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Hướng dẫn mới nhất về thời hiệu khởi kiện quyết định hành chính

Cập nhật: 13-09-2011 22:45:07    

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 104 Luật TTHC, thời hiệu khởi kiện đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính,

quyết định kỷ luật buộc thôi việc là 1 năm, kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành

chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc. Do đó, để xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện trong trường

hợp nào là “kể từ ngày nhận được”, trường hợp nào là “kể từ ngày biết được”, cần căn cứ vào đối tượng bị tác động

trực tiếp của quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc và phân biệt như sau:

Quy định có lợi cho người khởi kiện

Trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức bị tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi

việc và họ là đối tượng được nhận quyết định thì thời điểm bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện là kể từ ngày họ nhận được

quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc đó (được cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định hành

chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc giao trực tiếp, được nhận qua nhân viên bưu điện, qua chính quyền địa phương

hoặc những người khác theo quy định của pháp luật). Ví dụ: ngày 8/7/2011 ông N nhận được Quyết định số

19/QĐ-UBND ngày 10/2/2011 của UBND quận B về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (CNQSDĐ) cho

ông thì thời điểm bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện của ông N đối với Quyết định số 19/QĐ-UBND là kể từ ngày ông N

nhận được quyết định đó (ngày 8/7/2011).

Trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức không phải là đối tượng bị tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, quyết

định kỷ luật buộc thôi việc và họ không phải là đối tượng được nhận quyết định và thực tế là họ không nhận được

quyết định đó thì thời điểm bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện là kể từ ngày họ biết được quyết định đó. Chẳng hạn,

trong trường hợp ví dụ nêu trên, sau khi được cấp sổ đỏ, ông N đã tiến hành xây tường bao. Ông Q là hàng xóm của

ông N cho rằng ông N đã xây tường bao lên cả phần diện tích đất của ông Q. Ngày 28/7/2011, ông N đã đưa cho ông Q

xem giấy CNQSDĐ cấp cho ông N và ông Q thấy rằng một phần diện tích đất mà ông N được cấp có cả phần diện tích

đất của ông Q. Vì vậy, thời điểm bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện của ông Q đối với Quyết định số 19/QĐ-UBND kể từ

ngày ông Q biết được quyết định đó (ngày 28/7/2011).

Linh động nhiều thời điểm tính thời hiệu khởi kiện

Theo quy định tại Nghị quyết 02, trường hợp hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc

của người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật thì thời

điểm bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện là kể từ ngày hành vi hành chính đó được thực hiện (nếu cá nhân, cơ quan, tổ

chức đã chứng kiến việc thực hiện hành vi hành chính đó) hoặc kể từ ngày được thông báo về thời điểm hành vi hành

chính đó đã được thực hiện (nếu cá nhân, cơ quan, tổ chức không chứng kiến việc thực hiện hành vi hành chính đó

nhưng họ đã được cơ quan có thẩm quyền thông báo về thời điểm hành vi hành chính đó đã được thực hiện) hoặc kể từ

ngày biết được hành vi hành chính đó (nếu cá nhân, cơ quan, tổ chức không chứng kiến việc thực hiện hành vi hành

chính đó và cũng không được cơ quan có thẩm quyền thông báo về thời điểm hành vi hành chính đó đã được thực hiện,

nhưng họ đã biết được hành vi hành chính đó qua các thông tin khác như được người khác kể lại).

Trường hợp hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc của người có thẩm quyền trong cơ

quan, tổ chức đó không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật thì thời điểm bắt đầu tính thời hiệu

khởi kiện là kể từ ngày hết thời hạn theo quy định của pháp luật mà cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền trong

cơ quan, tổ chức đó không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật…

Việt Nga

Quý vị có thể tham khảo toàn văn Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP tại đây
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