổ hoặc
làm gián đoạn hoạt động bình thường của công quyền, có thể sáp nhập thâu tóm
quyền lập pháp, lập quy và quyền tư pháp nhằm ban hành các biện pháp đòi hỏi bởi
tình thế”. Điều này tạo nên khả năng một cơ chế “độc tài tổng thống – trong đó sự
kiểm soát của lập pháp và tư pháp đối với hành chính sẽ bị giảm thiểu trong một thời
hạn do chính tổng thống quyết định. Hiệu lực của đạo luật này được áp dụng cho đến
tháng 10/1961.
Tình trạng thời chiến cho phép Tổng thống trong giai đoạn 12 ngày (và có thể
được kéo dài hơn nếu được Nghị viện cho phép bằng đạo luật) cho phép các lực lượng
quân đội được thực thi quyền cảnh sát và cho phép các toà án quân sự có thể xét xử
các vụ việc dân sự.
Trong Covid 19, tình trạng khẩn cấp lại cho phép các cơ quan dân sự có thể
nắm giữ và thực thi quyền lực cưỡng chế hành chính. Điều này cho thấy tình trạng
khẩn cấp còn được coi như nghiêm trọng hơn cả tình trạng thời chiến: chiến tranh
với nước ngoài hoặc bạo loạn vũ trang còn có thể định hình, nhưng thảm hoạ thiên
nhiên thực sự khó lường như động đất, vụ nổ hạt nhân.v.v. Bởi vậy trong tình trạng
khẩn cấp đã viện “tổn hại đến trật tự công”, một thuật ngữ khá mơ hồ dễ dẫn đến sự
áp dụng tuỳ nghi và lỏng lẻo.
- Sự xoá nhoà ranh giới giữa cảnh sát hành chính và cảnh sát tư pháp
Ở Việt Nam, không có sự phân biệt giữa cảnh sát hành chính và cảnh sát tư
pháp, bởi lẽ cơ quan hành chính có thể áp dụng các biện pháp phạt tiền, cảnh cáo
1

Elie Tassel, “L’état d’urgence sanitaire est plus liberticide que l’Etat d’urgence classique”,
02/5/2020, truy cập 19/5/2020,
https://www.lexpress.fr/actualite/idees-et-debats/l-etat-durgence-sanitaire-est-plus-liberticide-que-l-etat-d-urgence-classique_2125123.html
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đối với tất cả các vi phạm hành chính mà chưa phải là tội phạm hình sự, theo thủ tục
hành chính. Ở Pháp và nhiều quốc gia trên thế giới, có sự phân biệt giữa thẩm quyền
cảnh sát hành chính và cảnh sát tư pháp. Cưỡng chế hành chính do cơ quan hành
chính chỉ dừng lại ở việc đặt ra quy tắc chung (pháp quy) về những hạn chế tạm thời
(như chặn đường, cấm đi săn bắn trong những thời gian nhất định) còn việc áp dụng
biện pháp xử lý (như lập biên bản, xử phạt) với người vi phạm lại thuộc về cảnh sát
tư pháp. Việc khiếu nại hay khởi kiện đối với cưỡng chế hành chính và cưỡng chế
tư pháp cũng được thực hiện bởi hai con đường khác nhau, do hai loại toà án khác
nhau xét xử. Sự phân biệt này nhằm kiềm toả khả năng lạm quyền của hành chính.
Nhưng trong tình trạng khẩn cấp rất khó phân biệt giữa thẩm quyền cưỡng chế
hành chính và tư pháp. Sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp, cơ quan hành chính
có thể trực tiếp thực hiện luôn các biện pháp cưỡng chế tư pháp như lập biên bản,
xử phạt trực tiếp người vi phạm. Điều này là ngoại lệ khiến cho ranh giới giữa hành
chính – cảnh sát tư pháp bị xoá nhoà.
- Về Quy trình ra quyết định: các quyết định ban hành trong tình trạng khẩn cấp
thường diễn ra nhanh chóng, không có sự đánh giá tác động hay cân đo các lợi ích
một cách kỹ càng, để có thể kịp thời ứng biến với hoàn cảnh mới.
“Bình thường, người ta có thể mất tới hàng năm để đưa ra các quyết định, nhưng
trong bối cảnh đại dịch, các quyết định có thể được thông qua chỉ trong vài giờ. Các
công nghệ bị “ép chín” hoặc thậm chí tiềm ẩn rủi ro vẫn được đưa vào sử dụng, bởi
nếu không hành động thì thiệt hại chắc chắn còn lớn hơn rất nhiều. Các quốc gia
đang trở thành “chuột bạch” trong các thử nghiệm xã hội quy mô lớn”1.
Mặt khác, tình trạng khẩn cấp dẫn đến việc các quyết định hành chính có thể
được ban hành một cách tuỳ nghi – tức là không được quy định rõ ràng về điều kiện,
bối cảnh, môi trường và cách thức thực hiện hành vi.
Sự cần thiết để phòng chống dịch bệnh là lý do để ban hành các quyết định đó.
Bởi vậy mà Amnesty quốc tế đã nhân định rằng: “tiêu chí rộng rãi này sẽ dẫn đến nõi
lo ngại về việc áp dụng một số biện pháp phân biệt đối xử chống lại những người nhất
định”2. Ở Việt Nam, có những biện pháp hạn chế quyền được thực thi trong đại dịch,
nhưng điều kiện, bối cảnh và phương thức thực hiện lại chưa được quy định rõ ràng
trong pháp luật. Ví dụ về quy định “tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch
vụ không thiết yếu (khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ
trường...) và các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác theo quyết định hoặc chỉ đạo của Chủ
1

2

Yuval Noah Harari, “Thế giới sẽ ra sao sau đại dịch Covid 19”, https://vietnamnet.vn/vn/congnghe/thong-diep-so/yuval-noah-harari-the-gioi-se-ra-sao-sau-dai-dich-covid-19-627831.html
Amnesty international, Des vies bouleversées : l’impact disproportionné de l’état d’urgence en
France, 2016
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tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” – nêu trong Chỉ thị số
15 và Chỉ thị số 19TTg của Thủ tướng Chính phủ - đã dành khoảng đất trống cho việc
xác định các cơ sở kinh doanh dịch vụ nào bị tạm đình chỉ hoạt động – cho Chủ tịch
UBND cấp tỉnh. Bởi vậy các địa phương đã ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể, ví
dụ ngày 27/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký Văn bản
số 1047/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố
quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.
3. KIỂM SOÁT NGUY CƠ LẠM QUYỀN TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
Việc ban hành và thực thi các biện pháp cưỡng chế trong tình trạng khẩn cấp dễ
dẫn đến rủi ro lạm quyền và hạn chế các quyền tự do cơ bản của con người. Bởi vậy
kiểm soát hành chính trong tình trạng khẩn cấp là việc cần thiết.

