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BÀN VẼ KHÁI NIỆM 
"CƯỠNG CHẾ HÀNH CHÍNH //

T^ ro n g  hoạt động quản Ịý hành chính 
nhà nước, cưỡng chế hành chính 
(CCHC) là phương tiện quan trọng 

đảm bảo thực thi quyền lực nhà nước, nhằm 
duy Irì trật tự quản lý cũng như tổ chức đời 
sống xã hội, phục vụ các nhu cầu phát triển 
xã hội.

Trong Từ điển Tiếng Việt, cưỡng chế 
được định nghĩa là ''dùng quyền lực nhà 
nước bắt phải tuân theo"^'\ ớ  đây có hai vấn 
đề. Một là, việc dành khái niệm “cưỡng chế” 
như một “đặc quyên” cho lĩnh vực nhà nước 
là không có cơ sở vì trong đời sống xã hội 
cũng có cưỡng chế mà không liên quan đến 
Nhà nước được gọi là cưỡng chế xã hội; hai 
là, cách diễn đạt về cưỡng chế nói trên chỉ là 
thể hiện bên ngoài của cưỡng chế, chưa thể 
hiện được bản chất của khái niệm cưỡng chế.

Trong lĩnh vực nhà nước và pháp luật, có 
quan điểm về cưỡng chế nhà nước, theo đó: 
‘"Cưởng chế ỉà việc ban hành những quyết 
định hoặc việc áp dụng những hiện pháp tô 
chức cỏ tính chất bắt buộc trực tiếp, cũng 
như việc ban hành những quy định lảm cơ sở  
cho việc han hành những quyết định cưỡng 
chế và áp dụng những biện pháp nói trên”'^\ 
Quan niệm như vậy về cưỡng chế rõ ràng là 
biểu hiện cụ thể của cưỡng chế nhà nước 
nhưng chưa thấy được bản chất của cưỡng 
chế nhà nước.

Một quan niệm khác về cưỡng chế nhà 
nước cho rằng, cường chế nhà nước là “ò/ệ/í 
pháp bắt buộc bằng bạo lực của các cơ quan 
nhả nước có thẩm quyền đối với những cá
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nhân, tổ chức nhất định trong nhửng trường 
hợp pháp luật quy định, về mặt vật chất hay 
tinh thần nhằm buộc các cả nhân hay to chức 
đó phải thực hiện hoặc không thực hiện 
những hành vi nhất định hoặc phải phục  
tùng những hạn chế nhất định đối với tài sản 
của cả nhãn hay tổ chức hoặc tự do thân thê 
của các cá nhăn"^^\ Khác với quan điểm ở 
trên mang tính chất mô tả, quan điểm này 
trong chừng tnực nhất định đã đi gần tới bản 
chất của cưỡng chế nhà nước. Bỏ qua các thể 
hiện bên ngoài của cưỡng chế nhà nước, 
quan niệm này đã nhận thức đó là biện pháp 
“bắt buộc bằng bạo lực” mà hậu quả của nó 
là về “vật chất hay tinh thần” ... Tuy nhiên, 
bán chất của cường chế nhà nước không phải 
là “biện pháp”. “Biện pháp” chỉ là “hiện 
tượng” thể hiện của “bản chất”.

Đúng đắn hon cả là quan điểm cho rang 
bản chất của cưỡng chế nhà nước là “bạo 
lực”. Trong lĩnh vực quyền lực, có ba cách cơ 
bản để tác động tới hành vi của người khác 
để có được kết quả một chủ thể mong muốn, 
đó là; 1) Ép buộc họ (bằng sự đe doạ hoặc sử 
đụng bạo lực về thể chất, kinh tế,...); 2) Dụ 
dỗ họ (bằng lợi ích vật chất, danh vọng,...); 
3) Thu hút, hấp dẫn chính người chịu tác 
động của quyền lực bằng sức hấp dẫn, các 
giá trị, tư tưởng... của quyền lực. Hai cách 
tác động sau có thể đạt được kết quả chủ thế

Thạc sĩ, Khoa Luật, Học viện An ninh 
nhân dân.
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quyền lực mong muốn thông qua sự tự 
nguyện hoặc kích thích đến đối tượng, không 
thuộc phạm trù “cưỡng chế”. Chí có thể nói 
đến cưỡng chể ở cách thức tác động bằng ép 
buộc. Nó là tác động mà người bị cưỡng chế 
không mong muốn, đó chính là “bạo lực”. 
Do đó, bản chất cúa cưỡng chế là bạo lực hay 
là sức mạnh. Bạo lực này có thể tác động 
gián tiếp đến hành vi của người khác (tác 
động đến tâm lý đối tượng, khiến cho họ lo 
sợ nên buộc phải thực hiện hành vi trái với ý 
muốn của mình); hoặc nó cũng có thể tác 
động trực tiếp đến hành vi của người khác 
buộc họ phải tuân theo ý chí của mình. Như 
vậy, không nên hiểu bạo lực ở đây chỉ là 
những biện pháp tác động trực tiếp đến thân 
thể (bạo lực về thể chất), bạo lực đó có thể là 
bạo lực về kinh tế, bạo lực về tinh thần ...

