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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Ở nước ta, địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành chính chính 

thức được xác lập và ghi nhận tại Pháp  ệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành ch nh 

được Ủy ban Thường vụ Quốc hội th ng qua ngày 21 05 1996. Việc ban hành Pháp 

 ệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành ch nh đ  tạo cơ sở pháp  ý cho việc giải 

quyết các tranh chấp hành chính bằng con đường Tòa án. Theo đó cá nhân, cơ quan, 

tổ chức có thể khởi kiện yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền  và lợi ích hợp pháp của mình 

trước sự xâm hại của các quyết định hành chính và hành vi hành chính. Mặc dù địa 

vị pháp lý của người khởi kiện đ  được xác lập và ghi nhận, nhưng việc thực hiện 

các quyền của người khởi kiện, đặc biệt là quyền khởi kiện còn hạn chế do đối 

tượng khởi kiện còn hẹp (chỉ bao gồm 8 loại việc); người khởi kiện bắt buộc phải 

thực hiện thủ tục khiếu nại trước khi khởi kiện (còn gọi là thủ tục tiền tố tụng); 

quyền định đoạt việc khởi kiện cũng bị hạn chế đ   àm cho việc thực hiện quyền và 

nghĩa vụ của người khởi kiện cũng trở nên hạn hẹp. Hơn nữa các quy định về quyền 

và nghĩa vụ của người khởi kiện chưa bảo đảm sự bình đẳng với quyền và nghĩa vụ 

của các đương sự khác; thiếu cơ chế bảo đảm… Chính vì thế, ngày 24/11/2010, 

Quốc hội nước ta đ  ban hành Luật tố tụng hành chính số 64/2010/QH12 thay thế 

Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính.  

Luật tố tụng hành ch nh ra đời đ  khắc phục được những hạn chế của Pháp 

lệnh thủ tục giải quyết vụ án hành ch nh, đó  à các quy định  iên quan đến việc  ác 

định địa vị pháp lý của người khởi kiện, năng  ực chủ thể tố tụng hành ch nh, 

quyền, nghĩa vụ, kế th a quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện, cũng như tạo điều 

kiện cho người khởi kiện thực hiện tốt các quyền, nghĩa vụ của mình. Có thể nói 

đây  à một trong những bước tiến quan trọng trong c ng cuộc cải cách tư pháp theo 

nhiệm vụ mà Nghị quyết số 49 – NQ TW ngày 02 06 2005 của  ộ Ch nh trị về 

chiến  ược cải cách tư pháp đến năm 2020 đ  đề ra. Luật Tố tụng hành ch nh với 

nhiều điểm mới, tiến bộ so với Pháp  ệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành ch nh 

đ  khắc phục được những hạn chế trước đây, trong đó có các quy định về địa vị 
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pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành chính. Cụ thể cá nhân, cơ quan, tổ 

chức có quyền khởi kiện ngay ra t a mà kh ng cần phải th ng qua thủ tục khiếu nại 

như trước đây, có thể yêu cầu T a án áp dụng biện pháp kh n cấp tạm thời ngay khi 

nộp đơn khởi kiện, các quyền, nghĩa vụ cung cấp chứng cứ được hướng dẫn chi tiết 

hơn. Điều này đ  thể hiện t nh dân chủ của nhà nước ta, thể hiện sự t n trọng, bảo 

đảm quyền và  ợi  ch hợp pháp của người khởi kiện.  

Tuy nhiên, Luật Tố tụng hành ch nh khi triển khai thực hiện đ  gặp một loạt 

những vướng mắc, bất cập trong thực tế như các quy định về đối tượng khởi kiện, 

thời hiệu khởi kiện, một số quy định về quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện c n 

chung chung, khó áp dụng vào thực tế như: Quy định về đối thoại trong quá trình 

giải quyết vụ án hành chính, cung cấp tài liệu chứng cứ, hay quy định về yêu cầu 

bồi thường thiệt hại… Do vậy, Luật tố tụng hành ch nh năm 2015 được ban hành và 

có hiệu lực t  ngày 01/07 2016 đ  thể hiện bước đột phá của pháp luật tố tụng hành 

chính trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo đảm sự bình đẳng 

giữa các đương sự trong tố tụng hành ch nh.Theo đó địa vị pháp lý của người khởi 

kiện tiếp tục được khẳng định, hoàn thiện và phù hợp với Hiến pháp năm 2013. 

Những quy định  iên quan đến quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện có nhiều sửa 

đổi quan trọng, quyền quyết định và tự định đoạt việc khởi kiện, quyền đối thoại 

trong tố tụng hành ch nh được quy định cụ thể hơn. Đặc biệt, Luật tố tụng hành 

ch nh năm 2015 đ  ghi nhận nguyên tắc “tranh tụng” tại phiên tòa; quyền trao đổi 

tài liệu, chứng cứ, chứng minh; bổ sung quy định về năng  ực chủ thể của người 

khởi kiện; quy định cụ thể việc áp dụng pháp luật dân sự trong việc giải quyết bồi 

thường thiệt hại; trình tự và kết quả đối thoại trong tố tụng hành ch nh… Tuy nhiên, 

việc áp dụng Luật tố tụng hành chính 2015 trong thực tiễn hoạt động tố tụng gặp 

nhiều bất cập, vướng mắc trước áp lực số  ượng vụ  án hành chính ngày càng gia 

tăng, tiến độ giải quyết còn chậm ảnh hưởng không nhỏ đến việc bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp của người khởi kiện. T  thực tiễn hoạt động tố tụng tại thành phố 

Hồ Chí Minh có thể nhận thấy việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người khởi 

kiện cũng gặp nhiều khó khăn, quyền tranh tụng của người khởi kiện chưa được 
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phát huy hiệu quả, quyền yêu cầu áp dụng biện pháp kh n cấp tạm thời chưa quy 

định rõ việc khắc phục hậu quả nếu Tòa án áp dụng sai; thực hiện quyền đối thoại 

trong tố tụng hành chính khó thực hiện do đại diện của người bị kiện vắng mặt;  

quyền tiếp cận thông tin, tài liệu và trao đổi tài liệu, chứng cứ còn gặp khó khăn. Vì 

vậy, việc phân t ch, đánh giá thực trạng về địa vị pháp lý của người khởi kiện t  

thực tiễn hoạt động tố tụng hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ góp phần vào 

việc hoàn thiện các quy định về địa vị pháp lý của người khởi kiện và các bảo đảm 

nhằm nâng cao địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành chính ở Việt 

Nam. Do vậy, việc nghiên cứu đề tài  Địa vị pháp lý củ  n             n  ron   ố 

tụng hành chính   Vi t Nam từ thực tiễn thành phố Hồ chí Minh   à cần thiết vì 

có ý nghĩa  ý  uận và giá trị thực tiễn cao.     

