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TRƯƠNG HỒNG QUANG * 

Tóm tắt: Luật nhân quyền quốc tế thừa nhận rằng một số quyền là tuyệt đối và các giới hạn hợp lí 

có thể được đặt ra đối với hầu hết các quyền và tự do. Hiến pháp Việt Nam ban hành năm 2013 đã ghi 

nhận nguyên tắc chung về hạn chế quyền con người, quyền công dân. Đây được xem là một điểm mới 

tiến bộ. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành nguyên tắc này cho thấy những bất cập nhất định. Trên cơ sở 

đánh giá thực tiễn thi hành nguyên tắc hạn chế quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 

2013, bài viết đề xuất cần được giải thích chính thức nguyên tắc này. 
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THE PRACTICE OF IMPLEMENTING THE PRINCIPLE OF RESTRICTING HUMAN RIGHTS 

AND CITIZENS' RIGHTS UNDER THE 2013 CONSTITUTION 

Abstract: International human rights law recognizes that few rights are absolute and 

reasonable limits may be placed on most rights and freedom. The 2013 Constitution of Vietnam 

recognized the general principle of restriction of human and citizens’ rights. This can be considered 

as one of the new progressive provisions. However, the practice of implementing this principle 

shows some shortcomings. Based on the assessment of the implementation, the article recommends 

an official interpretation for this principle. 
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1. Quan niệm về hạn chế quyền con 

người, quyền công dân  

Hạn chế quyền con người, quyền công 

dân (sau đây gọi tắt là hạn chế quyền) là quy 

định được ghi nhận trong Tuyên ngôn toàn 

thế giới về nhân quyền năm 1948 (Universal 

Declaration of Human Rights - UDHR) và 

một số điều ước quốc tế về quyền con người 

mà bản chất của nó là cho phép các quốc gia 

thành viên áp đặt một số điều kiện với việc 

thực hiện/thụ hưởng một số quyền con người 

nhất định.
(1)

 Cụ thể, khoản 2 Điều 29 UDHR 

nêu rằng: “ hi thực hiện các quyền và tự do 

của mình, mọi người chỉ phải chịu những 

hạn chế do luật định (“determined by law”), 

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  hác, cũng như 

đáp ứng những yêu cầu chính đáng về đạo 

đức, trật tự xã hội và phúc lợi chung trong 
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