Tuy nhiên, nói về cưởng chế nhà nước cần 
nhấn mạnh thêm rằng, đây là bạo lực có to 
chức với quy mô rộng lớn và danh nghĩa 
công cộng, khác với các thứ bạo lực khác 
trong đời sống xã hội. Hiện nay, hầu hết các 
nhà nước trên thé giới, cưỡng ché nhà nước 
được pháp luật quy định chặt chẽ, tránh việc 
sử dụng tùy tiện. Như vậy, cưỡng chế nhà 
nước là việc sử dụng bạo lực có tổ chức của 
Nhà nước nhằm buộc các chủ thể trong xã 
hội phải tuân theo ý chí Nhà nước. Quan 
điểm này cũng đồng nhất với một số quan 
điểm về cưỡng chế nhà nước trong khoa học 
pháp lý Xôviết trước đây, coi cưỡng chế nhà 
nước là phương tiện tác động xã hội nghiêm 
khắc, được dựa trên sức mạnh có tổ chức, tạo 
khả năng bảo đảm sự xác định vô điều kiện ý 
chí của Nhà nước '̂ ’̂.

Liên quan đến phạm vi sử dụng CCHC, 
trong khoa học pháp lý cũng như trong thực 
tiễn pháp luật đang có tranh luận vấn đề 
cưỡng chế ứong thi hành án dân sự là cưỡng 
chế gì? Hiện nay có những quan điểm khác 
nhau về vấn đề này. Ỷ kiến thứ nhất, cho rằng 
thi hành án dân sự là một dạng của hoạt động

hành chính, bởi thi hành án dân sự là hoạt 
động mang tính điều hành và chấp hành. Mát 
khác, thi hành án dân sự ở nước ta lại không 
do Tòa án - cơ quan tư pháp tổ chức. Ỷ kiến 
thứ hai, cho rằng thi hành án dân sự là mòt 
dạng của hoạt động hành chính - tư pháp vì 
thi hành án dân sự là hoạt động mang tírh 
điều hành và chấp hành quyết định của Tòa 
án - cơ quan tư pháp. Hơn nửa, trong qLá 
trình thi hành án dân sự còn phải tiến hàrh 
các hoạt động mang tính hành chính như 
chứng thực bản sao giấy tờ, việc úy quyền tii 
hành án dân sự, trước bạ chuyển quyền íở 
hữu nhà cho người được thi hành án ... Ỷkién 
thứ ba, lại cho rằng thi hành án dân sự là mòt 
dạng của hoạt động tư pháp vì thi hành in 
dân sự gắn liền với hoạt động xét xứ, marg 
tính tài sản, độc lập và do cơ quan tư pháp có 
thẩm quyền tổ chức thực hiện.

Qua nghiên cứu, chúng tôi thấy ý kiến ứ ứ 
ba là có cơ sở khoa học hơn cả. Thi hành cn 
dân sự gắn liền với hoạt động xét xử vì Xỉt 
xử và thi hành án dân sự là hai mặt cúa qiiá 
trình bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cua 
đương sự. Xét xử là tiền đề của thi hành m 
dân sự, không có xét xử thì không có thi hàth 
án dân sự. Ngược lại, thi hành án dân sự tiép 
nối với xét xử làm cho bàn án, quyết định (ó 
hiệu lực trên thực tế nên có tác dụng củng tố 
kết quả xét xử.

Thi hành án dân sự mang tính tài sản - đic 
trưng của quan hệ dân sự. Trên thực tê, phin 
lớn các bản án, quyết định dân sự được đva 
ra thi hành đều quyết định các vấn đề về ối 
sản. Thông qua thi hành án dân sự, ngưVi 
phải thi hành án phải thực hiện các nghĩa yụ 
về tài sản của họ và người được thi hành in 
dân sự sẽ nhận được các quyền, lợi ích về ôi 
sản. Ngoài ra, để thực hiện các bản án, quyết 
định được đưa ra thi hành thỉ trong quá trìih 
thi hành án dân sự, đôi khi các chủ thể than 
gia thi hành án còn phải tiến hành các hcạt 
động như yêu cầu cơ quan có thẩm quytn
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chứng thực bản sao giấy tờ, việc ủy quyền thi 
hành án, trước bạ chuyển quyền sở hữu nhà 
cho người được thi hành á n ... Như vậy, trong 
quá trình thi hành án dân sự, Nhà nước có thể 
áp dụng các biện pháp cưỡng chế cần thiết 
như biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự, 
biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự.

