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Đọc tiếp

Án lệ số 63/2023 về xem xét
quyết định hành chính có liên
quan đến hành vi hành chính bị
khiếu kiện

09/03/2023 
CẬP NHẬT



Nguồn án lệ

  Quyết định giám đốc thẩm số
04/2018/HC-GĐT ngày 23/10/2018 của
Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp
cao tại thành phố Đà Nẵng về vụ án hành
chính “Khiếu kiện quyết định hành
chính, hành vi hành chính về việc cưỡng
chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự đô
thị và yêu cầu đòi bồi thường do hành vi
cưỡng chế gây ra”. Người khởi kiện là
ông Lê Hữu T, bà Lê Thị Ngọc L và
Người bị khởi kiện: Chủ tịch Ủy ban
nhân dân phường A.

Lê Hữu H đối với ông Lê Hữu T. Buộc
vợ chồng ông Lê Hữu T và bà Lê Thị
Ngọc L phải trả lại ngôi nhà tại 45/266
đường P, phường A, thành phố H, tỉnh
Thừa Thiên Huế cho các đồng thừa kế
của cụ Lê Hữu T1 và cụ Công Tôn Nữ
Hạnh D do ông Lê Hữu H làm đại diện
nhận. 
      Tháng 7/2012, vợ chồng ông T tự ý
xây dựng 01 ngôi nhà tạm (diện tích
27,2m2) trái phép trên phần đất của gia
đình ông H. Ngày 22/7/2012, UBND
phường A lập biên bản vi phạm hành
chính và ngừng thi công xây dựng công
trình. Ngày 23/7/2012, ông H làm đơn
kiến nghị gửi UBND phường A về hành
vi của ông T, UBND phường A ban
hành Quyết định số 28/QĐ-UBND đình
chỉ thi công xây dựng công trình vi
phạm trật tự đô thị và yêu cầu ông T
phá dỡ trong 03 ngày nhưng ông T đã
không chấp hành. Ngày 26/7/2012,
UBND phường A ban hành Quyết định
cưỡng chế số 30/QĐ-UBND về việc phá
dỡ công trình vi phạm của ông T. Ngày
22/11/2012, UBND phường A có Thông
báo số 21/TB-UBND đề nghị ông T tháo
dỡ ngôi nhà trong thời hạn từ ngày nhận
được thông báo đến hết ngày
28/12/2022.  
      Tháng 3/2013, ông T tiếp tục xây
dựng một ngôi nhà tạm khác (diện tích
28,7m2). Ngày 10/3/2013, UBND
phường A tiếp tục lập biên bản vi phạm
hành chính và ban hành Quyết định số
01/QĐ-UBND đình chỉ thi công công
trình vi phạm nhưng gia đình ông T vẫn
không
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Tình huống án lệ

       Ông Lê Hữu H và những người đồng
thừa kế cùng quản lý ngôi nhà và thửa
đất tại 45/266 đường P, phường A, thành
phố H (nay là thửa số 77, tờ bản đồ số
05, diện tích 234,3m2) của bố mẹ là cụ
Lê Hữu T1 (đã mất) và cụ Công Tôn Nữ
Hạnh D (đã mất). Năm 2008, ông H lập
giấy thỏa thuận cho ông T ở nhờ và khi
nào cần lấy lại nhà thì sẽ thông báo cho
ông T trước 01 tháng. Đến năm 2009,
ông H cần lấy lại nhà và đã thông báo
cho ông T trước 01 tháng nhưng ông T
đã không trả lại nhà nên ông H đã khởi
kiện ông T.  
    Tại Bản án dân sự phúc thẩm số
12/2011/DSPT ngày 19/12/2011, Tòa
phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại
Đà Nẵng quyết định: Không chấp nhận
kháng cáo của ông Lê Hữu T và kháng
cáo của người có quyền lợi và nghĩa vụ
liên quan bà Lê Thị Ngọc L, giữ nguyên
bản án sơ thẩm. Tuyên xử: Chấp nhận
yêu cầu “Đòi lại nhà cho ở nhờ” của ông 
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không thực hiện và còn tiếp tục lén lút
xây dựng, hoàn thiện công trình. Ngày
15/3/2013, UBND phường A ban hành
Quyết định số 02/QĐ-UBND về cưỡng
chế tháo dỡ công trình và giao quyết
định này cho gia đình ông A vào ngày
18/3/2013 nhưng bà L (vợ ông T) không
đồng ý nhận quyết định này. Ông T
không chấp hành quyết định này và gửi
đơn đề nghị xem xét việc xây dựng nhà
lên UBND thành phố H. UBND thành
phố H ban hành văn bản số 820/UBND-
KNTC cho rằng việc lập biên bản và ban
hành quyết định đình chỉ thi công và
cưỡng chế tháo dỡ của UBND phường A
là đúng quy định, đồng thời, ban hành
Công văn số 780/UBND-KNTC yêu cầu
ông T tháo dỡ toàn bộ công trình vi
phạm. 
        Ngày 05/3/2014, bà L đã nhận được
Thông báo số 29/TB-UBND về thời gian
cưỡng chế. Ngày 12/3/2014, UBND
phường A đã tiến hành cưỡng chế đối với
công trình vi phạm của ông T và có chữ
ký xác nhận của bà L (vợ ông T) vào các
giấy tờ liên quan.
        Ngày 31/3/2014, ông T có đơn khởi
kiện vụ án hành chính yêu cầu Tòa án
hủy Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày
15/3/2013 của Chủ tịch UBND phường A
và buộc Chủ tịch UBND phường A bồi
thường tổng số tiền là 620.000.000 đồng.
Ngày 21/5/2015, TAND thành phố Huế
ban hành Quyết định đình chỉ giải quyết
vụ án hành chính số 04/2015/QĐST-HC
về việc “Khởi kiện quyết định số 02/QĐ-
UBND ngày 15/3/2013 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân phường A, thành phố H”
do thời gian từ lúc nhận biết quyết định
hành