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Qua tìm hiểu,  Địa vị pháp  ý của người khởi kiện trong tố tụng hành ch nh ở 

Việt Nam t  thực tiễn thành phố Hồ Ch  Minh   à một đề tài hoàn toàn mới, đến 

nay chưa có một c ng trình khoa học nào nghiên cứu đầy đủ và chi tiết về vấn đề 

này. Những nghiên cứu trước đây chủ yếu chỉ tập trung tìm hiểu những vấn đề liên 

quan đến quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện trong tố tụng hành chính như một 

số bài viết trên tạp chí chuyên ngành luật, một số luận văn thạc sỹ luật học nghiên 

cứu,  đề cập một số khía cạnh khác nhau về người khởi kiện trong tố tụng hành 

chính. Một số bài viết có  iên quan đến vấn đề này như:  Một số vấn đề về trả lại 

đơn kiện và đình chỉ giải quyết vụ án hành chính  của Đặng Xuân Đào, Tạp chí Tòa 

án nhân dân số 02 2002;  Giai đoạn tiến hành tố tụng hành chính và vấn đề bảo 

đảm thực hiện quyền khởi kiện vụ án hành chính của cá nhân, tổ chức tại Tòa án 

nhân dân  của Nguyễn Văn Quang, Tạp chí Luật học số 05 2002;  Quyền khởi kiện 

và xác định người khởi kiện trong tố tụng hành chính Việt Nam  của Nguyễn Thị 

Thủy, Tạp chí Luật học số 04/2005;   àn về người khởi kiện  người  ị kiện trong vụ 

án hành ch nh  của Lê Việt Sơn, Tạp ch   hoa học pháp  ý số 04/2013, Trường Đại 

học Luật thành phố Hồ Ch  Minh;  Bảo đảm pháp lý về quyền khởi kiện vụ án hành 

chính ở Việt Nam  của Nguyễn Hoàng Yến, Luận văn Thạc sĩ luật học, Trường Đại 
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học Luật thành phố Hồ Ch  Minh năm 2011 và “Người khởi kiện trong vụ án hành 

chính  của Lê Thị Mơ,  Luận văn Thạc sỹ luật học, Trường Đại học luật thành phố 

Hồ Ch  Minh năm 2014...  

Những bài viết, công trình nghiên cứu trên đây đ  đặt ra và giải quyết nhiều 

vấn đề lý luận và thực tiễn có ý nghĩa cho việc nghiên cứu đề tài luận văn này. Tuy 

nhiên, các công trình nghiên cứu mới chỉ đề cập đến một số khía cạnh về quyền và 

nghĩa vụ của người khởi kiện trong tố tụng hành chính, chưa đề cập tổng thể đến 

 địa vị pháp lý của người khởi kiện  trong tố tụng hành chính ở Việt Nam và đây là 

vấn đề sẽ được giải quyết phần nào trong luận văn này. 

3.   Mục đ c , n  ệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đ ch nghiên cứu 

Mục đ ch của luận văn  à trên cơ sở nghiên cứu một cách có hệ thống những 

vấn đề lý luận chung về địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành chính 

ở Việt Nam,  phân tích thực trạng về  địa vị pháp lý của người khởi kiện qua thực 

tiễn hoạt động tố tụng hành chính tại thành phố Hồ Ch  Minh,  uận văn đề  uất các 

giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp  uật về địa vị pháp  ý của người khởi 

kiện và đảm bảo thi hành trong tố tụng hành ch nh. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- T ứ n ấ , làm rõ các cơ sở  ý  uận về địa vị pháp  ý của người khởi kiện 

trong tố tụng hành ch nh ở Việt Nam. 

- T ứ    , phân t ch và đánh giá thực trạng địa vị pháp  ý của người khởi 

kiện t  thực tiễn hoạt động tố tụng hành chính tại thành phố Hồ Ch  Minh. 

- T ứ b , đưa các giải pháp nhằm đảm bảo địa vị pháp  ý của người khởi 

kiện trong tố tụng hành ch nh ở Việt Nam. 

4.  Đố   ượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về địa vị pháp lý của 

người khởi kiện trong tố tụng hành chính ở Việt Nam.  

 4.2. Phạm vi nghiên cứu 
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Đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu các vấn đề địa vị pháp lý của người khởi kiện 

trong tố tụng hành chính ở Việt Nam t  thực tiễn tố tụng tại thành phố Hồ Chí Minh 

trong khoảng thời gian 04 năm trở lại đây. 

5.   P ương p áp luận v  p ương p áp ng  ên cứu 

5.1. Phương pháp luận 

Luận văn được thực hiện trên cơ sở vận dụng phương pháp  uận duy vật biện 

chứng và duy vật lịch sử Mác – Lê Nin. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

-  Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng  à: 

+ Chương 1: Sử dụng chủ yếu phương pháp phân t ch, chứng minh, biện 

 uận, so sánh, diễn giải, quy nạp để  àm rõ cơ sở  ý  uận – pháp lý về địa vị pháp  ý 

của người khởi kiện trong tố tụng hành chính ở Việt Nam. 

+ Chương 2: Sử dụng phương pháp thống kê, phân t ch, chứng minh được sử 

dụng nhằm đánh giá, kết  uận về thực trạng địa vị pháp  ý của người khởi kiện t  

thực tiễn hoạt động tố tụng hành chính tại thành phố Hồ Ch  Minh. 

+ Chương 3: Sử dụng phương pháp tổng hợp, phân t ch nhằm đưa ra các giải 

pháp hoàn thiện địa vị pháp  ý của người khởi kiện trong tố tụng hành chính ở Việt 

Nam. 

