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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
—————————— 

Số: 49/BC-TA  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
—————————————————————————————————— 

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2022 

BÁO CÁO 
Tổng kết thực tiễn thi hành các quy định của pháp luật 

về xử lý hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng 
–––––––––––––––– 

Kính trình: Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Sau gần 07 năm triển khai thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình 
sự (sau đây viết tắt là BLTTHS), Bộ luật Tố tụng dân sự (sau đây viết tắt là 
BLTTDS) và Luật Tố tụng hành chính (sau đây viết tắt là Luật TTHC) về xử lý 
các hành vi cản trở hoạt động tố tụng, số lượng các hành vi cản trở hoạt động tố 
tụng bị xử lý hành chính còn rất khiêm tốn so với số lượng các hành vi vi phạm. 
Một trong những nguyên nhân chính của tình trạng này là chưa có văn bản quy 
phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết hình thức xử phạt, thẩm quyền, trình tự, thủ 
tục xử phạt đối với các hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Để có cơ sở cho việc 
ban hành Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi cản trở hoạt 
động tố tụng, trên cơ sở báo cáo tổng kết của các Tòa án nhân dân; Báo cáo tổng 
kết của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao 
xây dựng Báo cáo tổng kết thực tiễn triển khai thi hành các quy định của pháp 
luật về xử lý hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, cụ thể như 
sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VIỆC XỬ LÝ HÀNH CHÍNH CÁC 
HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG 

1.1. Tình hình triển khai 
1.1.1. Tình hình triển khai việc xử lý hành chính các hành vi cản trở 

hoạt động tố tụng tại Tòa án 
Trong lĩnh vực tố tụng hình sự, nếu như trước đây (BLTTHS năm 2003) 

chỉ có một điều luật (Điều 198) để quy định về xử lý đối với hành vi gây rối trật 
tự phiên tòa thì đến nay (BLTTHS)  đã dành Chương XXXII để quy định về xử 
lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng hình sự. Chương này gồm 03 điều, trong 
đó Điều 466 quy định về xử lý người có hành vi cản trở hoạt động tố tụng của 
cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; Điều 467 quy định về xử lý người vi 
phạm nội quy phiên tòa và Điều 568 quy định về hình thức xử phạt, thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục xử phạt. 

Lĩnh vực tố tụng hành chính, trước đây (Luật TTHC năm 2010) chỉ quy 
định chung về việc nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, cản trở Thẩm phán, Hội 
thẩm nhân dân thực hiện nhiệm vụ, thì nay Luật TTHC đã dành Chương XX quy 
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định về xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng hành chính. Chương này 
gồm 11 điều (từ Điều 316 đến Điều 326), trong đó đã quy định khá cụ thể các 
hành vi cản trở hoạt động tố tụng hành chính như hành vi vi phạm nội quy phiên 
tòa; hành vi xúc phạm uy tín của Tòa án, danh dự, nhân phẩm sức khỏe của 
những người tiến hành tố tụng; hành vi cản trở hoạt động xác minh, thu thập 
chứng cứ. 

Đối với lĩnh vực tố tụng dân sự, BLTTDS năm 2004 sửa đổi bổ sung năm 
2011 đã quy định về xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng (Chương 
XXXII). Trong BLTTDS, các quy định về xử lý các hành vi cản trở hoạt động 
tố tụng dân sự được pháp điển hóa từ văn bản trước đó và quy định tại Chương 
XL. Chương này gồm 10 điều (từ Điều 489 đến Điều 498). 

Trong quá trình triển khai thực hiện các quy định nêu trên, Hội đồng Thẩm 
phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành một số Nghị quyết, Thông tư và tổ 
chức giải đáp trực tuyến các vướng mắc có liên quan (Nghị quyết số 
02/2020/NQ-HĐTP ngày 24/9/2020; Thông tư số 02/2017/TT-TANDTC ngày 
28 tháng 7 năm 2017 của Chánh án TANDTC; Công văn số 01/GĐ-TANDTC 
ngày 25/7/2016 của HĐTP-TANDTC…).   

Tuy nhiên, điểm chung của các quy định trong các Luật, Bộ luật tố tụng 
nêu trên là đều chưa quy định về hình thức xử phạt, thẩm quyền, trình tự, thủ tục 
xử phạt đối với các hành vi cản trở hoạt động tố tụng mà vấn đề này được thực 
hiện theo các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và pháp luật khác có 
liên quan (Điều 468 BLTTHS, Điều  498 BLTTDS và Điều 326 Luật TTHC). 

Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 
2012 có quy định thẩm quyền của Tòa án nhân dân trong xử lý vi phạm hành 
chính, nhưng xử lý đối với loại hành vi gì thì cũng chưa quy định. 

Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV ngày 13 tháng 11 năm 2020, Quốc 
hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm 
hành chính năm 2020. Tại khoản 3 Điều 4 của Luật này quy định:  “Ủy ban 
thường vụ Quốc hội quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động 
kiểm toán nhà nước và đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng”. 

Tại Văn bản số 249/TTKQH-PL ngày 20-10-2021 của Tổng Thư ký Quốc 
hội về việc triển khai thực hiện quy định của Luật Phòng, chống ma túy và Luật 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, theo đó, Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Tòa án nhân dân tối cao tổ chức nghiên cứu, 
xây dựng Dự án Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở 
hoạt động tố tụng. 

Như vậy, cho đến nay mặc dù đã có những quy định của các văn bản tố 
tụng để xác định những hành vi cản trở hoạt động tố tụng có thể bị xử lý hành 
chính. Tuy nhiên, chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết về trình 
tự, thủ tục, thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực tố tụng. Từ thực tế 
này cho nên thực tiễn Tòa án mới chỉ xử lý một số trường hợp vi phạm nội quy 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/thong-tu-02-2017-tt-tandtc-quy-che-to-chuc-phien-toa-357255.aspx
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phiên tòa, còn hầu hết các hành vi cản trở hoạt động tố tụng khác đều chưa bị 
xử lý. 

1.1.2. Tình hình triển khai việc xử lý hành chính các hành vi cản trở 
hoạt động tố tụng tại cơ quan điều tra, truy tố 

Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng 
được quy định tại Điều 14 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của 
Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an 
toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống 
bạo lực gia đình (sau đây gọi tắt là Nghị định 167) (Nghị định này đã được thay 
thế bởi Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021). 

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 167, Bộ Công 
an đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định nêu trên, 
cụ thể: Thông tư số 10/2015/TT-BCA ngày 11/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Công 
an quy định chi tiết về xử phạt hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật 
tự, an toàn xã hội; Thông tư số 34/2014/TT-BCA ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Công an quy định về các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành 
chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân; Thông tư số 07/2019/TT-BCA 
ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về các biểu mẫu để sử dụng 
khi xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân (thay 
thế Thông tư số 34/2014/TT-BCA)… 

Ngoài ra, Bộ Công an đã phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan 
truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định 
167 và các văn bản hướng dẫn với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng 
đối tượng, địa bàn. 

Theo báo cáo của Công an các địa phương và kết quả các đợt kiểm tra 
việc thực hiện, áp dụng Nghị định 167, trong đó có quy định về hành vi vi phạm 
các quy định về tố tụng hình sự; trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, kế hoạch của 
Chính phủ, Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động ban hành 
các kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị trực thuộc triển 
khai thực hiện sát với tình hình thực tế địa phương, đơn vị và đã đạt được hiệu 
quả tích cực. 