3.1. Kiểm soát bởi lập pháp
Với mối quan hệ đặc biệt trong tổ chức quyền lực nhà nước, lập pháp có nhiều
phương cách để kiểm soát quyền hành pháp trong tình trạng khẩn cấp.
Thứ nhất, kiểm soát thông qua cơ chế kiềm chế - đối trọng. Quyền lực hành
pháp rất lớn trong giai đoạn khủng hoảng, nhưng không có nghĩa là duy nhất. Cơ
quan lập pháp nắm giữ một phần trong chuỗi quyền lực đó và tạo nên nguy cơ có thể
chặn quyền hành pháp bất cứ lúc nào. Điển hình là trường hợp Mỹ:
Có thể hình dung cách thức để kiểm soát quyền hành pháp như sau: cơ quan
hành pháp nắm quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp, quy định và thực thi các biện
pháp cưỡng chế trong trường hợp này, nhưng Nghị viện đồng thời nắm giữ một
phần quyền lực đó.
Mô hình Tổng thống kiểu Mỹ tạo ra quyền hành pháp tập trung và ứng xử
nhanh. Ở Mỹ, “Các nhà lập hiến có chủ đích kiến tạo chức vị tổng thống để cho
phép người nắm giữ chức vụ này có thể đáp ứng yêu cầu phản ứng nhanh và chính
xác trong thời kỳ đất nước rơi vào khủng hoảng. Vào trường hợp đó, tổng thống trở
thành tâm điểm, có nhiều nguồn lực hơn, nhiều thẩm quyền hơn và nếu không kiểm
soát được nhiều chuỗi sự kiện hơn thì ít nhất cũng ở vào vị trí thuận lợi hơn để tác
động đến tiến trình sự kiện”1. Trên thực tế thì mô hình tổng thống mạnh đã có những
thành công lớn, thể hiện qua khả năng thu hút và tập trung điều hành thống nhất
của Tổng thống Mỹ khi có những biến cố lớn xảy ra với đất nước như sự kiện 11/9.
Nhưng làm thế nào để Tổng thống tập trung quyền hành pháp nhưng không
lạm quyền? Giải pháp là: hiến pháp trao cho tổng thống những quyền hạn to lớn
1

Samuel Kernell và Gary C. Jacobson, Lo gích chính trị Mỹ (The Logic of American Politics), Sách tham
khảo, NXB Chính trị Quốc gia, H. 2007, tr.274-275.
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trong thời kỳ khủng hoảng nhưng không bao gồm việc đình chỉ các đặc quyền mà
Hiến pháp quy định cho các cơ quan thể chế khác và quyền lãnh đạo này sẽ kết thúc
khi cuộc khủng hoảng chấm dứt1.
Và để làm được điều này thì Hiến pháp Mỹ quy định các thẩm quyền của Tổng
thống một cách không triệt để bên cạnh các thẩm quyền Quốc hội – điều này tạo ra
khả năng: đầu tiên là Tổng thống có thể tự mình thực thi những quyền hạn đó một
cách mạnh mẽ và độc lập - điều rất cần khi có khủng hoảng hoặc đất nước lâm nguy;
và sau đó, hoặc Quốc hội có thể “bật đèn xanh” bằng cách im lặng không can thiệp
vào “sự đã rồi” của các quyết định của Tổng thống; hoặc Quốc hội khi cảm thấy tình
thế lâm nguy đã chấm dứt, hoặc bất kỳ khi nào Quốc hội muốn, đều có thể can thiệp
chấm dứt khoảng thời gian tự do hành động này của Tổng thống.
Ví dụ Hiến pháp quy định rằng: Quốc hội mới là chủ thể có quyền tuyên bố
chiến tranh; nhưng Tổng thống có quyền điều quân và can dự vào các cuộc xung
đột; Hiến pháp quy định Tổng thống phụ trách các quan hệ đối ngoại nhưng các
hiệp định với nước ngoài chỉ được thông qua khi có đủ 2/3 số phiếu Thượng viện phê
chuẩn (và điều này khiến các Tổng Thống Mỹ hay sử dụng đến công cụ không chính
thức là “thoả thuận hành pháp” – những bản ghi nhớ giữa Chính phủ Mỹ với Chính
phủ nước ngoài mà Quốc hội có thể “bật đèn xanh” trong im lặng nhưng cũng có thể
ra một đạo luật để bãi bỏ chúng2.
Hiến pháp Mỹ bởi vậy đã thiết kế một cơ chế phân quyền cứng rắn – nhưng
không tuyệt đối, đủ để cho các nhánh quyền lực kiểm toả, chế ước lẫn nhau trong
việc ngăn ngừa lạm quyền đồng thời cũng là công cụ để các nhánh quyền lực thực
thi các mục tiêu hành động của mình. Các điều khoản mang tính nguyên tắc dễ tạo
cơ hội tuỳ nghi hành động cho Chính phủ nhưng ngược lại cũng luôn đặt Chính
phủ trong thế rủi ro – hoặc là bị vô hiệu hoá bằng những hành động của Quốc hội ở
“chặng cuối” của lộ trình; hoặc có thể bị “xem lại” bất kỳ lúc nào bởi toà án.
Ở Pháp cũng duy trì cơ chế tương tự: hành pháp có thể ban hành các quyết định
về biện pháp cưỡng chế trong tình trạng khẩn cấp, nhưng chỉ được trong khoảng
thời gian nhất định; vượt qua khoảng thời gian 12 ngày, quyền lực được chuyển sang
Nghị viện, thông qua việc xem xét có ban hành tiếp một đạo luật để duy trì tình trạng
khẩn cấp hay không.

3.2. Kiểm soát bởi tư pháp
Các quyết định hay đạo luật về tình trạng khẩn cấp hoàn toàn có thể bị xem xét
lại bởi Toà án. Đối với các văn bản quan trọng, Hội đồng bảo hiến có thể can thiệp –
1
2

Samuel Kernell và Gary C. Jacobson, sđd, tr. 276.
Samuel Kernell và Gary C. Jacobson, sđd, tr. 276.
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thông thường cần có một sự đồng thuận giữa Chính phủ, Hạ viện và Thượng viện
trước khi ban hành luật. Đôi khi cơ quan lập pháp muốn loại bỏ sự kiểm tra này, ví
dụ: ở Pháp đạo luật ngày 30 tháng 3 năm 2020 đã quy định việc khiếu nại khởi kiện
tạm thời không có hiệu lực cho đến 30/6/2020 bởi tình trạng khẩn cấp. Nhưng Hội
đồng bảo hiến đã tuyên rằng đạo luật này không thể làm tạm dừng việc khiếu kiện
cũng như không thể ngăn cản việc việc tiền kiểm về tính hợp hiến trong suốt cả giai
đoạn khẩn1.
Ở Pháp, trong lịch sử, Hội đồng bảo hiến cũng tích cực kiểm soát để các biện
pháp cưỡng chế trong tình trạng khẩn cấp không vi phạm quyền con người. Hội
đồng bảo hiến đã công bố rằng biện pháp thu thập các dữ liệu kỹ thuật số trên các
phương tiện thông tin là trái với Điều 2 của Tuyên ngôn nhân quyền và quyền công
dân 1789 và vi phạm Hiến pháp (question prioritaire de constitutionnalité (QPC) du
19 février 20162.
Thứ hai, đó là kiểm soát của toà hành chính. Theo Luật về sức khoẻ công
cộng, ngay trong tình trạng khẩn cấp về y tế thì thẩm phán hành chính vẫn có
quyền kiểm soát các quyết định hành chính.
Thực tiễn thời gian vừa qua cho thấy các cơ chế kiểm soát vốn khá nghiêm ngặt
trong thời bình, trở nên ít khi áp dụng hơn trong thời kỳ khẩn cấp. Tuy nhiên thực
tiễn cho thấy trong đợt dịch Covid -19 đã có khá nhiều vụ việc khiếu kiện bởi Hiệp
hội quyền con người; Quan sát viên quốc tế về tù giam; hiệp hội các luật sư trẻ.v.v)
tuy nhiên các vụ việc này đều không thành công – cho thấy ít nhiều sự nương tay của
thẩm phán hành chính đối với các quyết định được ban hành trong giai đoạn này3.
Kiểm soát của Tham chính viện (Conseil d’Etat) đối với các tình huống khẩn cấp
thường mang tính “chính trị - theo những nhận xét của các tác giả, thường thì Tham
chính viện tránh việc đương đầu với hành pháp: không bao giờ đánh giá tính hợp
pháp của việc ban bố tình trạng khẩn cấp, mà chỉ đưa ra các khuyến nghị thành lập
các uỷ ban cấp vùng để đưa ra các kiến nghị trong việc áp dụng biện pháp quản chế
tại nhà hay cấm cho lưu trú v.v...4
1