6. Ý ng ĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

6.1. Ý nghĩa lý luận  

Đề tài là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu toàn diện, đầy đủ, có hệ 

thống về địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành chính. Kết quả 

nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần bổ sung và hoàn thiện lý luận – pháp lý về địa vị 

pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành chính, qua đó có cơ sở để đánh giá  

thực trạng những quy định và thực tiễn thực hiện địa vị pháp lý của người khởi kiện 

trong pháp luật tố tụng hành chính hiện hành. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong việc hoàn thiện các quy 

định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện trong tố tụng hành 
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ch nh, cũng như các biện pháp bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ đó. Những 

kiến thức khoa học của đề tài có thể sử dụng  àm tư  iệu cho việc nghiên cứu, giảng 

dạy và học tập tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về luật. Ngoài ra cũng có 

thể dùng làm tài liệu tham khảo cho Th m phán, Hội th m nhân dân, Kiểm sát viên 

hiểu rõ hơn về địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành chính. 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung 

của luận văn bao gồm 3 chương: 

C  ơn  1: Những vấn đề lý luận về địa vị pháp  ý của người khởi kiện trong 

tố tụng hành chính ở Việt Nam. 

C  ơn  2: Thực trạng địa vị pháp  ý của người khởi kiện trong thực tiễn tố 

tụng hành chính tại thành phố Hồ Ch  Minh. 

 C  ơn  3: Giải pháp bảo đảm địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố 

tụng hành chính 
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C ương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGƯỜI 

KHỞI KIỆN TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM 

1.1.  Khái niệm, đặc đ ểm v  ý ng ĩa địa vị pháp lý của người khởi 

kiện trong tố tụng hành chính 

1.1.1.  Khái ni m địa vị pháp lý củ  n   i kh i ki n trong tố tụng hành 

chính   Vi t Nam 

1.1.1.1. Khái niệm địa vị pháp lý  

Theo T  điển Luật học, địa vị pháp  ý được hiểu là vị trí của chủ thể pháp 

luật trong mối quan hệ với những chủ thể pháp luật khác trên cơ sở các quy định 

của pháp luật. Địa vị pháp lý là thể hiện vị trí, vai trò của chủ thể đó trong quan hệ 

pháp luật và đi  iền với nó là các quyền lợi, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm pháp lý 

phát sinh. Địa vị pháp lý là nền tảng để  ác định quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi 

người, mỗi chủ thể trong quan hệ pháp luật và cũng  à căn cứ để giải quyết các tranh 

chấp trong các quan hệ pháp luật, đặc biệt là trong hoạt động tố tụng. 

Như vậy, th ng qua địa vị pháp lý ta có thể phân biệt được chủ thể pháp luật 

này với chủ thể pháp luật khác, đồng thời cũng có thể xem xét vị trí, tầm quan trọng 

của chủ thể pháp luật. Khi nghiên cứu về địa vị pháp lý của chủ thể như cơ quan, tổ 

chức, cá nhân tức  à đề cập đến tư cách pháp  ý của chủ thể đó khi họ  tham gia vào 

một hoặc nhiều quan hệ pháp luật. Tư cách pháp  ý của mỗi chủ thể gắn liền với 

quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý phát sinh trong quan hệ pháp luật. Khi tham 

gia vào các quan hệ pháp luật khác nhau thì các chủ thể đó có quyền và nghĩa vụ 

khác nhau. Tư cách pháp  ý  àm nền tảng để  ác định quyền và nghĩa vụ của mỗi 

chủ thể. Chủ thể tham gia quan hệ pháp luật với tư cách nào thì có những quyền và 

nghĩa vụ tương ứng. Chẳng hạn, nếu cá nhân tham gia quan hệ pháp luật tố tụng 

hành chính với tư cách  à “người khởi kiện”  “người bị kiện” hoặc “người đại 

diện”  “người có quyền và nghĩa vụ liên quan” thì tư cách pháp  ý của họ khác 

nhau và  quyền, nghĩa vụ của các chủ thể đó cũng khác nhau… 
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Địa vị pháp lý (tư cách pháp  ý) của một chủ thể được  ác định bởi năng  ực 

chủ thể, đáp ứng điều kiện do pháp luật quy định bao gồm: năng  ực pháp luật và 

năng  ực hành vi. Nếu kh ng đủ các điều kiện trên thì cá nhân, tổ chức kh ng có tư 

cách pháp  ý để tham gia vào quan hệ pháp luật.  

Địa vị pháp lý của cơ quan, tổ chức được hiểu là tổng hợp  nhiệm vụ, quyền 

hạn tương ứng với vị trí, vai trò của chủ thể đó trong quan hệ pháp luật. Địa vị pháp 

lý của cá nhân được hiểu là tổng hợp các quyền và nghĩa vụ  tương ứng với vị trí và 

vai trò của họ trong quan hệ pháp luật đó.  

Vì vậy, địa vị pháp lý là tổng hợp các quyền và nghĩa vụ được pháp luật quy 

định của cá nhân, tổ chức có tư cách chủ thể để tham gia vào các quan hệ pháp luật. 

1.1.1.2.  Khái niệm người khởi kiện trong tố tụng hành chính ở Việt Nam 

Muốn tìm hiểu khái niệm “người khởi kiện” trong tố tụng hành chính ở Việt 

Nam, trước hết cần phải hiểu rõ khái niệm “khởi kiện” trong tố tụng hành chính. 

Theo T  điển Luật học của Trường Đại học Luật Hà Nội thì khởi kiện vụ án 

hành ch nh là việc cá nh n  cơ quan  tổ chức  êu c u   a án  ảo vệ qu ền  lợi  ch 

hợp pháp của mình th o qu  định của pháp luật. [58, tr. 68] Như vậy, có thể hiểu 

khởi kiện là việc cá nhân, tổ chức thực hiện việc khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của mình khi quyền và lợi  ch đó bị xâm phạm. C n theo tác giả Lê 

Việt Sơn thì:  Người khởi kiện trong vụ án hành ch nh là cá nh n  cơ quan  tổ chức 

cho r ng qu ền  lợi  ch hợp pháp của mình  ị tác động trực tiếp  ởi qu ết định 

hành ch nh  hành vi hành ch nh  qu ết định k  luật  uộc th i việc  qu ết định giải 

qu ết khiếu nại về qu ết định x  lý vụ việc cạnh tranh  việc lập  anh sách c  tri đ  

thực hiện hành vi khởi kiện vụ án hành ch nh tại   a án c  th m qu ền và được   a 

án thụ lý vụ án . [41, tr. 29] Khái niệm này đ  chỉ ra được đặc điểm cơ bản của 

người khởi kiện và các căn cứ để cá nhân, cơ quan, tổ chức trở thành người khởi 

kiện trong vụ án hành ch nh. 