Đối với Viện kiểm sát: Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính 
năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) thì Viện kiểm sát nhân dân không có 
thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi cản trở hoạt động 
tố tụng. Do vậy, về cơ bản Viện kiểm sát nhân dân không triển khai các quy định 
về xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng. 

1.2. Kết quả đạt được 
1.2.1. Kết quả đạt được tại Tòa án nhân dân 
Mặc dù Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở 

hoạt động tố tụng chưa được ban hành. Tuy nhiên, thực tế, các cơ quan tiến hành 
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tố tụng vẫn hằng ngày phải xử lý các tình huống tổ chức, cá nhân có hành vi cản 
trở hoạt động tố tụng, cụ thể như sau: 

Theo thống kê của Tòa án nhân dân tối cao (trên cơ sở báo cáo của Tòa 
án nhân dân các địa phương) từ năm 2015 đến 2021 đã có rất nhiều các hành vi 
cản trở hoạt động tố tụng xảy ra trên phạm vi cả nước, các báo cáo này thể hiện, 
đơn vị nào cũng gặp phải các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của các tổ chức, 
cá nhân, số lượng các hành vi vi phạm có xu hướng gia tăng và ngày càng phức 
tạp. Theo ghi nhận của các địa phương, hành vi cản trở hoạt động tố tụng rất đa 
dạng. Tuy nhiên, các hành vi vi phạm phổ biến bao gồm: 

- Hành vi vi phạm nội quy phiên tòa; 
- Gây rối trật tự (chửi bới, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm những 

người tiến hành tố tụng); 
- Không có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án trong quá trình xem xét, 

thẩm định tại chỗ, định giá tài sản…; 
- Cản trở người tiến hành tố tụng xem xét thẩm định tại chỗ, đo đạc, định 

giá tài sản, xác minh thu thập chứng cứ; 
- Ngăn cản việc cấp, giao, nhận, tống đạt thông báo, văn bản tố tụng của 

Tòa án; 
- Đưa tin sai sự thật nhằm cản trở Tòa án giải quyết vụ án; 
- Sử dụng hung khí uy hiếp, đe dọa các hoạt động xem xét, thẩm định tại 

chỗ, đo đạc, định giá tài sản; 
- Từ chối khai báo, khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật khi 

làm chứng; 
- Không cử người tham gia Hội đồng định giá theo yêu cầu của Tòa án 

mà không có lý do chính đáng; không tham gia thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng 
định giá mà không có lý do chính đáng; 

- Người làm chứng, Người phiên dịch, Người giám định đã được Tòa án 
triệu tập hợp lệ nhưng cố ý không đến Tòa án hoặc không có mặt tại phiên tòa; 
phiên họp mà không có lý do chính đáng; 

- Cố ý gây thương tích cho Luật sư, chửi bới, xúc phạm Luật sư phía 
đối diện; 

- Cố ý không nhận, không có mặt theo Giấy triệu tập của Tòa án; 
- Tự ý bỏ về giữa chừng, không ký vào biên bản làm việc của Tòa án; 
- Cố ý tẩu tán, hủy hoại hoặc không cung cấp tài liệu, chứng cứ; 
- Mua chuộc, đe dọa, cưỡng ép để ngăn cản người làm chứng để họ khai 

báo gian dối; 
- Từ chối định giá tài sản, kết luận giám định; 
- Quay video phát lên mạng xã hội, với lời lẽ xúc phạm cán bộ Tòa án; 
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- Tự gây tổn hại sức khỏe (đập đầu vào ghế, nhảy lầu, uống thuốc độc tự 
tự…). 

Mặc dù số lượng các hành vi vi phạm là rất nhiều (diễn ra ở tất cả các giai 
đoạn tố tụng và các cấp Tòa). Tuy nhiên, số lượng các hành vi cản trở hoạt động 
tố tụng bị xử lý còn rất khiêm tốn so với số lượng các hành vi vi phạm, cụ thể 
như sau: 

Trong thời gian từ năm 2015 đến 2021, toàn bộ hệ thống Tòa án: 
- Có 20 hành vi cản trở hoạt động tố tụng tại Tòa án nhân dân đã bị khởi 

tố hình sự về các tội: Gây rối trật tự phiên tòa; bắt người trái pháp luật; vu khống; 
cố ý gây thương tích; chống người thi hành công vụ. 

- Có 02 trường hợp bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi cản trở hoạt 
động tố tụng tại Tòa án, cụ thể: 01 Quyết định xử phạt hành chính về hành vi vi 
phạm nội quy phiên tòa, mức xử phạt là 2.500.000 đồng; 01 Quyết định xử phạt 
bằng hình thức buộc bị đơn rời khỏi phòng xử án. 

- Có 05 trường hợp người tiến hành tố tụng lập biên bản về hành vi vi 
phạm về các hành vi: không nhận văn bản tố tụng; mất trật tự phiên tòa; cản trở 
hoạt động định giá tài sản của Hội đồng định giá; Luật sư cản trở hoạt động tố 
tụng của Hội đồng xét xử; đương sự có hành vi gây thương tích cho Luật sư. 
Tuy nhiên, việc lập biên bản này chỉ nhằm mục đích lưu biên bản trong hồ sơ 
vụ án mà không ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

- Có 03 trường hợp Hội đồng xét xử yêu cầu lực lượng Cảnh sát Tư pháp 
bảo vệ phiên tòa cưỡng chế người có hành vi vi phạm rời khỏi phòng xử án. 

- Có một trường hợp dẫn giải người làm chứng đến phiên tòa. 
1.2.2. Kết quả đạt được tại cơ quan điều tra, truy tố 
Tại cơ quan điều tra thuộc Công an nhân dân: Theo thống kê của Công an 

các đơn vị, địa phương, từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2021, các đơn vị 
trong lực lượng Công an đã kiểm tra, phát hiện 37 vụ vi phạm về cản trở hoạt 
động tố tụng, xử phạt 47 đối tượng; trong đó phạt cảnh cáo 01 đối tượng, phạt 
tiền 46 đối tượng, với tổng số tiền phạt là 117.500.000 đồng. 

Đối với Viện kiểm sát nhân dân: Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan tiến 
hành tố tụng trong việc giải quyết các vụ án hình sự, vụ việc dân sự, vụ án hành 
chính và những việc khác theo quy định của pháp luật. Trong BLTTHS (Điều 
466), BLTTDS (khoản 3 Điều 489) và Luật TTHC (Điều 317) đều quy định việc 
xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Viện 
kiểm sát, nhưng như đã nêu ở trên, theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành 
chính thì Viện Kiểm sát nhân dân không có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 
chính đối với các hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Do đó, thời điểm từ ngày 
01/01/2015 đến ngày 31/12/2021, Viện Kiểm sát nhân dân không có số liệu liên 
quan tới xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi cản trở hoạt động tố 
tụng. Tuy nhiên, Viện kiểm sát nhân dân đã ghi nhận một số trường hợp có hành 
vi cản trở hoạt động tố tụng, cụ thể như sau: 
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- Sau khi Kiểm sát viên phát biểu quan điểm, bị đơn đã tiến tới bàn Kiểm 
sát viên nắm áo, có lời lẽ xúc phạm Kiểm sát viên, đối tượng đã được can ngăn 
và Kiểm sát viên đã di chuyển ra ngoài phòng xử án (tại TAND thành phố Cần 
Thơ ngày 17/1/2019). 

- Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng 
xét xử không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn. Trong lúc Hội đồng xét xử 
cấp phúc thẩm tuyên án thì nguyên đơn rút dao tự gây thương tích cho mình, sau 
đó rượt đuổi Kiểm sát viên để gây thương tích (tại TAND thành phố Cần Thơ 
ngày 07/5/2020).  

Sau khi xảy ra hai sự việc nêu trên, Kiểm sát viên có tiến hành lập biên 
bản làm việc và gửi cho Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu xử lý theo 
quy định của pháp luật, nhưng các hành vi trên cũng không được xử phạt hành 
chính theo quy định. 

Ngoài ra, quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính còn xuất hiện 
những hành vi gây cản trở hoạt động tố tụng như: một bộ phận người dân có dấu 
hiệu bị tác động bởi các đối tượng chống đối chính trị, phản động cực đoan như 
(tổ chức khủng bố “Việt Tân”) lôi kéo, kích động người dân khởi kiện vụ án 
hành chính liên quan đến thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng và việc giải 
quyết đơn khiếu nại của chính quyền địa phương, nhằm gây rối nội bộ, làm phức 
tạp tình hình. Khi được Tòa án thụ lý giải quyết, đưa vụ án ra xét xử, tại phiên 
tòa ngoài những người tham gia tố tụng được triệu tập còn có một nhóm người 
dân đi theo người khởi kiện tham dự phiên tòa. Sau khi Kiểm sát viên phát biểu 
quan điểm giải quyết vụ án, Hội đồng xét xử tuyên án (đa phần các vụ án đều 
không có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện) thì người 
khởi kiện và nhóm người đi theo to tiếng, có lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân 
phẩm của Kiểm sát viên, Thẩm phán giải quyết vụ án, gây rối trật tự trong khuôn 
viên trụ sở của Tòa án. Tuy nhiên, Tòa án cũng không tiến hành xử phạt vi phạm 
hành chính trường hợp nào.  

II. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ 
TRÌNH ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH CÁC 
HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG 

2.1. Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy 
định về xử phạt hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng tại Tòa 
án 

2.1.1. Thuận lợi 
- BLTTHS (Chương XXXII), BLTTDS (Chương XL) và Luật TTHC 

(Chương XX) đã quy định khá đầy đủ các hành vi cản trở hoạt động tố tụng có 
thể bị xử lý hành chính.  

Ngoài ra, Thông tư 02/2017/TT-TANDTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa cũng 
quy định “Người vi phạm nội quy phòng xử án thì tùy từng trường hợp có thể bị 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/thong-tu-02-2017-tt-tandtc-quy-che-to-chuc-phien-toa-357255.aspx
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Chủ tọa phiên tòa buộc rời khỏi phòng xử án hoặc khu vực xét xử, xử phạt vi 
phạm hành chính, tạm giữ hành chính”.  

Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 
2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Ngày 13 tháng 11 năm 
2020 Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý 
vi phạm hành chính, Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Luật 
này quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính. 

Đây là những căn cứ pháp lý để các cơ quan tiến hành tố tụng có thể áp 
dụng để xử lý đối với người có hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Như vậy, về 
cơ sở pháp lý để xử phạt hành chính các hành vi cản trở tố tụng là đã có quy 
định. 

- Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và chính quyền 
địa phương đặc biệt là cơ quan Công an, UBND xã, phường… là điều kiện thuận 
lợi để xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng tại Tòa án nhân dân khi tổ chức, 
cá nhân có hành vi cản trở hoạt động của Tòa án. 

- Đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án có trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm xử lý các tình huống, kiên trì giải thích, tuyên 
truyền pháp luật để những người tham gia tố tụng hiểu, chấp hành pháp luật và 
nội quy phiên tòa. 

2.1.2. Khó khăn, vướng mắc 
a) Khó khăn vướng mắc trong quy định của pháp luật 
* Hành vi từ chối khai báo, khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự 

thật khi làm chứng 
Theo quy định tại khoản 3 Điều 78 BLTTDS: Người làm chứng được từ 

chối khai báo nếu lời khai của mình liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật nghề 
nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình hoặc việc khai báo 
đó có ảnh hưởng xấu, bất lợi cho đương sự là người có quan hệ thân thích với 
mình. Tuy nhiên, khoản 2 Điều 489 BLTTDS quy định: từ chối khai báo, khai 
báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật khi làm chứng thì tùy theo tính 
chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy 
cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Tương tự như vậy, điểm e khoản 2 Điều 62 Luật TTHC quy định: người 
làm chứng được từ chối khai báo nếu lời khai của mình liên quan đến bí mật nhà 
nước, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân hoặc việc khai báo 
đó ảnh hưởng xấu, bất lợi cho đương sự là người có quan hệ thân thích với mình. 
Tuy nhiên, khoản 2 Điều 318 Luật TTHC quy định: xử lý hành chính đối với 
hành vi từ chối khai báo, khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật khi 
làm chứng. 

Như vậy, BLTTDS, Luật TTHC quy định những trường hợp được quyền 
từ chối khai báo nhưng điều luật cụ thể về xử lý hành vi này lại không loại trừ 
trường hợp ngoại lệ. 
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* Nhiều quy định còn chung chung, chưa cụ thể và khó hiểu 
- Đối với hành vi đưa tin sai sự thật: 
Khoản 2 Điều 495 BLTTDS quy định:“Người có hành vi đưa tin sai sự 

thật nhằm cản trở Tòa án giải quyết vụ án thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm 
mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định 
của pháp luật” 

 Điều 324 Luật TTHC cũng quy định tương tự về hành vi này. Tuy nhiên, 
trong các quy định này còn nhiều vấn đề cần phải hướng dẫn, chẳng hạn thế nào 
là thông tin sai sự thật, thực tế có rất nhiều người đưa ra một loạt thông tin, 
nhưng có thông tin đúng, có thông tin chưa chính xác; hoặc thế nào là nhằm cản 
trở Tòa án giải quyết vụ án; tính chất, mức độ vi phạm tới mức nào thì bị xử lý 
hành chính, mức nào thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

- Đối với các hành vi cản trở người tiến hành tố tụng xem xét, thẩm định 
tại chỗ, quyết định định giá, quyết định trưng cầu giám định hoặc xác minh, thu 
thập chứng cứ:  

Theo quy định tại Mục 6 Điều 489 BLTTDS và điểm 7 Điều 318 Luật 
TTHC quy định xử lý hành vi “cản trở người tiến hành tố tụng, xem xét, thẩm 
định tại chỗ, quyết định định giá, quyết định trưng cầu giám định hoặc xác minh, 
thu thập chứng cứ….”. Tuy nhiên khái niệm “cản trở” quy định trong luật chưa 
được giải thích cụ thể, hành vi chống đối của đương sự và người liên quan đến 
mức độ nào được xem là cản trở. 

* Xử lý hành vi vi phạm nội quy phiên tòa, phiên họp 
Theo quy định tại Điều 491 BLTTDS: Chủ tọa phiên tòa có quyền ra quyết 

định buộc người vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này rời khỏi phòng xử án. 
Cơ quan công an có nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa hoặc người có nhiệm vụ bảo vệ 
trật tự phiên tòa thi hành quyết định của Chủ tọa phiên tòa về việc buộc rời khỏi 
phòng xử án hoặc tạm giữ hành chính người gây rối trật tự tại phiên tòa. 