2

3

4

Cons. constit., décision n°2020-799 DC du 26 mars 2020, §5, dẫn theo Elie Tassel, “L’état
d’urgence sanitaire est plus liberticide que l’Etat d’urgence classique”, 02/5/2020, truy cập
19/5/2020, https://www.lexpress.fr/actualite/idees-et-debats/l-etat-d-urgence-sanitaire-est-plusliberticide-que-l-etat-d-urgence-classique_2125123.html
Cons. const., 19 févr. 2016, n° 2016-536 QPC, perquisitions et saisies administratives dans le
cadre de l’état d’urgence.
Dominique Rousseau, “L’état d’urgence – un état vide de droit”, viết 01/02/2006, truy cập 19/5/2020,
https://www.revue-projet.com/articles/2006-2-l-etat-d-urgence-un-etat-vide-de-droit-s/
Dominique Rousseau, “L’état d’urgence – un état vide de droit”, viết 01/02/2006, truy cập 19/5/2020,
https://www.revue-projet.com/articles/2006-2-l-etat-d-urgence-un-etat-vide-de-droit-s/
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Có lẽ các cơ quan tư pháp trong tình trạng khẩn cấp đã đặt cao hơn yêu cầu bảo
vệ lợi ích công – tính mạng, sức khoẻ của cộng đồng – so với yêu cầu về kiểm soát
quyền lực, nguyên tắc phân chia quyền lực thông thường. Như Dominique Rousseau
đã nhận xét: “Tồn tại trên lý thuyết nhưng những hình thức kiểm soát này thường
không thực hiện trong thực tế”1.
Kiểm soát từ bên ngoài – ví dụ như giám sát của toà án châu Âu – là không khả
thi bởi vì để khiếu kiện ra toà châu Âu, trước hết phải trải qua tất cả các con đường
khởi kiện trong nước – điều này mất đến hàng tháng – và về cơ bản thì các thẩm
phán châu Âu thường tôn trọng và để cho các quốc gia thành viên quyền tự quyết
cao trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến trật tự công2.
Ở Việt Nam, các biện pháp kiểm soát hành pháp bao gồm giám sát lập pháp,
giám sát tư pháp, tuy nhiên có khá nhiều hạn chế. Về lập pháp, các văn bản của Chủ
tịch nước, Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ có thể bị Quốc hội bãi bỏ nếu trái
với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội (Điều 70 Hiến pháp)
Bị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đình chỉ việc thi hành văn bản của Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ, hoặc bãi bỏ (khoản 4 Điều 74 Hiến pháp 2013). Các văn bản
của Chủ tịch UBND cáp tỉnh có thể bị Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành
hoặc bãi bỏ nếu trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên
(khoản 4 Điều 98 Hiến pháp). Tuy nhiên đây là các cơ chế giám sát sau (hậu kiểm),
khó đáp ứng trong tình trạng khẩn cấp. Có thể hình dung một cơ chế trao quyền
không trọn vẹn cho hành pháp – khi mà lập pháp có thể can thiệp ngay như kiểu Mỹ
– sẽ dễ dàng hơn cho lập pháp kiểm soát việc ban hành các văn bản của hành chính
trong trường hợp khẩn cấp.
Về phía tư pháp, do chưa có cơ chế bảo hiến nên việc xem xét lại các quyết định
trong tình trạng khẩn cấp chủ yếu do toà hành chính thực hiện. Tuy nhiên toà hành
chính chỉ có thẩm quyền xét xử các văn bản cá biệt chứ không xử các văn bản pháp
quy. Mặt khác theo trình tự tố tụng hành chính vốn khá cồng kềnh, theo khuôn mẫu
tố tụng dân sự nên việc khiếu kiện những quyết định hành chính cá biệt sẽ chiếm
nhiều thời gian và quy tình thủ tục, nên cũng chỉ có thể là biện pháp hậu kiểm.
KẾT LUẬN
Pháp luật về tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh được quy định ở những cấp độ
khác nhau trong các quốc gia, tuy nhiên đều có điểm chung là tăng cường quyền lực
hành chính trong việc áp dụng các biện pháp hạn chế tự do cá nhân nhằm mục đích
1

2

Dominique Rousseau, “L’état d’urgence – un état vide de droit”, viết 01/02/2006, truy cập 19/5/2020,
https://www.revue-projet.com/articles/2006-2-l-etat-d-urgence-un-etat-vide-de-droit-s/
Dominique Rousseau, “L’état d’urgence – un état vide de droit”, viết 01/02/2006, truy cập 19/5/2020,
https://www.revue-projet.com/articles/2006-2-l-etat-d-urgence-un-etat-vide-de-droit-s/
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phòng ngừa dịch bệnh. Để kiểm soát khả năng lạm quyền của cơ quan hành chính,
có các cơ chế lập pháp và giám sát tư pháp, tuy nhiên ở một số thời điểm như trong
đại dịch Covid 19, các cơ chế này khó phát huy tác dụng tức thì.
Đại dịch Covid 19 cho thấy xu hướng nhà nước – quốc gia dân tộc và sự tập trung
quyền lực dường như có ưu thế trong tình trạng khẩn cấp. Và các cơ chế giám sát hầu
như không phát huy tác dụng thực tiễn trong trường hợp khẩn cấp về dịch bệnh, do
ưu tiên sức khoẻ trên hết. Những e ngại chủ yếu đặt ra cho thời kỳ sau dịch bệnh: liệu
xu hướng này còn tiếp tục tồn tại, liệu việc giám sát đến mức can thiệp vào quyền riêng
tư, tự do cá nhân sẽ còn để lại dấu ấn trong quản trị công? Điều này tuỳ thuộc vào năng
lực quản trị và điều chỉnh của từng nhà nước, nhưng cũng đòi hỏi sự hợp tác toàn cầu.
Nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra những giải pháp có thể sử dụng song hành cùng với
quyền lực nhà nước trong tình trạng khẩn cấp về y tế, đó là trao quyền cho người dân
và cộng đồng, và tăng cường các biện pháp truyền thông thuyết phục chứ không chỉ
mệnh lệnh cưỡng chế. Các quốc gia châu Á – như Việt Nam, đã có những kinh nghiệm
tốt từ việc phát huy sự tự quản cộng đồng, gia đình.
Tuy nhiên việc trao quyền tự quản, tự giám sát cho cộng đồng phải dựa trên
nền móng: phải là sự tin tưởng và hợp tác. Yuval Noah Harari đã viết về câu chuyện
người dân tự vận động, tự thuyết phục nhau rửa tay xà phòng ở các nước đối phó
hữu hiệu với dịch bệnh – một giải pháp hữu hiệu để phòng chống dịch không kém
gì các biện pháp bắt buộc cách ly hay bắt buộc đo thân nhiệt mà lại không cần đến
kiểm soát của chính quyền1.
Và trong thực tiễn ở Việt Nam cũng cho thấy ưu thế của việc tận dụng sức mạnh
cộng đồng trong tình trạng khẩn cấp. Đó là rất nhiều khách sạn 4, 5 sao ở Hà Nội, Đà
Nẵng, TP. Hồ Chí Minh... chủ động xin nhà nước cho làm cơ sở cách ly, tiêu biểu là
Bao Minh Radiant Hotel gồm 122 phòng, đã đón 157 người từ Hàn Quốc, Nga, Mỹ.
Chủ khách sạn quyết định miễn phí toàn bộ tiền phòng và tiền ăn (ba bữa/ngày) cho
157 khách. Toàn bộ nhân viên khách sạn được cho nghỉ việc đều tình nguyện ở lại
chung tay chống dịch.
Đó là rất nhiều người dân từ trẻ đến già, nhiều doanh nghiệp trong toàn quốc đã
ủng hộ Nhà nước gần 300 tỷ đồng để góp công sức phòng chống dịch. Hoặc mô hình
ATM gạo – qua đó người dân có thể hỗ trợ gạo cho những người nghèo trong thời kỳ
đại dịch – đã chứng minh sáng kiến cộng đồng và sức mạnh tuyệt vời của việc huy
động nguồn lực cộng đồng.
Bên cạnh đó việc sử dụng hệ thống truyền thông: báo, đài phát thanh, truyền
hình, mạng Internet, xuất bản phẩm và các phương tiện khác để công khai, minh
bạch dịch bệnh; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân phòng chống dịch
1