 ên cạnh quan điểm trên, khi bàn về khái niệm người khởi kiện trong vụ án 

hành ch nh tác giả Đổng Thị Ninh cho rằng:  người khởi kiện trong vụ án hành 

ch nh là cá nh n  cơ quan  tổ chức  đ  tự mình ho c th ng qua người đại  iện th o 
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ủy quyền hợp pháp khởi kiện vụ án hành ch nh đối v i qu ết định hành ch nh  hành 

vi hành ch nh  qu ết định k  luật  uộc th i việc  qu ết định giải qu ết khiếu nại về 

qu ết định x  lý vụ việc cạnh tranh  việc lập  anh sách c  tri đ   ảo vệ qu ền  lợi 

 ch hợp pháp của mình . [25, tr. 59]. 

Căn cứ vào Khoản 8 Điều 3 Luật tố tụng hành ch nh năm 2015 và những điều 

đ  phân t ch trên có thể hiểu “Người khởi kiện là cơ quan  tổ chức, cá nhân khởi 

kiện vụ án hành ch nh đối v i quyết định hành ch nh  hành vi hành ch nh  qu ết 

định k  luật  uộc th i việc  qu ết định giải qu ết khiếu nại về qu ết định x  lý vụ 

việc cạnh tranh   anh sách c  tri   u c  đại bi u Quốc hội; danh sách c  tri b u c  

đại bi u Hội đồng nhân dân, danh sách c  tri trưng c u ý dân (sau đ   gọi chung là 

danh sách c  tri” 

1.1.1.3.  Khái niệm địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành 

chính ở Việt Nam 

Tố tụng thường được hiểu là trình tự, thủ tục để giải quyết các tranh chấp tại 

Tòa án và như vậy thủ tục tố tụng hành ch nh  iên quan đến việc giải quyết tranh 

chấp hành chính tại Tòa án và có những nét đặc thù xuất phát t  những đặc thù của 

tranh chấp hành chính. Trong tranh chấp hành chính thì bên bị kiện luôn là các chủ 

thể mang quyền lực nhà nước. Vì vậy, mục đ ch của tố tụng hành chính là nhằm 

giải quyết một tranh chấp đặc biệt mà trong đó một bên  à cơ quan nhà nước, người 

có th m quyền, chủ yếu trong cơ quan hành ch nh nhà nước (người bị kiện) và một 

bên là cá nhân, tổ chức (người khởi kiện) và giải quyết tranh chấp này tại tòa án. 

[60, tr.17] Theo đó, cá nhân, cơ quan, tổ chức tham gia vào quan hệ tố tụng hành 

chính với tư cách  người khởi kiện  thì họ có những quyền và nghĩa vụ tương ứng 

với vị trí và vai trò của họ. T  phân tích khái niệm địa vị pháp lý, khái niệm người 

khởi kiện có thể  khái quát địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành 

chính ở Việt Nam như sau: 

Địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành chính ở Việt nam là 

tổng th  các quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện được pháp luật qu  định xác 

định vị trí, vai trò của người khởi kiện trong hoạt động tố tụng hành chính. 
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Luật tố tụng hành chính năm 2015 quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của 

người khởi kiện tại Điều 55 và Điều 56. Tuy nhiên, quá trình giải quyết vụ án hành 

chính qua nhiều giai đoạn tố tụng và địa vị pháp lý của người khởi kiện ở mỗi giai 

đoạn tố tụng hành ch nh cũng khác nhau. Làm rõ khái niệm địa vị pháp lý của người 

khởi kiện có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với người khởi kiện, mà còn có ý 

nghĩa đối với người tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án hành chính. 

1.1.2.  Đặc đ ểm địa vị pháp lý củ  n   i kh i ki n trong tố tụng hành 

chính   Vi t Nam 

Thứ nhất, địa vị pháp lý của người khởi kiện được quy định trong pháp luật 

tố tụng hành chính . 

 Ở nước ta hiện nay tranh chấp hành ch nh được giải quyết theo hai phương 

thức: thực hiện khiếu nại hành chính và khởi kiện vụ án hành ch nh. Tuy đều là 

những cách giải quyết tranh chấp hành chính, nhưng giữa hai cách giải quyết này lại 

hoàn toàn khác nhau về th m quyền, trình tực thủ tục và địa vị pháp lý của các chủ 

thể. Điều 14 Hiến pháp 2013 quy định: “qu ền con người, quyền c ng   n được ghi 

nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm thực hiện theo Hiến pháp và pháp luật”. Căn cứ 

vào Hiến pháp, Luật tố tụng hành ch nh năm 2015 đ  cụ thể hoá quyền và nghĩa vụ 

của cá nhân, tổ chức trong hoạt động tố tụng nhằm giải quyết các vụ án  hành chính. 

Trong đó quyền khởi kiện vụ án hành chính là công cụ pháp lý quan trọng bảo vệ 

các quyền cơ bản của công dân. Các quyền cơ bản của c ng dân được Hiến pháp 

ghi nhận có thể bị xâm phạm bởi các quyết định hành chính, hành vi hành chính, 

cùng với quyền khiếu nại hành chính, quyền khởi kiện vụ án hành chính giúp cho 

công dân bảo vệ và khôi phục các quyền cơ bản của mình. Chính vì thế, Luật tố 

tụng hành chính đ  ghi nhận cho cá nh n  cơ quan  tổ chức có quyền khởi kiện vụ 

án hành ch nh đ  yêu c u Tòa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. [39,  

Điều 5] Đây  à đặc điểm để phân biệt địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố 

tụng hành chính với địa vị pháp lý của các chủ thể khác trong quan hệ tố tụng dân 

sự. Đặc điểm này xuất phát t  đặc thù của tranh chấp hành chính trong tố tụng hành 

ch nh như đ  phân tích. 
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 Thứ hai, địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành ch nh được 

quy định phù hợp với đặc thù của tranh chấp hành chính.  