Theo quy định của Điều 58 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Xử lý vi phạm hành chính 2020, khi có hành vi vi phạm, người có thẩm quyền 
phải lập biên bản vi phạm, sau đó ra quyết định xử phạt.  

Thực tế việc lập biên bản vi phạm hành chính không đơn giản, phải đảm 
bảo có đủ các bên ký, bao gồm cả người chứng kiến. Tại phiên tòa, trong lúc 
mất trật tự, Chủ tọa phải tập trung điều hành phiên tòa, giữ ổn định trật tự. Khi 
phiên tòa đã ổn định thì người có hành vi vi phạm đã rời đi. Thêm vào đó, mẫu 
biên bản xử phạt hành chính Tòa án cũng chưa có. Đồng thời, căn cứ xác định 
mức độ của hành vi để xử phạt chưa cụ thể nên áp dụng mức phạt nào cũng là 
vấn đề khó khăn. 

* Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Tòa án nhân dân 
Điều 48 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2020 quy định những người sau có thẩm quyền xử phạt vi phạm  hành 
chính: 
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- Thẩm phán chủ tọa phiên tòa; 
-Thẩm phán được phân công giải quyết vụ việc phá sản; 
- Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh tòa chuyên trách Tòa án 

nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự khu vực; 
- Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự quân khu 

và tương đương, Chánh tòa chuyên trách Tòa án nhân dân cấp cao; 
Quy định này không đề cập đến thẩm quyền của Thẩm phán được giao 

giải quyết vụ việc, nhưng chưa phải là Chủ tọa phiên tòa và cũng không phải là 
vụ việc phá sản; không quy định thẩm quyền xử phạt của Chánh án TANDTC, 
Chánh án TANDCC, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương và Chánh tòa 
chuyên trách Tòa án nhân dân cấp quận, huyện. 

* Chưa có quy định khung phạt tiền cụ thể đối với các hành vi cản trở hoạt 
động tố tụng tại Tòa án 

Theo quy định tại Điều 498 BLTTDS, Điều 468 BLTTHS; Điều 326 Luật 
TTHC thì có quy định chung là: Hình thức xử phạt, thẩm quyền, trình tự, thủ tục 
xử phạt hành chính đối với các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự, hình 
sự và hành chính được thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành 
chính và pháp luật có liên quan mà không có quy định khung phạt tiền cụ thể 
đối với từng hành vi vi phạm. Do đó sẽ gây khó khăn cho người có thẩm quyền 
thuộc Tòa án nhân dân trong việc quyết định mức phạt tiền đối với hành vi cản 
trở hoạt động tố tụng dân sự, hình sự và hành chính. Hoặc sẽ tạo sự tùy nghi, 
không thống nhất trong việc quyết định mức phạt tiền của người có thẩm quyền 
xử phạt cùng cấp. 

* Về tạm giữ người theo thủ tục hành chính 
Theo quy định tại điểm l khoản 1 Điều 123 của Luật Sửa đổi một số điều 

của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 thì Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa 
có quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính. 

Điều 20 Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ 
quy định trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ quản lý người bị tạm giữ. 
Tuy nhiên, Nghị định không quy định rõ người nào trong cơ quan Tòa án được 
giao nhiệm vụ quản lý người bị tạm giữ: bất kỳ công chức nào trong cơ quan 
Tòa án hay nhân viên bảo vệ cơ quan Tòa án. Do vậy, không có cơ sở pháp lý 
để lãnh đạo Tòa án phân công người làm nhiệm vụ quản lý người bị tạm giữ 
trong vòng từ 12 giờ đến 24 giờ theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Xử lý 
vi phạm hành chính năm 2012. 

Mặt khác, hiện nay hầu hết trụ sở cơ quan Tòa án các cấp đều không có 
cơ sở vật chất làm nhà hoặc phòng tạm giữ; ngoài ra việc tạm giữ còn phải đảm 
bảo tiêu chuẩn ăn uống, điều trị, chăm sóc y tế.  

Đối với các Tòa án nhân dân cấp huyện thì việc tạm giữ hành chính người 
vi phạm càng khó khăn hơn. Thực tế Tòa án cấp quận, huyện  không có lực 
lượng bảo vệ. Vì vậy chỉ có thể áp dụng được biện pháp tạm giữ trong thời gian 
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mở phiên tòa vì có lực lượng bảo vệ phiên tòa. Trong khi hành vi cản trở hoạt 
động tố tụng của Tòa án có thể xảy ra trong thời gian không mở phiên tòa (làm 
việc với bị can, bị cáo, đương sự…). 

* Về vai trò, trách nhiệm của UBND và Công an cấp xã: 
Khoản 4 Điều 101 BLTTDS đã quy định về vai trò, trách nhiệm của 

UBND cấp xã, Công an xã, phường, thị trấn hỗ trợ Tòa án khi có hành vi cản trở 
việc xem xét, thẩm định tại chỗ. 

Trường hợp Thẩm phán đã đề nghị UBND cấp xã, Công an xã, phường, 
thị trấn nơi có đối tượng được xem xét, thẩm định tại chỗ, nhưng những cơ quan 
này không thực hiện việc hỗ trợ theo yêu cầu của Thẩm phán thì theo hướng dẫn 
tại mục 3 Phần IV công văn Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ số 01/GĐ-
TANDTC ngày 25/7/2016 của HĐTP- TANDTC thì Tòa án cần trao đổi  với 
UBND cấp trên, cơ quan Công an cấp trên để có sự chỉ đạo đối với UBND cấp 
xã, Công an cấp xã, phường, thị trấn trong việc hỗ trợ xem xét, thẩm định tại 
chỗ.  

Tuy nhiên, thực tế một số cơ quan Công an cấp trên có quan điểm, lực 
lượng Công an cấp xã, cấp huyện nếu có tham gia hỗ trợ cho Tòa thì cũng chỉ 
bảo vệ an ninh, trật tự mà không trực tiếp cưỡng chế cho các ngành chức năng 
thực hiện đo đạc. Do vậy, nếu lực lượng Công an có tham gia thì Tòa án cũng 
không đo đạc được.  

* Về việc dẫn giải người làm chứng 
Khoản 8 Điều 78 BLTTDS quy định nghĩa vụ của người làm chứng là 

phải có mặt tại Tòa án, phiên tòa, phiên họp theo giấy triệu tập của Tòa 
án…trường hợp người làm chứng không đến phiên tòa, phiên họp mà không có 
lý do chính đáng và việc vắng mặt của họ cản trở việc xét xử, giải quyết thì 
Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Hội đồng giải quyết việc dân sự có thể ra quyết 
định dẫn giải người làm chứng. 

Mặc dù đã có quy định, nhưng biện pháp này gần như không được áp 
dụng bao giờ, vì thủ tục dẫn giải, người thực hiện việc dẫn giải người làm chứng 
là hết sức phức tạp, trường hợp đã dẫn giải đến phiên tòa, nhưng nếu không 
muốn hợp tác, người làm chứng có thể không khai báo gì hoặc khai là không 
biết, không nhớ thì Tòa án cũng không có cách nào để buộc họ khai báo những 
điều đã biết. 

b) Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành 
- Người có hành vi cản trở hoạt động tố tụng thực hiện xong hành vi gây 

rối, chửi bới, xúc phạm danh dự, nhân phẩm uy tín của người tiến hành tố tụng 
sẽ nhanh chóng bỏ đi, hoặc không có ai chứng kiến hoặc lợi dụng đám đông kích 
động nên không thể lập biên bản và không chứng minh được hành vi cản trở 
hoạt động tố tụng, nên không có căn cứ để xử lý. 
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- Việc xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng còn chưa phổ biến, nên 
những người tiến hành tố tụng chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý, dẫn 
đến tâm lý e ngại xử lý, dễ dàng bỏ qua những vi phạm. 