Phạm vi áp dụng CCHC cũng được xem 
xét dưới góc độ là cơ sớ áp dụng các biện 
pháp này. Trong khoa học luật hành chính 
hiện nay, đang tồn tại những ý kiến khác 
nhau trong việc xác định phạm vi của CCHC. 
Có thể chia ra hai nhóm V kiến sau: Một là, 
CCHC luôn gắn liền với vi phạm pháp luật, 
cụ thể là vi phạm hành chính (VPHC); hai là, 
CCHC ngoài việc áp dụng trong trường hợp 
có vi phạm pháp luật thì còn được áp đụng để 
phòng ngừa hoặc trong trường hợp thật cần 
thiết vì lí do an ninh, quốc phòng và vì lợi ích 
quốc gia (không có vi phạm pháp luật).

về  ý kiến xem C C H C  nói riêng chỉ liên 
quan tới vi phạm hành chính, hầu như 
không có ai phản đối rằng đối với vi phạm 
pháp luật thỉ cưỡng chế nhà nước là tất yếu. 
Không áp dụng cưỡng chế hay coi nhẹ nó 
cũng có nghĩa là dẫn đến tình trạng vô chính 
phủ, vô kỷ luật trong xã hội và trong bộ máy 
nhà nước. Nhưng đáng chú ý là loại ý kiến 
thứ hai, cho ràng ngoài trưởng hợp có 
VPHC xảy ra, CCHC còn được áp dụng để 
phòng ngừa (ví dụ như kiểm tra giấy tờ, 
hàng hóa hành lý, ngăn cấm vào khu vực có 
dịch bệnh) và trong trường hợp cần thiết vì 
lí do an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia 
(ví dụ như trưng dụng, trưng mua tài sản). 
Các ý kiến cho rằng “Phòng ngừa hành 
chính là các biện pháp do các cơ quan hành 
chính hoặc người có thẩm quyền áp dụng để 
ngăn ngừa những hiểm họa xảy ra đối với 
sinh mạng và tài sản của công dâti, cộng 
đồng trong hoàn cảnh cấp thiết, không liên 
quan với vi phạm pháp luật,.. không cần sự 
đồng ỷ của công dân, cộng đồng và quyết

định phòng ngừa phải được chấp hành” ; 
hoặc để “bảo đảm an toàn xã hội, phục vụ 
lợi ích công cộng và thực hiện những chính 
sách chung”'̂ ’.

Theo quan điếm của chúng tôi, không nên 
coi các biện pháp phòng ngừa kể trên là có 
tính cưỡng chế nhà nước; đó chi là những 
nghĩa vụ pháp luật như các nghĩa vụ pháp luật 
khác. Các cá nhân, tổ chức có thể hoàn toàn 
tự nguyện thi hành các biện pháp hành chính 
được áp dụng frong những hoàn cảnh đặc biệt. 
Ví dụ, như cá nhân chấp hành việc kiểm tra 
hành chính về giấy tờ tùy thân, phương tiện 
giao thông của các lực lượng chức năng thì 
không thể coi biện pháp kiểm ừa hành chính 
này là biện pháp cưÕTìg chế được, vì ở đây 
hoàn toàn có sự tự nguyện của các đổi tượng 
quản lý; chỉ khi nào họ không chấp hành yêu 
cầu kiểm tra của lực lượng chức năng thì khi 
đó việc cưÕTig chế để kiểm tra hành chính mới 
có thể coi là biện pháp CCHC.

Từ tất cả những phân tích về bản chất, 
phạm vi sử dụng CCHC cũng như mối tưomg 
quan giữa quyền lực nhà nước và cưỡng chế 
ở trên, có thể đưa ra khái niệm CCHC như 
sau; Cưỡng chế hành chính là bạo lực có tố 
chức của Nhà nước được áp dụng đối với cá 
nhân, tổ chức thực hiện vi phạm hành chính 
hoặc các trường hợp đặc biệt khác, thế hiện 
quyển lực nhà nước trong việc bảo vệ trật tự  
quản lý hành chinh nhà nước phục vụ ỉợi ích 
xã hội, Nhà nước và cá nhân trong xã  hội.
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