Để thực hiện sự quản lý,  Nhà nước tác động đến các đối tượng quản lý, các 

chủ thể có th m quyền đ  ban hành các quyết định hành chính hoặc thực hiện hành 

vi hành ch nh trên cơ sở quy định của pháp luật. Các quyết định, hành vi này được 

ban hành hoặc thực hiện một cách đơn phương, và được bảo đảm thực hiện bằng 

mệnh lệnh – phục tùng. Trong thực tế, không phải quyết định hoặc hành vi hành 

chính của cơ quan, người có th m quyền đều hợp pháp mà có những quyết định 

hành ch nh đ  trực tiếp xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ 

quan, tổ chức, t  đó phát sinh tranh chấp hành chính giữa chủ thể quản  ý và đối 

tượng quản  ý hành ch nh khi đối tượng quản lý thực hiện việc khởi kiện đối với 

quyết định hoặc hành vi hành ch nh đó tại Tòa án. Đặc thù chủ yếu trong tranh chấp 

hành chính là tính hợp pháp của hoạt động quản lý hành chính giữa một bên  à cơ 

quan, người có th m quyền (bên bị kiện) và một bên  à cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

quyền và lợi ích bị xâm phạm bởi quyết định hành chính và hành vi hành chính (bên 

khởi kiện).  

 Với những đặc thù riêng của tranh chấp hành chính nên địa vị pháp lý của 

người khởi kiện trong tố tụng hành ch nh cũng khác với địa vị pháp lý của nguyên 

đơn trong tố tụng dân sự; có những quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện chỉ phát 

sinh trong hoạt động tố tụng hành chính mà không phát sinh trong tố tụng dân sự. 

Thứ ba, địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành chính rộng hơn 

so với các đương sự khác. 

Xuất phát t  vị trí, vai trò của người khởi kiện trong tố tụng hành chính, so với 

địa vị pháp lý của các đương sự và người tham gia tố tụng khác thì quyền và nghĩa 

vụ của người khởi kiện rộng hơn. Bởi vì, ngoài những quyền và nghĩa vụ chung 

giống như các đương sự khác tại Điều 55 Luật Tố tụng hành chính, thì có những 

quyền và nghĩa vụ chỉ dành riêng cho người khởi kiện như: quyền khởi kiện; quyền 

thay đổi nội dung yêu cầu khởi kiện, nếu thời hiệu khởi kiện vẫn còn; rút một phần 

hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện. Hơn nữa, quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện 
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cũng  uyên suốt trong các giai đoạn của quá trình tố tụng hành chính t  khi khởi 

kiện, thụ lý vụ án cho đến khi xét xử và thi hành án hành chính.  

1.1.3. Ý n  ĩ  địa vị pháp lý củ  n   i kh i ki n trong tố tụng hành chính 

  Vi t Nam 

So với các đương sự khác có thể nhận thấy, người khởi kiện là chủ thể giữ 

vai trò bậc nhất trong tố tụng hành chính. Thông qua hành vi khởi kiện của người 

khởi kiện, tòa án mới có căn cứ và cơ sở để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá 

nhân, tổ chức, góp phần nâng cao hiệu quả quản  ý nhà nước. Quy định  địa vị pháp 

lý của người khởi kiện trong tố tụng hành chính có ý nghĩa quan trọng không chỉ 

đối với người khởi kiện mà c n có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động tố tụng: 

Thứ nhất, đối với người khởi kiện: Quy định địa vị pháp lý không chỉ là 

công cụ pháp  ý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước sự xâm phạm của các 

quyết định hành chính, hành vi hành chính, mà c n có ý nghĩa quan trọng trong việc 

giám sát hoạt động đối với cơ quan, người có th m quyền trong cơ quan hành ch nh 

trong việc ban hành quyết định hành chính, hành vi hành chính. Bảo đảm hoạt động 

hành ch nh được thực hiện trên cơ sở pháp luật và chịu trách nhiệm về những hoạt 

động đó. Đồng thời, th ng qua các quy định địa vị pháp  ý, người khởi kiện cũng có 

thể giám sát được hoạt động xét xử của tòa án trong việc bảo đảm thực hiện quyền 

và nghĩa vụ của mình; kịp thời phát hiện những sai phạm trong hoạt động tố tụng 

của cơ quan, người tiến hành tố tụng, yêu cầu xử lý hoặc thực hiện  khiếu nại, tố cáo 

đối với các hành vi vi phạm pháp luật nhằm bảo đảm quyền của người khởi kiện. 

Luật tố tụng hành ch nh năm 2015 đ  quy định các biện pháp xử lý các hành vi cản 

trở hoạt động tố tụng hành chính tại chương XX và khiếu nại tố cáo trong tố tụng 

hành chính tại chương XXI. 

Vì vậy,  nếu được quy định rõ ràng, đầy đủ, theo  u hướng dân chủ sẽ tạo 

điều kiện thuận lợi cho cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ.  

Ngược lại những quy định trên sẽ cản trở việc thực hiện quyền khởi kiện vụ án hành 

chính và quyền tố tụng khác của người khởi kiện. Do đó bảo đảm địa vị pháp lý của 

người khởi có ý nghĩa quan trọng trong việc thực thi pháp luật, nâng cao trình độ và  
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nhận thức pháp luật của công dân trong việc sử dụng pháp luật để bảo vệ hữu hiệu 

quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

Thứ hai, đối với hoạt động tố tụng hành chính: Việc quy định địa vị pháp lý 

của người khởi kiện  à cơ sở pháp lý quan trọng làm phát sinh hoạt động tố tụng 

nhằm giải quyết vụ án hành chính. Nếu kh ng quy định quyền mà đặc biệt là quyền 

khởi kiện của người khởi kiện thì vụ án hành chính không phát sinh và tòa án sẽ 

kh ng có căn cứ để thụ lý và giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục tố tụng. Mặt 

khác, việc quy định địa vị pháp lý và việc thực hiện các quy định này của người 

khởi kiện sẽ tạo điều kiện cho tòa án giải quyết vụ án hành chính một cách nhanh 

chóng, chính xác và hiệu quả. Bởi vì những quy định về nghĩa vụ cung cấp tài liệu, 

chứng cứ, chứng minh, quyền tranh luận tại phiên toà, đối thoại …của người khởi 

kiện sẽ giúp tòa án nhanh chóng thu thập được chứng cứ, làm sáng tỏ bản chất và 

yêu cầu của vụ án hành chính và làm cho quá trình tố tụng công khai, minh bạch, 

ch nh  ác và  t sai sót hơn, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết vụ án hành chính. 

Mặt khác, việc quy định địa vị pháp lý của người khởi kiện cũng có ý nghĩa 

đối với hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng hành 

chính của Viện kiểm sát nhân dân. Bởi vì, quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện 

cũng  à căn cứ để Viện kiểm sát kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan, 

người tiến hành tố tụng trong hoạt động tố tụng hành chính t  giai đoạn thụ lý vụ án 

hành ch nh đến giai đoạn thi hành án hành chính. Trong quá trình kiểm sát, Viện 

kiểm sát cũng  em  ét việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của đương sự, những người 

tham gia tố tụng khác nói chung và người khởi kiện nói riêng để đánh giá hoạt động 

tố tụng hành chính có đúng pháp  uật  không? Vì vậy, việc quy định địa vị pháp lý 

của người khởi kiện đầy đủ, minh bạch có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động 

tố tụng hành chính. 