Yuval Noah Harari, “Thế giới sẽ ra sao sau đại dịch Covid 19”, sđd.
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bệnh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ đi vào lòng
người thông qua các bài hát, thơ, tranh vẽ; dán pano quảng cáo, hướng dẫn vệ sinh
ở các nơi công cộng cũng có rất nhiều tác dụng và đi đến với từng cá nhân, từng gia
đình và toàn xã hội1. Đó có thể là những giải pháp bù đắp cho những rủi ro của việc
sử dụng cơ chế hành chính tập trung trong tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh.
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TÌNH TRẠNG Y TẾ KHẨN CẤP
VÀ CÁC QUYỀN, TỰ DO CƠ BẢN Ở CANADA
Sebastien Lafrance1
Câu trích dẫn sau đây, phản ánh chủ nghĩa hoài nghi và điều đáng buồn nó vẫn
có những giá trị nhất định ngày này, là về câu nói của Lãnh tụ Liên xô Joseph Staline:
“Cái chết của một người là một bi kịch. Cái chết của một triệu người là một số liệu
thống kê”2. Nhiều trang mạng đưa tin về sự tuyệt vọng đang diễn ra trên hành tinh
trong thời gian thực của COVID-19 và số nạn nhân kém may mắn đã đầu hàng loại
virus gây chết người này. Tại thời điểm đang viết những dòng này, con virus này
chưa gây ra “cái chết của một triệu người”, tuy nhiên, chúng ta chẳng khác gì đang
sống trong một bi kịch của nhân loại. Ngày 11 tháng 3 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế
giới (WHO) đã tuyên bố rằng bệnh truyền nhiễm COVID19 là một đại dịch3. Tuy
1

2

3

Tác giả hiện là Công tố viên thuộc Cơ quan Công tố Công của Canada và Học viên thạc sĩ luật
(Đại học Laval) và Giáo sư Luật tại Đại học Libre d’Haïti. Ông có bằng thạc sĩ luật (Đại học
Québec ở Montreal), và bằng cử nhân khoa học chính trị (Đại học Montreal). Ông từng học tại
Học viện Luật quốc tế Hague ở Hà Lan. Ông là giáo sư luật, khoa học chính trị và quan hệ quốc
tế (Đại học Libre d’Haïti; giảng dạy trực tuyến từ Canada), và là cựu giáo sư luật bán thời gian
(Đại học Ottawa). Ông là cựu thư ký cho thẩm phán Marie Deschamps thuộc Tòa án Tối cao
Canada (2010 - 2011), và ông cũng từng làm luật sư nội bộ tại Ban Pháp luật thuộc Tòa án Tối
cao Canada (2011 - 2013). Trước đây, ông giúp việc cho Chánh án Michel Robert Tòa án phúc
thẩm Quebec (2008-2009). Ông là một diễn giả về luật hình sự, luật quốc tế, luật hiến pháp (so
sánh và trong nước) và luật dân sự trên toàn thế giới, bao gồm nhiều lần ở Việt Nam. Ông đã
xuất bản các chương sách và bài viết về các chủ đề pháp luật khác nhau bằng tiếng Anh, tiếng
Pháp và tiếng Việt tại Canada, Ấn Độ và Việt Nam. Ông biết nhiều ngoại ngữ: ông học tiếng
Việt và Trung Quốc (Đại học Toronto); Tiếng Nga (Đại học McGill); Indonesia (Tổng lãnh sự
quán Indonesia tại Toronto); Tiếng Ả Rập (Đại học Montreal); Tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha
(Cao Đẳng Maisonneuve), v.v. Bài viết này được tiến hành tách biệt với trách nhiệm nghề nghiệp của
ông tại Cơ quan Công tố Công của Canada. Các quan điểm, ý kiến và kết luận được trình bày ở đây thể
hiện quan điểm cá nhân của tác giả và không được hiểu là các quan điểm của Cơ quan Công tố Canada
hoặc Nhà nước Liên bang Canada..
Email: seblafrance1975@gmail.com
Trích trong Daniel Dayan (chủ biên), La terreur spectacle – Terrorisme et télévision, Bỉ, NXB De
Boeck, trang 256.
Từ điển Larousse định nghĩa “đại dịch” như sau: “bệnh truyền nhiễm lan rộng ở một châu lục,
thậm chí ra toàn thế giới”, truy cập:
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pand%C3%A9mie/57587.

650

LAW ON THE STATE OF EMERGENCY - PHÁP LUẬT VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