hành chính của Chủ tịch UBND phường
A từ ngày 18/3/2013 đến ngày khởi kiện
- ngày 31/3/2014 là 01 năm 13 ngày đã
hết thời hiệu khởi kiện. 
      Ngày 23/7/2015, TAND tỉnh Thừa
Thiên Huế ban hành Quyết định giải
quyết kháng cáo số 02/2015/QĐPT-HC
giữ nguyên Quyết định đình chỉ giải
quyết vụ án của TAND thành phố Huế.
      Ngày 14/6/2018, Chánh án TAND
cấp cao tại Đà Nẵng tại Kháng nghị
giám đốc thẩm số 01/2018/KN-HC đã
đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND cấp
cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm
hủy hai quyết định trên của TAND tỉnh
Thừa Thiên Huế và TAND thành phố
Huế, buộc TAND thành phố Huế thụ lý,
giải quyết đối với yêu cầu khởi kiện của
ông T, bà L. Đại diện VKSND cấp cao
tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban thẩm phán
Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng
chấp nhận Kháng nghị của Chánh án
TAND cấp cao tại Đà Nẵng.  
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Nhận định của Tòa án 

      Tòa án nhân cấp cap nhận định: 
     Một, về khiếu kiện quyết định hành
chính: Ngày 18/3/2013 cán bộ UBND
phường A tiến hành giao Quyết định
cưỡng chế số 02/QĐ-UBND cho ông T,
bà L có sự có mặt của đại diện UBND
phường, Mặt trận Tổ quốc, Tổ dân phố
cùng 02 nhân chứng, bà L đã xem nội
dung nhưng không hợp tác, không ký
vào biên bản nên có cơ sở pháp lý xác
định rằng ông T, bà L đã biết về quyết
định trên. Ngày 31/3/2014 ông T, bà L
khởi kiện, tuy nhiên, theo điểm a khoản
2 Điều 104 Luật Tố tụng hành chính
2010



2010 thì thời hạn 1 năm (kể từ ngày biết
được quyết định hành chính) để ông T,
bà L khởi kiện đã kết thúc. 
    Hai, về khiếu kiện hành vi hành
chính: Ngày 12/3/2014, Chủ tịch UBND
phường A thực hiện hành vi cưỡng chế
phá dỡ công trình của ông T, bà L. Ngày
31/3/2014, ông T, bà L làm đơn khởi
kiện đối với hành vi cưỡng chế và yêu
cầu bồi thường 620.000.000 đồng do
hành vi cưỡng chế này. Căn cứ điểm a
khoản 2 Điều 104 Luật Tố tụng hành
chính 2010 thì đơn của ông T, bà L còn
trong thời hiệu khởi kiện, cần phải được
giải quyết theo quy định của pháp luật.
     Ba, Tòa án cấp sơ thẩm và tòa án
nhân dân cấp phúc thẩm xác định thời
hiện khởi kiện đối với quyết định hành
chính đã hết là đúng pháp luật nhưng
không tiếp tục giải quyết khiếu kiện đối
với hành vi hành chính là không đúng
pháp luật. Do đó, cần chấp nhận kháng
nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp
cao tại Đà Nẵng, hủy quyết định số
02/2015/ QĐPT-HC và số 04/2015/
QĐST-HC để xét xử sơ thẩm lại. 

vụ án về Tòa án nhân dân thành phố
Huế xét xử sơ thẩm lại về khiếu kiện
của ông Lê Hữu T, bà Lê Thị Ngọc L
đối với hành vi cưỡng chế nhà số 45/266
đường P, phường A, thành phố H của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường A,
thành phố H và yêu cầu bồi thường thiệt
hại do hành vi cưỡng chế gây ra theo
đúng quy định của pháp luật.
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Quyết định của Tòa án 

      Chấp nhận yêu cầu  kháng nghị
Giám đốc thẩm số 01 / 2018 / KN-HC
ngày 14/6/2018 của Chánh án Tòa án
nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, tuyên xử:
Hủy Quyết định giải quyết việc kháng
cáo số 02/2015/ QĐPT-HC ngày
23/7/2015 của của Tòa án nhân dân tỉnh
Thừa Thiên Huế và  Quyết định đình chỉ
giải quyết vụ án hành chính số 04/2015 /
QĐST-HC ngày 21/5/2015 của Tòa án
nhân dân thành phố Huế. Chuyển hồ sơ
vụ án về Tòa

Nội dung của án lệ
    “[15] Do hành vi cưỡng chế xuất
phát từ quyết định cưỡng chế và có mối
liên hệ với nhau nên trong quá trình
giải quyết yêu cầu khởi kiện đối với
hành vi cưỡng chế, Hội đồng xét xử có
quyền xem xét tính hợp pháp của quyết
định cưỡng chế nêu trên và các quyết
định hành chính khác có liên quan đến
hành vi hành chính bị khiếu kiện mà
không phụ thuộc các quyết định này còn
hay hết thời hiệu khởi kiện nhằm đảm
bảo vụ án được giải quyết toàn diện,
triệt để, đúng pháp luật.”./.