1.2. Nguyên tắc và các yếu tố cơ bản cấu    n  địa vị pháp lý của 

người khởi kiện trong tố tụng hành chính 

1.2.1. Nguyên tắc cơ bản về địa vị pháp lý củ  n   i kh i ki n trong tố 

tụng hành chính 
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Pháp luật tố tụng hành chính bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều 

chỉnh mối quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình giải quyết vụ án hành chính. Các 

quy phạm pháp luật này được xây dựng trên cơ sở những tư tưởng, nguyên lý chung 

t  đó tạo thành những quy định thống nhất. Mặt khác tư tưởng và nguyên  ý đó 

cũng chi phối hoạt động áp dụng pháp luật tố tụng hành chính mà các chủ thể phải 

tuân theo quá trình tố tụng, đó ch nh  à nguyên tắc của Luật tố tụng hành chính.   

[60, tr. 67] 

  Nguyên tắc về địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành chính là 

những tư tưởng chỉ đạo và định hướng cho việc xây dựng, thực hiện pháp luật về 

địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành chính. 

Có thể nói các nguyên tắc trong tố tụng hành ch nh đều  iên quan đến địa vị 

pháp lý của người khởi kiện. Chẳng hạn nguyên tắc: Hoạt động tố tụng hành chính 

phải tuân theo pháp luật; bảo đảm chế độ hai cấp xét xử; bảo đảm sự v  tư, khách 

quan trong tố tụng hành chính; bảo đảm tranh tụng trong xét xử… đều hướng đến 

việc giải quyết vụ án hành chính khách quan, công bằng, bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Bởi vì bảo đảm địa vị pháp lý của người 

khởi kiện gắn liền với trách nhiệm của tòa án và những người tiến hành tố tụng 

khác. Tuy nhiên, trong phạm vi luận văn chỉ đề cập đến những nguyên tắc quy định 

trực tiếp đến địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành chính. Có thể kể 

đến một số nguyên tắc sau: 

-  Nguyên tắc quyền yêu c u toà án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp:          

[39, Điều 5]  

Quyền yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi bị xâm phạm là 

quyền bảo vệ hữu hiệu nhất của c ng dân được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận. 

Trong tố tụng hành chính, nguyên tắc này được hiểu là quyền của cá nhân, tổ chức 

được khởi kiện vụ án hành chính khi cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành 

ch nh đ   âm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Đây cũng  à quyền đầu 

tiên, có ý nghĩa quan trọng đối với người khởi kiện. Quyền yêu cầu tòa án bảo vệ 
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quyền và lợi ích hợp pháp phản ánh bản chất dân chủ của xã hội và xu thế của Nhà 

nước pháp quyền trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân. 

-   Nguyên tắc bảo đảm quyền quyết định và tự định đoạt của người khởi kiện: 

[39, Điều 8] Đây  à nguyên tắc chỉ quy định dành cho người khởi kiện. Quyền quyết 

định và tự định đoạt của người khởi kiện thể hiện trong việc tự quyết định việc khởi 

kiện hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của cá nhân hay tổ chức đối với quyết định hành 

ch nh và hành vi hành ch nh. Theo đó, người khởi kiện có toàn quyền lựa chọn việc 

khởi kiện hay không khởi kiện; có quyền đưa ra yêu cầu, bổ sung yêu cầu hoặc rút 

toàn bộ yêu cầu... Nguyên tắc bảo đảm quyền quyết định và tự định đoạt xuất phát 

t  mục đ ch của tố tụng hành ch nh trước tiên là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của cá nhân, tổ chức, cho nên việc khởi kiện phải xuất phát t  ý chí cá nhân của họ. 

-   Nguyên tắc bảo đảm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương 

sự:  [39, Điều 19]  

Nguyên tắc bảo đảm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự 

có ý nghĩa quan trọng đối với đương sự nói chung và người khởi kiện nói riêng, nó 

bảo đảm cho các quyền của đương sự được thực hiện thông qua hoạt động tố tụng 

hành chính của tòa án, thúc đ y việc giải quyết vụ án hành chính của tòa án và nâng 

cao trách nhiệm của toà án trong việc bảo đảm quyền của đương sự. Pháp luật tố 

tụng hành ch nh đ  quy định đương sự có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của mình hoặc có thể nhờ người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. 

Tòa án có trách nhiệm bảo đảm cho đương sự thực hiện quyền bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của họ.  

-  Nguyên tắc  ình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng hành chính:   

[39, Điều 17]  

Nguyên tắc quyền bình đẳng của công dân là nguyên tắc cốt lõi trong tổ chức 

và hoạt động của các cơ quan nhà nước và được ghi nhận trong Hiến pháp năm 

2013  mọi c ng   n đều  ình đẳng trư c pháp luật” và điều 10 Luật tố tụng hành 

chính 2015. Nội dung nguyên tắc thể hiện: 
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Mọi c ng dân đều bình đẳng trước pháp luật, trước tòa án không phân biệt 

dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, t n ngưỡng, t n giáo, trình độ văn hoá, nghề 

nghiệp; Mọi cơ quan, tổ chức đều bình đẳng không phụ thuộc vào hình thức tổ 

chức, hình thức sở hữu và những vấn đề khác; các đương sự bình đẳng về quyền và 

nghĩa vụ trong quá trình giải quyết vụ án hành chính. Tòa án tạo điều kiện để họ 

thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.[39, Điều 17]  ình đẳng về quyền và nghĩa 

vụ trong tố tụng hành chính  à điều kiện bảo đảm cho tòa án xét xử khách quan, 

đúng pháp  uật, giúp người khởi kiện và các đương sự nói chung bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp của mình một cách hữu hiệu nhất. 

- Nguyên tắc bảo đảm quyền dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc trong tố 

tụng hành chính:[39,  Điều 21] 

Việc bảo đảm tiếng nói, chữ viết trong tố tụng hành chính không những thể 

hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc trong tố tụng hành chính và bản chất dân chủ của 

pháp luật mà còn là sự cụ thể hoá quy định về quyền con người, quyền công dân ghi 

nhận trong Hiến pháp năm 2013 của nước ta. Tiếng nói, chữ viết trong tố tụng hành 

chính là tiếng Việt, người khởi kiện và người tham gia tố tụng khác có thể dùng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình, trong trường hợp này có người phiên dịch. 