nhiên, đây không phải là đại dịch đầu tiên của thế kỉ XXI. Trên thực tế, ngày 11 tháng
6 năm 2009, WHO đã tuyên bố rằng cúm A (H1N1) là đại dịch. Tuy nhiên, sự khác
biệt lớn nhất giữa hai loại virus này là ở tỷ lệ tử vong1. 0.02% đối với cúm A (H1N1)
và 3% đến 4% đối với virus COVID-192 và không gì chỉ ra rằng hiện tại những tỉ lệ
này sẽ ổn định, chúng ta tất nhiên hy vọng tỉ lệ sẽ giảm sớm nhất có thể.
Chúng ta có tuyệt vọng hay không? Chúng ta có đang mất tất cả hy vọng trong
giai đoạn này hay không, những thách thức đến từ sự lây lan của loại virus này có là
cơ hội khẩn cấp để đón nhận thách thức và chứng minh giá trị cá nhân và tập thể như
một con người? Martin Luther King Jr. từng khẳng định: “Chúng ta không nhìn nhận
giá trị của một con người dựa vào thái độ của người đó khi mọi thứ đang diễn ra tốt
đẹp mà qua thái độ của họ khi gặp những thách thức và xung đột.”3 Khả năng của
chúng ta để đối mặt với những thách thức khổng lồ trong những hoàn cảnh không
thể lường trước sẽ giúp chúng ta tồn tại; và điều đó cũng bảo tồn những giá trị của
nhân loại mà chúng ta biết đến. Sức khỏe là vàng4.
Chúng tôi được biết hiện tại trên toàn thế giới bao gồm cả Canada và Việt Nam5
có “những trường hợp đặc biệt đòi hỏi các biện pháp cực đoan”6. Tại một cuộc họp
báo vào ngày 22 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói: “Đạo luật
liên bang về các biện pháp khẩn cấp là một bước quan trọng có thể và nên được thực
hiện khi chúng ta không còn giải pháp, chúng tôi sẽ tiếp tục thẩm định về tính cần
thiết của Đạo luật về các biện pháp khẩn cấp” 7. Đạo luật về các biện pháp khẩn cấp
1
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3
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Charles Ornstein, “No, President Trump, the Coronavirus Is Nothing Like H1N1 Swine Flu
Either”, ProPublica, ngày 19 tháng 3 2020, truy cập: https://www.propublica.org/article/nopresident-trump-the-coronavirus-is-nothing-like-h1n1-swine-flu-either [dịch từ tiếng Anh bởi
Sébastien Lafrance].
Tổ chức Y tế Thế giới, Báo cáo tình hình – 46 về bệnh coronavirus 2019 (COVID-19), ngày 6
tháng 3 năm 2020, trang 2.
Bản gốc bằng tiếng Anh: “The ultimate measure of a man is not where he stands in moments
of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy.” Trích
trong Martin Luther King Jr., Strength to love, 1963.
Câu tục ngữ tiếng Việt chỉ sức khỏe là tài sản quý giá và quan trọng nhất.
Sébastien Lafrance, “Tình hữu nghị giữa hai quốc gia có một lịch sử lâu dài”. Nguyễn Ngọc Chí
(Chủ biên), Thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Pháp nhân thương mại và những vấn đề đặt
ra khi hành bộ luật tố tụng hình sự, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2019.
Cách nói này có lẽ được trích từ Aphorismes của Hippocrate, triết gia Hy Lạp cổ đại, trong phần
đề xuất của ông về phương pháp trị liệu, chế độ ăn uống của người bệnh: “Đối với những bệnh
cực nguy hiểm, đó là phương pháp trị liệu cực kỳ nghiêm ngặt, đem lại hiệu quả tốt nhất” (phần
đầu tiên, trang 6).
“Đạo luật liên bang về các biện pháp khẩn cấp là một bước quan trọng có thể và nên được thực
hiện khi chúng ta không còn giải pháp, chúng tôi sẽ tiếp tục thẩm định về tính cần thiết của
Đạo luật về các biện pháp khẩn cấp” (bản gốc tiếng Anh), thông cáo báo chí của thủ tướng Justin
Trudeau ngày 22 tháng 3 năm 2020, Global News, truy cập: https://globalnews.ca/news/6715159/
coronavirus-canada-federal-emergency/ [dịch từ tiếng Anh bởi Sébastien Lafrance].
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(sau đây gọi là “Đạo luật”) có cho phép chính phủ liên bang hành động không theo
thẩm quyền hợp pháp trong tình trạng bình thường như tình trạng khẩn cấp về y tế
mà chúng ta đang trải qua hiện nay? Tác động của đạo luật này đối với các quyền và
tự do cơ bản ở Canada là gì? Chúng tôi sẽ trả lời ngắn gọn những câu hỏi này.
Ở Canada, nhánh lập pháp (hoặc cơ quan ban hành luật) được phân định theo
Hiến pháp giữa hai cấp chính quyền: Nghị viện Canada và các cơ quan lập pháp của
bang.. Chúng tôi sẽ không tham gia vào cuộc tranh luận gay gắt hiện tại về bản chất
chính trị xã hội, mà tập trung vào việc phân tích cơ hội để chính phủ liên bang sử
dụng Đạo luật này trong việc quản lý khủng hoảng COVID-19 - điều mà chính phủ
liên bang chưa làm được cho đến nay1.
Ông Peter Rosenthal chỉ ra rằng Đạo luật “hướng đến việc trao cho Nội các liên
bang thẩm quyền thực thi nhiều quyền lực được Hiến pháp dành riêng cho các bang”2.
Mặt khác,”y tế là một lĩnh vực cạnh tranh về năng lực; Nghị viện [liên bang] và các bang
có thể hợp pháp hóa trong khu vực này3. Nói chung, cựu Chánh án John D. Richard của
Tòa phúc thẩm Liên bang đã chỉ ra rằng “tòa án cũng đã thấy rằng các quyền lực được
trao cho chính quyền liên bang và bang có thể phát triển theo thời gian trong khi vẫn
tôn trọng sự cân bằng quyền lực giữa hai cấp chính quyền”4. Về vấn đề này, ông Keri
Gammon cảnh báo rằng “trong mọi trường hợp, ngoại trừ trong hoàn cảnh cùng cực, các
bang không nên bị tước quyền quyết định chính trong các vấn đề sức khỏe cộng đồng.”5
Hiện tại, không phải chúng ta đang ở trong một “hoàn cảnh cùng cực” hay sao? Để đối
phó với virus COVID-19, Thị trưởng của bang Quebec, một trong hai bang đông dân
nhất ở Canada, François Legault, đã công bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe trên toàn
lãnh thổ bang này vào ngày 14 tháng 3 năm 2020. Chính quyền bang Ontario, bang đông
dân nhất nước này6, đã tiếp nối và làm điều tương tự vào ngày 17 tháng 3 năm 2020.
1
2

3

4

5

6

Văn bản này được gửi vào ngày 23 tháng 3 năm 2020.
Peter Rosenthal, “The New Emergencies Act: Four Times the War Measures Act”, 1991 20-3
Tạp chí Luật học Manitoba số 563, 1991, trang 565 (phần in nghiêng thêm) [dịch từ tiếng Anh bởi
Sébastien Lafrance].
Carter c. Canada (Tổng Chưởng lý), [2015] 1 RCS 331, đoạn 53 (phần in nghiêng thêm); RJRMacDonald Inc. c. Canada (Tổng Chưởng lý), [1995] 3 RCS 199, đoạn 32, Schneider c. La Reine, [1982]
2 RCS 112, trang 142.
“La séparation des pouvoirs dans les Amériques et ailleurs: L’expérience canadienne”, website của
Tòa phúc thẩm Liên bang, truy cập: https://www.fca-caf.gc.ca/fca-caf_fra/speeches-discours_fra/
speech-discours-17dec2008_fra.html.
Keri Gammon, “Pandemics and Pandemonium: Constitutional Jurisdiction Over Public Health”,
(2006) Tạp chí Luật học Dalhousie số 15 quý 1. trang 38 (phần in nghiêng thêm) [dịch từ tiếng Anh
bởi Sébastien Lafrance].
Projections démographiques pour le Canada, les provinces et les territoire,ngày 17 tháng 9 năm 2019,
Cục Thống kê Canada, truy cập: https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/91-520-x/2019001/hi-fsfra.htm: “l’Ontario et le Québec continueraient d’être les provinces les plus populeuses du
Canada au cours des 25 prochaines années, selon touss les scénarios.”
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Trong bài viết này, chúng tôi sẽ không xem xét những công cụ pháp lý khác mà
chính quyền liên bang có thể sử dụng so với những biện pháp đã được sử dụng trực
tiếp để chống lại COVID191 mà chúng tôi cho rằng vai trò của chính quyền liên bang
trong tình trạng khẩn cấp sức khỏe cộng đồng được điều chỉnh chủ yếu bởi Đạo luật2.
Đạo luật về các biện pháp khẩn cấp và tình trạng y tế khẩn cấp
Đạo luật trao cho chính quyền liên bang quyền đối phó với các tình huống khẩn
cấp “nằm ngoài khả năng hoặc quyền hạn can thiệp của các bang”3. Đây có phải là
trường hợp đó không? Câu hỏi xứng đáng được giải đáp. Ông Peter Rosenthal lưu
ý4 rằng Đạo luật “dự kiến bốn loại khẩn cấp khác nhau: “khẩn cấp phúc lợi công
cộng”[điều 5 và 6] để đối phó với “các mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của
Canada” [điều 16]; “khẩn cấp quốc tế” [điều 28 và 29] để đối phó với một “cuộc khủng
hoảng phát sinh từ các hành vi đe dọa” [trong số những những hành vi] chống lại
Canada; và “khẩn cấp chiến tranh” [điều 37 và 38] trong trường hợp xảy ra xung đột
vũ trang thực sự hoặc sắp xảy ra.” Nhấn mạnh rằng Đạo luật quy định cụ thể các
bệnh truyền nhiễm trong các tình huống “khẩn cấp phúc lợi công cộng”5, nhưng nó
sẽ chỉ áp dụng cho các trường hợp khẩn cấp quốc gia, nghĩa là không thể áp dụng khi
một vấn đề bị giới hạn về mặt địa lý đối với một bang, chưa ra đến phạm vi quốc gia.
Tình hình hiện tại ở Canada rõ ràng chỉ ra rằng các trường hợp người nhiễm virus
COVID 19 đã được phát hiện ở nhiều bang; một số trong những người này đã chết ở
nhiều hơn một bang. Tuy nhiên, do những hệ quả quan trọng đối với chính phủ liên
bang khi viện dẫn Đạo luật, bao gồm cả những tác động đến việc bảo vệ các quyền
và tự do cơ bản ở Canada, quyết định sử dụng hay không là không được xem nhẹ.
Về mặt thực tế, theo điều 8 của Đạo luật, trong khi có “khẩn cấp phúc lợi công cộng”,
chính phủ có thể thông qua các nghị định liên quan, đặc biệt là quy định hoặc lệnh
cấm đi lại, sơ tán người dân và yêu cầu mọi người cung cấp các dịch vụ thiết yếu, v.v.
1