- Đối với Tòa án, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn gặp rất nhiều khó 
khăn do thiếu lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, thiếu kỹ năng xử lý và không được 
trang bị công cụ, phương tiện hỗ trợ, lực lượng dân quân tự vệ thường trực còn 
mỏng, không đáp ứng kịp thời khi xảy ra các tình huống bất ngờ. 

- Việc lập biên bản vi phạm hành chính trong hầu hết các trường hợp vi 
phạm đều rất khó khăn, thiếu hệ thống biểu mẫu, chưa quy định cơ quan nào thi 
hành Quyết định xử lý hành chính của người có thẩm quyền của cơ quan tiến 
hành tố tụng. 

- Hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án trong việc tổ chức phiên 
họp, phiên hòa giải, đối thoại. 

Thực tế Tòa án ít gặp đương sự có hành vi gây rối khi tổ chức phiên tòa 
do có lực lượng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp. Chỉ một số ít trường hợp sau khi tuyên 
án, đương sự bức xúc, nên có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của 
người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Trong trường hợp này nếu có thì việc xử 
lý thường do lực lượng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp tiến hành.  

Tuy nhiên, khi Tòa án tổ chức phiên họp (phiên hòa giải, đối thoại), 
thường không có lực lượng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp nên có nhiều trường hợp 
đương sự có hành vi thái quá, thậm chí có những phát ngôn và hành động xúc 
phạm, xâm hại đến sự tôn nghiêm, uy tín của Tòa án. Cũng có nhiều trường hợp 
đương sự đòi quay phim, ghi âm hoạt động của Cán bộ tòa án khi không được 
phép và phát ngôn thiếu căn cứ, thậm chí đe đọa tính mạng của người tiến hành 
tố tụng. Trường hợp này thì Điều 491 BLTTDS lại chưa quy định; Điều 492 
BLTTDS có quy định nhưng chưa cụ thể thế nào về “tính chất, mức độ vi phạm” 
nên Tòa án chưa đủ cơ sở để xử lý. 

2.2. Tại các Cơ quan điều tra, truy tố 
2.2.1. Thuận lợi 
Bộ Công an thường xuyên chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương (đặc 

biệt là Cơ quan điều tra các cấp) phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan 
trong thực hiện các hoạt động tố tụng để kịp thời phát hiện các hành vi cản trở 
hoạt động tố tụng và xử lý theo quy định của pháp luật. 

Thường xuyên chú trọng, tập trung chỉ đạo cơ quan điều tra các cấp chủ 
động nắm chắc, nắm vững, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật liên 
quan đến hoạt động tố tụng, giải quyết các vụ án, các tin báo, tố giác về tội phạm; 
hạn chế tối đa các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của đối tượng. 

2.2.2. Khó khăn, vướng mắc 
a) Đối với cơ quan điều tra của Công an nhân dân 
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Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ chưa quy 
định đầy đủ chế tài xử phạt đối với các hành vi cản trở hoạt động tố tụng theo 
quy định tại Điều 466 BLTTHS; đồng thời cũng chưa có chế tài xử lý đối với 
các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự và tố tụng hành chính. Mặt khác, 
ngày 31/12/2021 Chính phủ ban hành Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về 
xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống 
tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực 
gia đình (thay thế nghị định 167); trong đó không quy định xử phạt vi phạm hành 
chính đối với các hành vi vi phạm quy định về tố tụng hình sự; đồng thời, các 
hành vi vi phạm quy định về tố tụng hình sự được quy định tại Nghị định 167 
hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Do đó, hiện nay chưa có chế tài xử lý 
đối với các hành vi này. Trong thực tiễn công tác, nếu có dấu hiệu vi phạm cản 
trở hoạt động tố tụng, Cơ quan điều tra sử dụng các biện pháp động viên, cho 
viết cam kết hoặc giải thích trách nhiệm để đối tượng hợp tác với cơ quan điều 
tra giải quyết vụ án, vụ việc. 

b) Đối với Viện kiểm sát 
Qua tổng kết thực tiễn cho thấy, trong quá trình thực hành quyền công tố 

và kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự, thi hành án hình sự, người tiến hành tố 
tụng củaVKSND bị cản trở hoạt động tố tụng bởi các hành vi chủ yếu như sau: 
khai báo gian dối; từ chối khai báo; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của 
người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; đe dọa hoặc có hành vi khác cản trở hoạt 
động tố tụng của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; không chấp hành theo 
giấy triệu tập của Viện kiểm sát, tự ý bỏ về giữa chừng làm cho việc giải quyết 
phải hoãn nhiều lần; không chịu ký vào các biên bản làm việc;… trên thực tế, khi 
xảy ra các vụ việc nêu trên, Kiểm sát viên thường áp dụng biện pháp giải thích, 
giáo dục, nhắc nhở; đưa ra các lý lẽ, lập luận để thuyết phục người tham gia tố 
tụng mà chưa có biện pháp để mang tính cưỡng chế để bảo đảm cho các hoạt động 
của Viện kiểm sát được thực hiện một cách hiệu quả. 

2.3. Nguyên nhân 
2.3.1. Đối với Tòa án nhân dân 
- Chưa có văn bản quy định chi tiết, cụ thể về  trình tự, thủ tục, thẩm 

quyền, nguyên tắc xử lý các hành vi cản trở hoạt động của Tòa án; đối tượng và 
hình thức bị xử lý; Thời hiệu, thời hạn cũng như cách tính thời hiệu, thời hạn 
trong xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án... 

- Đội ngũ những người tiến hành tố tụng của Tòa án (Chánh án, Chánh 
tòa, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký) đều chưa được tập huấn, bồi dưỡng kỹ 
năng, nghiệp vụ về lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính nên còn lúng túng khi có 
hành vi vi phạm xảy ra; Tòa án nhân dân tối cao chưa xây dựng hệ thống biểu 
mẫu (Biên bản vi phạm hành chính, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính,…) 
để sử dụng trong trường hợp có vi phạm nên cũng gây khó khăn trong việc lập 
biên bản, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 
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- Số lượng các vụ án có sự tham gia của lực lượng Cảnh sát tư pháp bảo 
vệ phiên tòa, phiên họp chưa nhiều, trong khi đội ngũ bảo vệ của Tòa án còn 
thiếu chuyên nghiệp, không đủ lực lượng, phương tiện, công cụ…để xử lý khi 
có tình huống vi phạm xảy ra. 

- Thiếu cơ sở vật chất: phòng xét xử, phòng họp của Tòa án nhiều địa 
phương còn chưa đảm bảo an ninh, chưa có hệ thống phòng tạm giữ hành 
chính… 

- Thiếu cơ chế bảo vệ người tiến hành tố tụng, đặc biệt là Thẩm phán trực 
tiếp tham gia giải quyết vụ án. Thực tế, trong thời gian vừa qua, nhiều trường 
hợp đương sự, bị cáo có hành vi hành hung, cố ý gây thương tích cho Thẩm phán 
tiến hành giải quyết vụ án. Tuy nhiên, cơ chế bảo vệ Thẩm phán, người thân 
trong gia đình Thẩm phán cũng chưa có. 