Người tham gia tố tụng có khuyết tật nói, khuyết tật nghe hoặc người khuyết tật có 

thể dùng ngôn ngữ ký hiệu, chữ dành riêng cho người khuyết tật th ng qua người 

biết nghe, nói bằng ngôn ngữ, ký hiệu, chữ dành riêng cho người khuyết tật dịch lại. 

Bảo đảm tiếng nói, chữ viết của dân tộc trong tố tụng hành ch nh cũng  à 

nghĩa vụ của tòa án, tạo điều kiện cho người khởi kiện và các đương sự khác thực 

hiện quyền này, bảo đảm sự bình đẳng, chính xác và khách quan trong hoạt động tố 

tụng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng trên. 

-  Nguyên tắc bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính:  

[39, Điều 28]              

Hoạt động tố tụng hành ch nh được thực hiện bởi nhiều chủ thể tiến hành tố 

tụng, do đó có thể xảy ra những sai sót trong việc ra các quyết định hoặc hành vi tố 

tụng làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện và các 
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đương sự khác. Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, cá nhân có 

quyền tố cáo hành vi, quyết định trái pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng hoặc bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào trong hoạt động tố tụng 

hành ch nh. Trong trường hợp này người có th m quyền phải giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và trả lời bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật. 

Khiếu nại, tố cáo là quyền đặc biệt của công dân nhằm bảo vệ các quyền 

trong tố tụng hành chính và nhằm bảo vệ quyền và lợi ích bị xâm phạm bởi quyết 

định, hành vi trái pháp luật trong tố tụng hành chính. 

1.2.2. Các yếu tố cơ bản cấu   àn  địa vị pháp lý củ  n   i kh i ki n 

trong tố tụng hành chính. 

Trong thực tế, chúng ta không thể  ác định được địa vị pháp lý của một chủ 

thể nào đó trong quan hệ pháp luật, nếu chúng ta không biết họ   à ai , họ có quyền 

hay quyền và nghĩa vụ như thế nào? Mối quan hệ của họ với các chủ thể khác ra 

sao? Do vậy, muốn  ác định được địa vị pháp lý của một chủ thể trong quan hệ 

pháp luật, trước hết phải biết pháp luật đ  quy định cho họ có quyền và nghĩa vụ 

như thế nào trong các quan hệ pháp luật cụ thể. Tuy nhiên, nếu pháp luật đ   ác lập, 

ghi nhận quyền và nghĩa vụ đó, nhưng kh ng có các biện pháp bảo đảm thực hiện, 

thì quyền và nghĩa vụ đó cũng kh ng thể  thực hiện được trên thực tế và sự điều 

chỉnh của pháp luật vẫn ở trạng thái  tĩnh .  

Tố tụng hành chính là trình tự, thủ tục mà tòa án tiến hành để giải quyết các 

vụ án hành chính, hoạt động này được tiến hành bởi nhiều chủ thể khác nhau và vị 

trí, vai trò của các chủ thể khác nhau tuỳ thuộc vào tư cách pháp  ý của họ trong 

mối quan hệ pháp luật đó. Có những chủ thể được nhân danh Nhà nước để thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và cũng có những chủ 

thể hoạt động của họ kh ng được nhân danh nhà nước. Chẳng hạn, trong hoạt động 

tố tụng hành ch nh, cơ quan, người tiến hành tố tụng luôn nhân danh quyền lực Nhà 

nước nhưng người tham gia tố tụng hành chính thì không phải  à đại diện cho Nhà 

nước. Vì thế, yếu tố cấu thành địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành 
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chính bao gồm: quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện và các  bảo đảm địa vị pháp 

lý của họ trong  tố tụng hành chính. 

-  Quyền của người khởi kiện trong tố tụng hành chính. 

Như chúng ta biết, dù thực hiện trong m i trường và điều kiện nào thì quan 

hệ quản lý luôn mang bản chất của mối quan hệ quyền lực - phục tùng. Theo đó, các 

chủ thể quản  ý được đưa ra những mệnh lệnh có tính chất bắt buộc đối với đối 

tượng quản lý thuộc quyền và có tính chất “ ất  ình đẳng” dù trong khuôn khổ 

pháp luật. Vì vậy, khi phát sinh tranh chấp hành chính khó có thể giải quyết ổn thoả 

vì đối tượng quản  ý  u n được coi là “ ếu thế” hơn so với chủ thể quản lý ngay cả 

trong việc giải quyết tranh chấp hành chính. Có nhiều phương thức giải quyết tranh 

chấp hành ch nh khác nhau như: giải quyết nội bộ, giải quyết bằng việc khiếu nại 

những cách giải quyết này đều được thực hiện bởi cơ quan hành ch nh Nhà nước 

nên phần nào khó bảo đảm t nh độc lập. Phương thức giải quyết tranh chấp hành 

chính bằng con đường tòa án, theo trình tự tư pháp,  nhằm hướng đến sự bình đẳng 

giữa các chủ thể trong quan hệ tố tụng hành ch nh, đặc biệt là mối quan hệ giữa 

“người khởi kiện” và “người bị kiện”. Sự bình đẳng đó thể hiện trong việc Nhà 

nước thiết lập hệ thống tài phán hành ch nh để giải quyết tranh chấp hành ch nh độc 

lập và khách quan; ghi nhận quyền của người khởi kiện trong tố tụng hành chính. 

Quyền của người khởi kiện trong tố tụng hành chính là quyền pháp lý được 

ghi nhận trong Hiến pháp và được cụ thể hoá trong pháp luật tố tụng hành chính, 

được hiểu là khả năng  ử sự của chủ thể theo một cách thức nhất định được pháp 

luật cho phép. [07, tr. 16] Do đó, quyền của người khởi kiện trong tố tụng hành 

chính là tổng thể các quyền của cá nhân, cơ quan, tổ chức được pháp luật th a nhận 

và có thể yêu cầu tòa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi có căn cứ cho 

rằng quyền và lợi ích hợp pháp đó bị xâm phạm t  các hoạt động quản lý. Quyền 

của “người khởi kiện”  không chỉ xác lập địa vị pháp lý của mình mà còn xác lập 

địa vị pháp lý của cơ quan tiến hành tố tụng hành chính, người tiến hành tố tụng 

hành chính và Viện kiểm sát nhân dân, tức là nhiệm vụ, quyền hạn của họ trong 
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hoạt động tố tụng hành chính nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người 

khởi kiện.  