2

3

4

5

Lấy ví dụ, tại Canada, Đạo luật về các biện pháp chiến tranh, 1914, 5 George V, c. 2, thông qua
ngày 18 tháng 8 năm 1914, là một đạo luật cho phép Chính phủ có một số quyền lực đặc biệt
như ban hành nghị định khi có mối đe dọa về chiến tranh, xâm lược hoặc nổi dậy đang diễn ra
hoặc có nguy cơ xảy ra. Đạo luật cũng cho phép cảnh sát quyền được bắt giữ và truy tìm công
dân mà không cần lệnh bắt cũng như giam giữ họ trong vòng 90 ngày không cần lý do. Đạo
luật đã được tuyên bố có hiệu lực kể từ hai cuộc Chiến tranh Thế giới cũng như để kiểm soát
một cuộc khủng hoảng nội bộ: khủng hoảng tháng Mười (chúng tôi đề cập đến luật ban hành
năm 1970 như sau: Đạo luật về các biện pháp chiến tranh, SRC. 1970, c W-2).
Amir Attaran et Kumanan Wilson, “A Legal and Epidemiological Justification for Federal
Authority in Public Health Emergencies”, 2007 52-2 Tạp chí Luật học McGill 381, trang 384.
“Khủng hoảng quốc gia”, điều 3 của Đạo luật về các biện pháp khẩn cấp, SRC 1985, chương 22
(phụ lục 4).
Peter Rosenthal, lưu chú supra 13, trang 564 (phần in nghiêng thêm) [dịch từ tiếng Anh bởi
Sébastien Lafrance].
Điều 5b).
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Đạo Luật về các biện pháp khẩn cấp và tác động của nó đối với các quyền và tự
do cơ bản ở Canada
Mặc dù đã thay đổi tên, nhưng Đạo luật này “không thể thoát khỏi di sản trước
đó” , Đạo luật về các biện pháp chiến tranh, đạo luật mà “mãi được gắn với cuộc
khủng hoảng tháng 10”2, cuộc khủng hoảng chính trị làm rung chuyển Canada, và
đặc biệt là Quebec vào năm 1970, cuộc khủng hoảng mà trong đó các quyền dân
sự đã bị đình chỉ. Hiến chương về các quyền và tự do của Canada (sau đây gọi là “Hiến
chương”) được công nhận trong Hiến pháp Canada vào năm 19823 để bảo vệ các
quyền, tự do cá nhân và tập thể. Lời mở đầu của Đạo luật cho thấy rằng bất kỳ biện
pháp nào cũng phải tuân theo Hiến chương4. Về vấn đề này, quyền hành pháp của
Chính phủ cần xác định liệu nó quyết định sử dụng quyền hạn được quy định trong
Đạo luật thì việc đình chỉ quyền dân sự có hợp lý và phù hợp với điều 1 của Hiến
chương hay không? Cụ thể hơn, ông Jacques-Yvan Morin viết về sự giới hạn của các
quyền và tự do cơ bản ở Canada:5
1

Tại Canada, tất cả các tự do cơ bản được ghi nhận tại điều 2 của Hiến chương
liên bang và tất cả những “đảm bảo pháp lý” được liệt kê từ điều 7 đến điều 15 cấu
thành luật pháp, theo điều 33, có thể trở thành đối tượng bị đình chỉ bởi Quốc hội
hoặc các cơ quan lập pháp bang. Khả năng này (vượtquyền) không còn xa lạ, nó minh
chứng cho nguyên tắc chủ quyền nghị viện và cho phép các cơ quan lập pháp quyền
quyết định cuối cùng đối với những tự do và luật pháp; đây là một trong những điều
kiện được đặt ra bởi một số bang khi thông qua Hiến chương. Tuy nhiên, điều này
yêu cầu việc thực thi quyền đình chỉ dựa trên một số điều kiện: luật phải tuyên bố
rõ ràng rằng luật đình chỉ Hiến chương và việc đình chỉ hết hiệu lực sau năm năm kể
từ khi có hiệu lực; tuy nhiên luật có thể được gia hạn, việc mà thông thường sẽ dẫn
đến một cuộc tranh luận mới trong nội bộ cơ quan nghị viện. Sự giới hạn các quyền
và tự do ở Canada có thể bị áp đặt theo một cách khác, tuy không tránh khỏi nhưng
vẫn phải chịu sự giám sát của tòa án: tất cả những quyền được đảm bảo trong Hiến
chương có thể bị giới hạn bởi luật với điều kiện “những giới hạn là hợp lý và sự biện
minh cho các giới hạn đó có thể được chứng minh trong khuôn khổ của một xã hội
dân chủ” (Điều 1). Đạo luật mới về các biện pháp khẩn cấp thay thế Đạo luật về các
1
2

3
4

5

Amir Attaran và Kumanan Wilson, lưu chú supra 19.
Cùng đoạn; một bản tóm tắt ngắn gọn về cuộc khủng hoảng này, xem Peter Hogg, Constitutional
Law of Canada, tái bản lần thứ 2, Toronto, NXB Carswell, 1985, trang 388.
Loi constitutionnelle de 1982 [phụ lục B của Đạo luật 1982 về Canada, 1982, chương 11 (RU)].
Charte canadienne des droits et libertés, phần I của Luật Hiến Pháp 1982, [phụ lục B của Đạo luật
1982 về Canada, 1982, chương 11 (RU)].
Jacques-Yvan Morin, “L’état de droit : émergence d’un principe du droit international”, Recueil
des Cours de l’Académie de droit international de La Haye, Chương 254 (1995), trang 150-151 (phần
in đậm và gạch chân thêm).
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biện pháp chiến tranh năm 1988 mà việc áp dụng đã bị lạm dụng nặng nề trong thế
chiến II cũng như “khủng hoảng tháng 10” ở Quebec (1970), sử dụng quy định này
để giới hạn các quyền và tự do; ít nhất nó đặt ra nghĩa vụ của Nhà nước trước tòa án
trong việc đáp ứng những yêu cầu của Điều 1. Nếu không làm như vậy, Nhà nước
vẫn có quyền đình chỉ quyền theo điều 33.
Mặt khác, người ta không thể không chú ý đến sự trớ trêu của lịch sử. Năm 1970,
Nguyên Thủ tướng Canada, ông Pierre Elliott Trudeau đã ban hành Đạo luật về các
biện pháp chiến tranh đã đề cập ở trên, trong khi năm mươi năm sau, vào năm 2020,
con trai của ông, Justin Trudeau, Thủ tướng đương nhiệm của Canada, đã vật lộn với
vấn đề nan giải tương tự là liệu có nên dựa vào Đạo luật về các biện pháp khẩn cấp,
thay thế Đạo luật về các biện pháp chiến tranh - trong bối cảnh khủng hoảng y tế do
virus COVID-19 gây ra.
Những biện pháp nào của chính phủ có khả năng có thể trở thành chủ đề pháp
lý gây tranh cãi? Để tối đa hóa việc bảo vệ dân số do sự lây lan của virus COVID-19,
vào ngày 21 tháng 3 năm 2020, theo nghị định1 được Hội đồng Bộ trưởng thông qua,
chính quyền Quebec đã cấm tụ họp đông người trong nhà hay ngoài trời, với một vài
ngoại lệ2. Không bàn tới tính hợp pháp đang gây tranh cãi, trong những hoàn cảnh
này, dùng một ví dụ giả định sau đây chỉ với mục đích minh họa: nếu một người bị
bắt giữ bởi cảnh sát3 và sau đó bị truy tố vì không tuân theo nghị định, chúng ta có
thể tượng tượng ra rằng người này có khả năng sẽ kháng cáo, bảo vệ quyền tự do hội
họp4 và điều này nhìn rộng hơn, Nhà nước đã vi phạm quyền tự do hiến định này
bằng cách hạn chế quá mức theo quy định của nghị định. Trên thực tế, nếu quyền tự
do hội họp bị xâm phạm, Đảng đối lập cho rằng Chính phủ có thể sử dụng nguồn
1