- Trình độ dân trí nói chung và mức độ am hiểu pháp luật của đại đa số 
người dân là chưa cao dẫn đến việc tuân thủ, chấp hành pháp luật còn hạn chế. 

2.3.2. Đối với Cơ quan điều tra, truy tố 
a) Đối với cơ quan điều tra thuộc Công an nhân dân 
Các hành vi vi phạm về tố tụng hình sự được quy định tại Nghị định số 

167 hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Khoản 3 Điều 4 Luật Xử lý vi 
phạm hành chính (sửa đổi năm 2020) giao Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 
về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, nhưng 
đến nay cũng chưa có văn bản quy định chi tiết về vấn đề này. 

Nhận thức của một bộ phận quần chúng nhân dân về pháp luật còn hạn 
chế; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến quần chúng nhân 
dân chưa được thực hiện thường xuyên, thiếu chiều sâu, còn mang nặng tính 
hình thức, chậm đổi mới, đặc biệt là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên 
giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số trình độ dân trí chưa đồng đều. Đặc biệt 
đối với các hành vi liên quan đến cản trở hoạt động tố tụng còn xuất phát từ việc 
bị hại, người làm chứng, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người thân, đồng 
bọn của đối tượng phạm tội…lo ngại trách nhiệm với pháp luật, sợ liên quan, 
liên đới hoặc bị trả thù. 

b) Đối với Viện kiểm sát nhân dân 
* Nguyên nhân chủ quan: 
- Do các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính không tiến 

hành xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật đối với hành vi cản trở hoạt 
động tố tụng do đó chưa tạo được sự răn đe đối với các đối tượng vi phạm. 

- Các cơ quan tiến hành tố tụng chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong quá 
trình giải quyết các vụ án hình sự, vụ việc dân sự, vụ án hành chính và những 
việc khác theo quy định của pháp luật nên xảy ra các hành vi cản trở hoạt động 
tố tụng. 

* Nguyên nhân khách quan: 
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Do quy định của pháp luật chưa quy định cụ thể, thiếu đồng bộ thống nhất 
nên xảy ra những hạn chế, tồn tại nêu trên, cụ thể như: 

- Về các quy định của BLTTHS: 
+ BLTTHS đã quy định cụ thể 12 nhóm hành vi cản trở hoạt động tố tụng 

hình sự của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng tại Điều 466 và hành vi vi 
phạm nội quy phiên tòa tại Điều 467 BLTTHS cũng quy định hình thức xử phạt, 
thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử phạt (Điều 468 BLTTHS) theo hướng dẫn chiếu 
đến Luật Xử lý vi phạm hành chính và pháp luật khác có liên quan. Qua nghiên 
cứu quy định của BLTTHS thấy rằng, các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của 
các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có thể bị xử phạt vi phạm hành 
chính. Tuy nhiên, pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính không quy định Viện 
kiểm sát có thẩm quyền xử phạt bằng hình thức này. Có thể kể đến một số hành 
vi như sau: 

+ Khoản 2 Điều 466 BLTTHS quy định “khai báo gian dối hoặc cung 
cấp tài liệu sai sự thật” là hành vi cản trở hoạt động tố tụng; khoản 5 Điều 144 
BLTTHS quy định “Người nào cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật thì 
tuỳ tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính 
hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật”; điểm c khoản 3 
Điều 145 BLTTHS quy định Viện kiểm sát có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin 
báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Tuy nhiên, Viện kiểm sát không có thẩm 
quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với người tố giác, báo tin khai báo gian 
dối, sai sự thật trong trường hợp Viện kiểm sát trực tiếp giải quyết tố giác, tin 
báo về tội phạm và cũng không có cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng nào 
có thẩm quyền xử lý hành vi này.  

+ Khoản 12 Điều 466 BLTTHS quy định “ngăn cản việc cấp, giao, nhận 
hoặc thông báo văn bản tố tụng của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng” 
là hành vi cản trở hoạt động tố tụng; khoản 2 Điều 240 BLTTHS quy định trong 
giai đoạn truy tố, Viện kiểm sát “phải thông báo cho bị can, người bào chữa 
hoặc người đại diện của bị can, bị hại biết việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung; 
giao cho bị can hoặc người đại diện của bị can và gửi cho Cơ quan điều tra, 
người bào chữa bản cáo trạng, quyết định đình chỉ vụ án hoặc quyết định tạm 
đình chỉ vụ án, quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can hoặc quyết định tạm 
đình chỉ vụ án đối với bị can; thông báo cho bị hại, đương sự, người bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của họ”. Như vậy, trong trường hợp cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có hành vi ngăn cản việc cấp, giao, nhận hoặc thông báo văn bản tố tụng 
của Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố thì Viện kiểm sát không có thẩm quyền 
xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân đó và cũng không 
có cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng nào có thẩm quyền xử lý hành vi 
nêu trên.  

+ Từ khoản 1 đến khoản 12 Điều 466 BLTTHS quy định các hành vi cản 
trở hoạt động tố tụng có liên quan đến hoạt động thu thập tài liệu, chứng cứ và 
hoạt động điều tra; khoản 7 Điều 165, khoản 2, khoản 3 Điều 236 và khoản 1 
Điều 246 BLTTHS, điểm a khoản 2 Điều 10 Thông tư liên tịch số 
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02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 22/12/2017 quy định 
việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện một số quy 
định của BLTTHS về trả hồ sơ để điều tra bổ sung, Điều 12 Thông tư liên tịch 
số 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 19/10/2018 quy định về phối 
hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy 
định của BLTTHS thì Viện kiểm sát có thẩm quyền thu thập tài liệu, chứng cứ, 
tiến hành một số hoạt động điều tra trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử. Như 
vậy, trong tất cả các giai đoạn tố tụng, đặc biệt là giai đoạn truy tố, Viện kiểm 
sát không có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính nếu xảy ra hành vi cản trở 
hoạt động thu thập tài liệu, chứng cứ và các hoạt động điều tra theo quy định 
của BLTTHS.  

Điều này dẫn đến hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động 
tư pháp của Viện kiểm sát trong các giai đoạn tố tụng hình sự không được bảo 
đảm thực hiện bởi pháp luật xử lý vi phạm hành chính mà chỉ bảo đảm thực hiện 
bởi pháp luật hình sự. Do vậy, đối với những hành vi cản trở hoạt động tố tụng 
của cơ quan tiến hành tố tụng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự mà 
chỉ xử lý hành chính thì Viện kiểm sát phải đề nghị, kiến nghị cơ quan có thẩm 
quyền để xử lý. Do đó, trong nhiều trường hợp thời hạn giải quyết vụ án bị kéo 
dài do các hoạt động tố tụng bị cản trở, tính nghiêm minh của pháp luật bị ảnh 
hưởng. 

+ Điều 15 BLTTHS quy định “Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về 
cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Người bị buộc tội có quyền nhưng không 
buộc phải chứng minh là mình vô tội” nhưng khoản 3 Điều 466 BLTTHS lại quy 
định: “Người bị buộc tội, người tham gia tố tụng khác có một trong các hành vi 
sau đây thì tuỳ mức độ vi phạm có thể bị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng 
quyết định áp giải, dẫn giải, phạt cảnh cáo, phạt tiền, tạm giữ hành chính, buộc 
khắc phục hậu quả hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật: 
...3. Từ chối khai báo hoặc từ chối cung cấp đồ vật, tài liệu”. Như vậy, đánh giá 
về mức độ hành vi cản trở hoạt động tố tụng, từ đó quyết định áp dụng hình thức 
xử lý là vấn đề không đơn giản. Nếu giải quyết không thận trọng, đúng quy định 
rất dễ đến khiếu nại, tố cáo của những người tham gia tố tụng hoặc nặng nề hơn 
là dẫn đến giải quyết vụ, việc bị oan, sai. 