2

3

4

“Nghị định là một quyết định lập quy xuất phát từ quyền hành pháp”, cụ thể là Chính phủ:
Décrets, règlements et décisions du Conseil des ministre, Bộ trưởng Hội đồng hành pháp, truy cập
website của chính quyền Québec:
h t t p : / / w w w 4 . g o u v. q c . c a / f r / Po r t a i l / c i t o y e n s / p r o g r a m m e - s e r v i c e / Pa g e s / I n f o .
aspx?sqctype=sujet&sqcid=854.
Website của chính quyền Québec, truy cập: http://www4.gouv.qc.ca/fr/Portail/citoyens/
programme-service/Pages/Info.aspx?sqctype=sujet&sqcid=854.
https://www.quebec.ca/premier-ministre/actualites/detail/le-gouvernement-du-quebecinterdit-tout-rassemblement-interieur-ou-exterieur/
Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát “đã không nhận được hướng dẫn cụ thể về việc áp dụng nghị định
này”. Tommy Chouinard, “Québec cấm “tất cả việc hội họp trong nhà và ngoài trời”, La Presse,
ngày 21 tháng 3 năm 2020, truy cập:
https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/21/01-5265834-quebec-interdit-tout-rassemblementinterieur-ou-exterieur.php.
Quyền tự do lập hội được bảo vệ ở Canada theo điều 2d) của Hiến chương; ở Québec, theo điều
3 của Hiến chương các quyền và tự do cá nhân, RLRQ c C-12; ở Việt Nam, theo điều 25 của Hiến
pháp Việt Nam năm 2013.
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lực như chúng ta đã dự đoán ở trên và sự hạn chế của quyền tự do hội họp có thể tạo
thành một giới hạn hợp lý trong bối cảnh hiện tại xét đến mối nguy hiểm cực độ do
tai họa của virus COVID-19. Với tinh thần đó, trong trường hợp như vậy, sự hạn chế
này sau đó sẽ được biện minh trong khuôn khổ của một xã hội dân chủ hướng đến
bảo vệ sức khỏe toàn dân. Điều đó chứng tỏ rằng, như ông Marjun Parcasio chỉ ra:
“việc áp dụng Đạo luật về các biện pháp khẩn cấp vẫn còn phải được kiểm chứng và
cần xem chính phủ tương lai sẽ hành động như thế nào theo những quy định này.”1
Ngoài tác động của việc viện dẫn Đạo luật, đại dịch cũng có thể tác động đến
việc ảnh hưởng đến việc xem xét các luật khác có tác động đến các quyền và tự do. Ví
dụ như trong một cuộc điều tra về việc trao tự do, một thẩm phán có thể coi là phù
hợp khi cân nhắc COVID-19 trong quyết định tha bổng hay không phạm tội:2 “Nguy
cơ lây nhiễm cao với coronavirus của những người bị giam giữ, so với những người
chịu sự giám sát tại gia là một yếu tố phải tính đến… các rủi ro đối với sức khỏe từ
vi rút trong một không gian hạn chế có nhiều người, chẳng hạn như nhà tù, lớn hơn
nhiều so với việc một bị cáo bị cách ly tại gia.”
Ngoài những chịu đựng về thể chất mà virus COVID-19 có thể gây ra, sự cách ly
tự nguyện hoặc bắt buộc do cuộc chiến chống lại virus này cũng là một nỗi đau tâm
lý thầm lặng hàng ngày. Trong tác phẩm văn học kinh điển La Peste, Albert Camus
mô tả cuộc sống hàng ngày của các cư dân trong một trận dịch hạch tấn công thành
phố và chia cắt nó khỏi phần còn lại của thế giới3:
Một vài ngày, khi chúng tôi nhận thấy rằng không ai có hy vọng rời khỏi thành
phố, chúng tôi tự hỏi rằng liệu những người đã rời đi trước khi dịch bệnh xảy đến có
được phép quay trở về thành phố không. Sau một vài ngày suy nghĩ, chính quyền đã
khẳng định họ có thể trở về. Tuy nhiên, trong bất cứ trường hợp nào, những người
đã trở về đó không được phép tiếp tục rời đi và một khi ở đây, họ phải ở lại, dù bất
kỳ điều gì xảy ra..
Sự cách ly này không khuyến khích bất cứ ai có những hành động gây nguy
hiểm đến các chỉ dẫn và công việc của ngành y, những người lính y tế, những anh
hùng thời hiện đại, những người chiến đấu xả thân vì sự sống còn của loài người mà
chúng ta đang biết đến. Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến toàn nhân loại. Chúng
ta hãy ghi nhớ số nạn nhân tử vong ngày càng tăng cao bởi vì dịch bệnh. Con số này
không bao giờ là một con số thông kê tầm thường.

1

2
3

Marjun Parcasio, “The Evolution of the War Measures Act” (L’évolution de la Loi sur les mesures de
guerre), trang 35 Robert Normey và đồng tác giả, tạp chí LawNow, 2019 43-3 [dịch từ tiếng Anh
bởi Sébastien Lafrance].
R. v. J.S., 2020 ONSC 1710, đoạn 18-19 [dịch từ tiếng Anh bởi Sébastien Lafrance].
Albert Camus, La Peste, 1947.
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日本の憲法及び法律における緊急事態条項
―ベトナムの法律への示唆―
Cam Vu Thao Nguyen
一橋大学 社会学部
要旨: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、政府の予想と計画を上回る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場合は、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批判の対象となることが多く、論争を巻き起こしている。
2019年の感染力が高い新型コロナウイルスの発生は、パンデミックとされ、
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する事態となっ
た。本稿では、軍国時代の大日本帝国憲法と、現行の日本国憲法及びその他の法
律における「緊急事態」に関する規定について検討し、新型コロナウイルス感染
症の大流行に対し、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
することにより、ベトナムに適応できる法的、手続き的内容について教訓を引き
出そうとするものである。
キーワード：緊急事態、憲法、法律、日本、ベトナム
1. 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
よる日本占領時代が始まった。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、民主主義や平和主義を
土台にする新憲法に改正することが求められ、新憲法草案が作成された。新憲法
は一年間を経て公布、1947年に施行された。この憲法は、「戦争の放棄」を明記
した9条において、自国の交戦権を否認すると同時に、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」として知られている。
1946年の日本国憲法は、法的観点から見て、世界の現行憲法の中でも非常に短
く（単語数が約5000語で平均２万1000語）、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。
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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、一度も承認されず
にきた。改正議論の大半は、「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−に集中しているが、憲法の他の問題点も指摘さ
れている。中には「緊急事態」に関する規定が不在のため、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注目される点である。
日本国憲法上では、緊急事態対策に係る具体的な条文がまだない。しかし、他
の法律では疫病や自然災難等、異常事態の場合、地方政府と国家のそれぞれの責
任について規定する法律が既に存在している。にもかかわらず、国家緊急権を憲
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ながらも、
さまざま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が議会
に発議され、関心を引いたが、国民やメディア、他党等から様々な批判を受け続
け、今日まで改憲に至っていない。
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が生じたことを機に、改憲へ
向けた新しい展開が始まった。パンデミックによる予期せぬ事態が発生している
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提出した。この改正法の下で首相が「緊急事態宣言」出すこ
とが可能となった。このことは、憲法改正草案にまでは至っていないものの、10
年弱続く緊急事態下の人権保護問題を巡る論争に一石を投じるものである。
2. 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

2.1.大 日 本 帝 国 憲 法 に お け 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った。帝国憲法の第８条には緊急勅令制定権について
の規定を示している。「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1。
1