- Về các quy định của BLTTDS, Luật TTHC: 
+ BLTTDS, Luật TTHC quy định các hành vi cản trở hoạt động tố tụng 

dân sự, tố tụng hành chính sau đây xâm phạm trực tiếp đến hoạt động tố tụng 
của Viện kiểm sát nhân dân như: Hành vi từ chối cung cấp tài liệu mà không có 
lý do chính đáng (khoản 3 Điều 489 BLTTDS, khoản 3 Điều 318 Luật TTHC) 
hành vi cản trở người tiến hành tố tụng xác định thu thập chứng cứ (khoản 6 
Điều 489 BLTTDS) khoản 7 Điều 318 Luật TTHC)...Qua nghiên cứu quy định 
của BLTTDS, Luật TTHC thấy rằng, các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của 
các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có thể xử phạt vi phạm hành chính; 
tuy nhiên, pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính không quy định Viện kiểm 
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sát có thẩm quyền xử phạt bằng hình thức này. Có thể kể đến một số hành vi 
sau: 

+ Khoản 3 Điều 489 BLTTDS quy định “Từ chối cung cấp tài liệu mà 
không có lý do chính đáng” là hành vi cản trở hoạt động tố tụng và BLTTDS 
cũng quy định người nào có hành vi này thì tùy theo tính chất, mức độ, phạm vi 
mà có thể bị xử lý hành chính theo quy định của pháp luật, tuy nhiên, pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính không quy định Viện kiểm sát có thẩm quyền về 
xử phạt bằng hình thức này. 

+ Điều 492 BLTTDS, Điều 317 Luật TTHC quy định: “Người có hành 
vi xúc phạm, xâm hại đến sự tôn nghiêm, uy tín của Tòa án, danh dự, nhân 
phẩm, sức khỏe của người tiến hành tố tụng hoặc những người khác thực hiện 
nhiệm vụ theo yêu cầu của Tòa án thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị 
xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp 
luật”. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát nhân dân không có thẩm quyền xử phạt vi phạm 
hành chính đối với người có hành vi xác phạm danh dự, nhân phẩm, sức khỏe 
của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên khi thực hiện nhiệm vụ nên trong thực tế đã có 
nhiều vụ việc xảy ra như đã nêu tại tiểu mục 2.1.2 Phần II của Báo cáo. 

- Về các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, 
bổ sung năm 2020): 

+ Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính: 
Theo quy định của pháp luật, VKSND là cơ quan tiến hành tố tụng trong 

quá trình giải quyết các vụ án hình sự, vụ việc dân sự, vụ án hành chính Viện 
Kiểm sát nhân dân phải thực hiện đầy đủ các hoạt động tố tụng theo thẩm quyền 
đã được pháp luật quy định. Thực tế hoạt động của Kiểm sát viên trong quá trình 
tham gia các hoạt động như kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám 
nghiệm tử thi, tham gia lấy lời khai, trực tiếp hỏi cung, lấy lời khai, trưng cầu 
giám định, trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo… rất có thể 
sẽ gặp phải những trường hợp cản trở hoạt động tố tụng. Tuy nhiên, Luật Xử lý 
vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) không quy định Viện 
Kiểm sát nhân dân có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, gây khó khăn cho 
Viện Kiểm sát nhân dân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 
Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở hoạt động tố tụng đối 
với người tiến hành tố tụng của Viện Kiểm sát nhân dân thì Viện Kiểm sát nhân 
dân chỉ có thể đề nghị các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xử phạt dẫn tới, Viện 
kiểm sát bị phụ thuộc vào cơ quan khác và không chủ động xử lý khi có vi phạm 
hành chính cản trở hoạt động tố tụng của Viện Kiểm sát nhân dân. 

+Về hình thức, trình tự, thủ tục xử phạt hành chính: 
Hình thức xử phạt, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử phạt hành chính đối 

với các hành vi cản trở hoạt động tố tụng hình sự, dân sự và hành chính được 
thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và pháp luật có liên 
quan. Tuy nhiên, Luật Xử lý vi phạm hành chính mới chỉ dừng lại ở những quy 
định mang tính nguyên tắc về xử lý vi phạm trong lĩnh vực hành chính tư pháp. 
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Theo quy định này thì không có quy định cụ thể trong trường hợp nào, vi phạm 
ở mức nào thì áp dụng hình thức cảnh cáo, phạt tiền. Trong hình thức phạt tiền 
cũng chưa quy định khung phạt tiền cụ thể đối với các hành vi cản trở hoạt động 
tố tụng dân sự, hình sự, hành chính.Việc quy định như trên sẽ gây khó khăn cho 
người có thẩm quyền trong việc quyết định hình thức xử phạt hoặc sẽ tạo sự tùy 
nghi, không thống nhất trong việc quyết định mức phạt tiền của người có thẩm 
quyền xử phạt đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng hình sự, dân sự, và hành 
chính. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
3.1. Nghiên cứu, sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật 
- Cần sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 489 BLTTDS như sau: “Từ chối khai 

báo, khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật khi làm chứng, trừ 
trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 78 của Bộ luật này”. Tương tự như vậy, 
cần sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 318 Luật TTHC như sau: “Từ chối khai báo, 
khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật khi làm chứng, trù trường 
hợp quy định tại điểm e khoản 2 Điều 62 của Luật này” 

Trước mắt đề nghị Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết hướng 
dẫn quy định Điều 489 BLTTDS và Điều 318 Luật TTHC về việc từ chối khai 
báo, khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật khi làm chứng, với nội 
dung như sau: “Từ chối khai báo, khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai 
sự thật khi làm chứng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 78 của 
BLTTDS, điểm e khoản 2 Điều 62 Luật TTHC ”. 

- Đề nghị sửa đổi Điều 48 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử 
lý vi phạm hành chính năm 2020 về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 
của Tòa án nhân dân cần bổ sung thêm những người tiến hành tố tụng sau đây: 
Chánh án TANDTC, Chánh án TANDCC, Chánh án Tòa án Quân sự Trung 
ương và Chánh tòa chuyên trách Tòa án nhân dân cấp quận, huyện; Thẩm phán 
được phân công giải quyết vụ việc. 

- Ngoài ra, cần sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính theo hướng bổ 
sung quy định về thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Viện Kiểm sát nhân 
dân đối với các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
trong cản trở hoạt động tố tụng đối với Viện kiểm sát khi thực hành quyền công 
tố, kiểm sát hoạt động tư pháp để bảo đảm phù hợp với quy định của BLTTHS, 
BLTTDS, Luật TTHC và kịp thời xử lý ngay các hành vi cản trở các hoạt động 
tố tụng của các cá nhân, tổ chức đối với hoạt động tố tụng của Viện kiểm sát. 

- Đề nghị sớm xây dựng Pháp lệnh xử phạt hành chính đối với hành vi 
cản trở hoạt động tố tụng, trong đó cần quy định rõ về các nội dung sau: 

+ Về phạm vi điều chỉnh: Pháp lệnh này cần điều chỉnh đối với tất cả các 
hành vi cản trở hoạt động tố tụng trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, 
Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành 
chính tại Tòa án nhân dân; Pháp lệnh trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, 
quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ 
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sở cai nghiện bắt buộc; đồng thời cần điều chỉnh ở tất cả các giai đoạn tố tụng: 
Điều tra, truy tố, xét xử. 

+ Về đối tượng áp dụng: Cần quy định phù hợp với các đối tượng bị xử 
phạt vi phạm hành chính được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và 
các đối tượng có khả năng thực hiện hành vi cản trở hoạt động tố tụng được quy 
định trong các Bộ luật, Luật tố tụng. 

+ Về các hành vi vi phạm: Cần thể chế hóa các hành vi cản trở hoạt động 
tố tụng được quy định trong các Bộ luật, Luật tố tụng và các văn bản khác. 

+ Về mức xử phạt: Cần quy định các mức phạt tương ứng với mức độ 
nguy hiểm của hành vi vi phạm gây ra và phù hợp với các mức xử phạt quy định 
tại Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

+ Về Thẩm quyền xử phạt: Cần quy định cụ thể các chức danh có thẩm 
quyền xử phạt được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, các Bộ luật, 
Luật tố tụng. 

+ Về phân định thẩm quyền xử phạt: Quy định phân định thẩm quyền xử 
phạt theo từng giai đoạn của hoạt động tố tụng để tránh chồng lấn về thẩm quyền 
xử phạt của các cơ quan liên quan. Đối với các hành vi cản trở hoạt động tố tụng 
của Viện kiểm sát, trước mắt cần quy định các chức danh của Viện Kiểm sát có 
thẩm quyền lập biên bản sau đó chuyển ngay cho cơ quan điều tra tiến hành xử 
phạt hành chính nếu hành vi vi phạm xảy ra trước khi có quyết định truy tố; 
trường hợp hành vi vi phạm xảy ra sau khi có quyết định truy tố thì Viện kiểm 
sát gửi biên bản vi phạm đến Tòa án cùng cấp để ra quyết định xử phạt. 

+ Ngoài ra pháp lệnh cần quy định nguyên tắc xử lý các hành vi cản trở 
hoạt động tố tụng; Thời hiệu, thời hạn cũng như cách tính thời hiệu, thời hạn 
trong xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng; cần quy định về trình tự, thủ tục 
xử phạt cũng như các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý các hành vi 
cản trở hoạt động tố tụng. 

- Trường hợp đương sự cản trở người tiến hành tố tụng tiến hành xem xét, 
thẩm định tại chỗ, định giá, giám định hoặc xác minh, thu thập chứng cứ Pháp 
lệnh cần xây dựng theo hướng: theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan Công an (Cảnh 
sát bảo vệ hỗ trợ tư pháp) có trách nhiệm cử lực lượng đảm bảo cho Tòa án tiến 
hành việc xem xét thẩm định tại chỗ, định giá, giám định hoặc xác minh, thu 
thập chứng cứ. 

- Cần quy định cụ thể trong Pháp lệnh các trường hợp sau khi Tòa án lập 
biên bản vi phạm mà người có hành vi vi phạm, những người tiến hành tố tụng 
khác không ký biên bản vi phạm thỉ xử lý như thế nào. 

- Phân hóa biện pháp xử lý, mức hình phạt áp dụng đối với các lứa tuổi 
thực hiện hành vi vi phạm, cụ thể, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi; người 
từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; người từ đủ 18 tuổi trở lên, cơ quan tổ chức có 
hành vi vi phạm. Theo đó, đề xuất quy định ưu tiên áp dụng biện pháp cảnh cáo 
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đối với người dưới 16 tuổi và giảm mức hình phạt tiền  đối với người từ đủ 16 
tuổi đến dưới 18 tuổi. 

- Về việc bồi thường thiệt hại: cần quy định trách nhiệm của người thực 
hiện hành vi cản trở hoạt động tố tụng nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo 
quy định của pháp luật dân sự. 

- Về các biện pháp xử lý: nên bỏ hình thức xử lý kỷ luật vì hình thức này 
chưa thực sự phù hợp trong việc xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng; bên 
cạnh quy định các biện pháp xử lý chính, cần quy định thêm các biện pháp bổ 
sung như: tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để cản trở hoạt động tố 
tụng; hoặc là, buộc phải cải chính trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

3.2. Một số kiến nghị khác 
- Hành vi cản trở người tiến hành tố tụng tiến hành xem xét, thẩm định tại 

chỗ, đo đạc, định giá tài sản trong thực tiễn vừa qua là mang tính nguy hiểm, 
gây tác hại rất xấu về nhiều mặt cho xã hội cần thiết phải quy định là tội phạm. 
Do đó, kiến nghị Tòa án nhân dân tối cao nghiên cứu, xem xét, đề nghị quy định 
hành vi cản trở này là tội phạm: “Tội cản trở người tiến hành tố tụng tiến hành 
xem xét, thẩm định tại chỗ, đo đạc, định giá tài sản” trong Bộ luật Hình sự. 

- Cần tăng cường hơn nữa sự tham gia của lực lượng Cảnh sát hỗ trợ tư 
pháp. Lực lượng này có nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa, bảo vệ trụ sở Tòa án (tương 
tự như đối với trụ sở Kho bạc nhà nước, Ngân hàng nhà nước, UBND tỉnh…). 
Ngoài ra, Cảnh sát hỗ trợ tư pháp còn có trách nhiệm đảm bảo an toàn, trật tự 
trong việc xem xét thẩm định tại chỗ, định giá tài sản. Tạo điều kiện cho hoạt 
động thu thập chứng cứ diễn ra thuận lợi. Đảm bảo việc thi hành ngay quyết 
định xử lý hành chính. 

Do đó, kiến nghị Tòa án nhân dân tối cao phối hợp cùng Bộ Công an ban 
hành quy chế phối hợp trong việc xử lý các hành vi cản trở người tiến hành tố 
tụng tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ, đo đạc, định giá tài sản… hướng dẫn 
xử lý để tổ chức thực hiện được thuận lợi. 

- Tăng cường sự phối hợp của chính quyền địa phương, đặc biệt là Uỷ ban 
nhân dân xã, phường, Tổ dân phố nơi đương sự cư trú và nơi có tài sản tranh 
chấp. 

- Ngay sau khi Pháp lệnh được thông qua, đề nghị các cơ quan có liên 
quan cần tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về lĩnh vực xử lý vi 
phạm hành chính, đồng thời xây dựng hệ thống biểu mẫu sử dụng trong quá trình 
xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng.   

Trên đây là Báo cáo tổng kết thực tiễn triển khai thi hành các quy định về 
xử lý hành chính đối với các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân 
dân tối cao, kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. 
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Nơi nhận: 
- Như kính trình; 
- Chánh án TANDTC (để b/c); 
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; 
- Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Bộ Tư pháp; 
- Bộ Quốc phòng; 
- Bộ Công an; 
- Bộ Tài chính; 
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Hội Luật gia Việt Nam; 
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam; 
- Các PCA TANDTC; 
- Thành viên HĐTP TANDTC; 
- Lưu: VT VP, Vụ PC&QLKH (TANDTC). 

KT. CHÁNH ÁN 
PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC 

 
 

(đã ký và đóng dấu) 
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