大日本帝国憲法 The constitution of the Empire of Japan – 日本国会図書館 National Diet Library
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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明確
に定めている1。これに加え、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）2。
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
に衆議院で先議となる。
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、あわせて108本におよ
ぶ。1947年の新憲法の施行により、天皇の権能を全面的に剥奪すると共に、これ
らの勅令の大部分も廃止され、あるいは失効もしくは他の法律に改正された。

2.2. 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次のように述べた「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3。」
2005年の自由民主党（Liberal Democratic Party of Japan、以降自民党と略）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、自民党は「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4。この2012年の新草案は緊急事態に関する二つ
の規定を含む。第98条の緊急事態の宣言と第99条の緊急事態の宣言の効果である。
上記の二つの条項は新草案の第９章に属し、発表されると大きな話題となっ
た。第98条は緊急事態の宣言について次のように示している。宣言権は内閣の首
長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5。第99条は「緊急事態の宣言が発せられた時は、法
1
2
3
4

5

上記と同じ
上記と同じ
『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-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/pamphlet/kenpou_qa.pdf
2012年日本国憲法改正草案 98条1項
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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
の長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。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1。
一見、自民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、世界の現行憲法の内で宣言権を政府の長（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）議会の任期延長・非解散を規制したのは18.8%となっている2。今回の草
案の特徴は、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
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うち、「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
政令にまで容易に影響す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。同項は、
「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民の生命、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3。
」としている。
ここで問題とされるのは、政府の行動が上記の規定に従っているか否かを判断
するのは誰か、あるいは何処の機関、さらにどのようにその決定に至るのかにつ
いてである。また、「最大限」は極めて曖昧な表現であり、結局、国民の基本的
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のか、「最大限」は具
体的にどこまで制限されるかについては明確ではない。

2.3. 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
教授が憲法学者、政治家かつメディア上の諸視点を次の二つの主な学説群に分類
1
2

3

2012年日本国憲法改正草案 99条1・2・4項
Kenneth Mori McElwain, “Using Constitutional Data to Understand “State of Emergency”
Provision”, University of Tokyo 02/05/2017
上記と同じ
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している。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」とする容認説である1。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である。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
否認説のグループである。
欠缺説を主張する日本憲法学者の大西芳雄教授は次のように語る。「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2」。ま
た憲法に関する研究・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」と指摘する3。
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4」ことを強調する。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、住民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5」。
このように、平和主義を掲げ憲法上に明記していることから、平和主義の規定
を破り、対立するような条項を講じてはならないとしている。加えて、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、容認説を提起する人達は、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である。この説を支持する一人は東京大学の
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
選議員であるが、「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」と論
じている。
同説を支持する他の学者も、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、その方が危険であると言う。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、どのような事情であっても、完全
な防止策や対抗措置を立てられるわけではないからである。その場合、個人の自
1
2
3
4
5

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.
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』
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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由と権利を保障することを前提に救済を図る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しても、かえって権力者に法律を利
用するような可能性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考える。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
態において国民の生命、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主張する。

2.4. 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
諸規定は以下の通りである。
- 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。
- 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。
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- 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、国民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、補強する方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ある。仮に突如特定の理由により国家の
存立が危機に陥っていたならば、あるいは特に深刻な自然災害が発生し場合、政
府がどの程度早急に、人権問題を起こせず国民を守れるかが問われている。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なかで、こうした心配の声が聴かれた。感染者
が増えていく中、日本政府が緊急事態対策を憲法上に明記すべきかどうかという
問題が再度議論されている。しかし、実際に憲法が改正されるまでは時間がかか
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
れるようになった1。
3. 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ると、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。
1

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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改正法成立直後、記者会見の前で経済再生担当大臣の西村康稔が「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1。しかし不安の声が多く、「国民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
保全等を行うことを要求している。
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、世間の注目の的となった。しかし、知事が発令した宣言
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。
首相である安倍晋三は、2020年4月上旬に至るまで、「現時点は（当時：3月14
日18時15分）『緊急事態』ではない」し、「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措置を実行する考えだ」と述べ
た2。緊急事態宣言は、すでに長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考えられ、「あくまで万が一のための備えをす
るための法律」だとした。
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であることから、警告が行われた場合でも、公園等で大
勢の人が集まり、花見している集団が見られた。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、安倍晋三首相と国際オリンピック委員会は、共同声明
を発表し、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、むしろその方が、背負った重荷から解放され、政府が感染拡大予防対策
により積極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民は不要不急の外
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対策がとられた。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」と述べた3。
1

2
3

『＜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
安部首相、毎日新聞2020年3月14日
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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以上の対策が実施されると、様々な面において日本国憲法で記載される国民の
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）。そのため、政
策上、これまでの日本政府の言動は、全て「要請」、つまり呼びかけにしかとど
まらず、「強制」には至らない。即ちこれらの対策の成功の多くは国民の一人一
人の意識によるものである。
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
経験を反映しており、個人の自由や権利の保障を最優先させようとするものであ
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事柄に関し、政府も厳しい対策が講じられないという
問題に直面している。
4. 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

4.1. 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年憲法において次のよ
うな条項が含まれる。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、市民権は、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存在しない。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
れている諸法律に任せられている。
新型コロナ対応を背景に、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1。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2。
1

2

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-viem-phoivu-han-4048089.html より
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
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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、国民の生命、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。代
わりに、3月31日、ベトナム総理大臣は16/CT-TTgの指令、「COVID-19の緊急対策
の実施について」1、を出した。指示の第一項目は次のように規定している、
「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。国民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、全ての国民に対し、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」
上記の規定に加え、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によって、ベトナムは、新型コロナ対策において成功し、感染
者数を400人以下に抑え、死者数0という好結果をもたらした。これによりベトナ
ムは、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。他方、指令１６
と同時に、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。

1

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
指 令 16/CT-TTg、 『 COVID-19の 緊 急 対 策 の 実 施 に つ い て 』 、 http://tulieuvankien.
dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/chi-thi-so-16ct-ttg-ngay3132020-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-thuc-hien-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dichcovid-19-6238 より
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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
民を混乱させ、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、特に都市民は、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1。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2。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な定め
はなかった3。
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/VPCPKGVX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（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4。更に、「社会的孤立」の言句について首相及び官庁長
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5。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
染予防対策に戸惑った様子が見られる。
1

2

3

4

5

“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-xahoi-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-do-1030959.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.
http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Huong-dan-thuc-hien-Chi-thi-16CTTTg-ve-cach-ly-xahoi/20204/27510.vgp より
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
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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である。
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ている。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。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」としている1。
実際、首相自身も、「社会的隔離はあくまでも国民への要請にしかとどまら
ず、国民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2」と断言した。しかし、指令16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。

4.2. 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
は、日本とベトナムの間の制度体制の違いを示している。日本の場合、多党制か
らなる議会制民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のもとでは、大きな議論となること
もなく、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。
しかし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顕著な例である 3。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。長期的かつ概括的に論じると、一
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 より
2 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-dongthuyet-phuc-1204092.html より
3
Chernobyl: Disaster, Response & Fallout – HISTORY, https://www.history.com/topics/1980s/
chernobyl より
1
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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、独断的な決定を行うリ
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
て少ないからである。
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、作られた
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行われた。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、旧制度の遺物を削除し、完全なる民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。

市民への情報の公開・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民へ公開し、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。
5. 結論
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。自民党によ
る憲法改正草案に基づくと、民主主義の保障のために次のように提起できる。
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 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
事項が発生した場合は、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が、
不完全なところもある。そのため、市民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新たな法律を作る」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、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である。この憲法上の正式な規定であっても、自民党
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、緊急権は一面では国民の生命、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考察も求められるのではないだろうか1。」そして早
稲田大学大学院経営管理研究科の長内厚教授も、「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「民主主義の使い分け」であると主張す
る。「平常時は様々な意見について、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である。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、まさに長内氏が言ったよ
うに、「民主主義が試されている時」2であろう。
1
2

『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
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