-   Nghĩa vụ của người khởi kiện trong tố tụng hành chính. 

Nghĩa vụ của người khởi kiện trong tố tụng hành ch nh trước hết phải xuất 

phát t  quy định của Hiến pháp 2013 về nghĩa vụ cơ bản của công dân. Song khi 

tham gia vào quan hệ tố tụng hành ch nh thì được điều chỉnh bởi pháp luật tố tụng 

hành chính mà hiện nay là Luật tố tụng hành ch nh năm 2015. 

Nghĩa vụ của người khởi kiện trong tố tụng hành ch nh được hiểu là khả 

năng  ử xự của chủ thể theo một cách thức nhất định mà pháp luật buộc phải thực 

hiện. Do đó, tương ứng với quyền của người khởi kiện  à nghĩa vụ buộc họ phải 

thực hiện trong quá trình tố tụng hành chính.  

Quy định quyền luôn gắn với nghĩa vụ tương ứng, thực hiện nghĩa vụ không 

chỉ giúp người khởi kiện thực hiện nhanh chóng các quyền của mình để bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp mà còn giúp cho tòa án giải quyết vụ án hành chính 

nhanh chóng, thuận lợi, chính xác, khách quan và đúng pháp  uật. Vì thế đi đ i với 

quyền  u n  à nghĩa vụ. Chẳng hạn, người khởi kiện thực hiện quyền khởi kiện bằng 

việc nộp đơn khởi kiện vụ án hành ch nh đến tòa án, để có căn cứ cho việc thụ lý  

thì người khởi kiện phải có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, tài liệu cho tòa án và thực 

hiện đúng thủ tục khởi kiện, nộp tiền tạm ứng án ph  khi đơn khởi kiện hợp lệ; để 

thực hiện quyền “tranh tụng” thì họ phải có mặt tại theo giấy triệu tập của tòa án và 

tham gia phiên toà đồng thời cung cấp chứng cứ, tài liệu chứng minh để bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Nghĩa vụ của người khởi kiện, là yếu tố xác 

định địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành chính, đồng thời cũng 

tương ứng với quyền của cơ quan, người tiến hành tố tụng hành ch nh. Nghĩa vụ của 

người khởi kiện được quy định đầy đủ, chi tiết sẽ giúp cho việc thực hiện quyền của 

người khởi kiện hiệu quả hơn trong tố tụng hành chính. 

-   Các bảo đảm địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành chính 

Bảo đảm địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành chính, là việc 

làm cho quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện vụ án hành chính chắc chắn được 
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thực hiện. Quyền của người khởi kiện được pháp luật ghi nhận  à cơ sở để bảo đảm 

cho cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện quyền khởi kiện và các quyền tố tụng khác 

của mình. Tuy nhiên, đó chỉ là sự trang bị ban đầu để khẳng định cá nhân, cơ quan, 

tổ chức có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình. Để quyền và nghĩa vụ 

của người khởi kiện được thực hiện trong tố tụng hành ch nh đ i hỏi phải gồm hệ 

thống các bảo đảm về chính trị, kinh tế, xã hội và pháp luật để tạo ra m i trường 

thuận lợi để cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện quyền của mình trong tố tụng hành 

chính (Phần bảo đảm này tác giả sẽ đề cập chi tiết ở Mục 1.3, Chương 1) 

1.3. Các bảo đảm thực hiện địa vị pháp lý của người khởi kiện trong 

tố tụng hành chính  

Bảo đảm về địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành chính là 

việc làm cho các quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện khi tham gia vào quan hệ 

pháp luật tố tụng hành chính chắc chắn được thực hiện. Để quyền và nghĩa vụ của 

người khởi kiện trong tố tụng hành ch nh được thực hiện đ i hỏi phải có các bảo 

đảm về kinh tế, chính trị, tư tưởng, xã hội và pháp  ý. Trong đó, bảo đảm chính trị, 

bảo đảm kinh tế, các bảo đảm xã hội khác là bảo đảm chung, còn bảo đảm pháp lý 

là bảo đảm riêng.  

1.1.1. Bảo đảm chung 

- Bảo đảm chính trị:  

Bảo đảm chính trị là tạo ra m i trường chính trị thuận lợi để cá nhân, cơ 

quan, tổ chức thực hiện quyền, cũng như nghĩa vụ của mình khi tham gia vào mối 

quan hệ pháp luật tố tụng hành chính. Bảo đảm chính trị cho địa vị pháp lý của 

người khởi kiện trong tố tụng hành ch nh, trước hết là bảo đảm về dân chủ, trong đó 

nhà nước và c ng dân bình đẳng qua lại về quyền và nghĩa vụ. Xã hội dân chủ thì 

quyền con người, quyền c ng dân, mà trong đó các quyền của người khởi kiện khi 

tham gia tố tụng hành chính mới được bảo đảm. Sự tác động của yếu tố chính trị 

đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện trong tố tụng hành chính 

ở nước ta  thể hiện rõ nét qua các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng thông 

qua việc đề ra các quyết sách chính trị của Đảng (Cương  ĩnh, chiến  ược, chủ 
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trương, đường lối, chính sách và các nghị quyết). 

 ảo đảm ch nh trị cho địa vị pháp  ý của người khởi kiện trong vụ án hành 

ch nh c n  à bảo đảm về sự ổn định trật tự và an ninh quốc gia 

- Bảo đảm kinh tế: 

Bảo đảm kinh tế là việc tạo ra tiền đề vật chất để địa vị pháp lý của người 

khởi kiện trong tố tụng hành ch nh được thực hiện và nâng cao. Quyền và nghĩa vụ 

của người khởi kiện trong tố tụng hành chính sẽ được bảo đảm thực hiện trong nền 

kinh tế phát triển, còn trong xã hội nghèo đói,  ạc hậu và kém phát triển thì quyền 

và nghĩa vụ đó sẽ kh ng được được quan tâm và đảm bảo thực hiện. Việc bảo đảm 

cho địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành ch nh đ i hỏi một số tính 

chất của nền kinh tế quốc gia. 

Quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện trong tố tụng hành chính chỉ được 

bảo đảm tốt trong một nền kinh tế phát triển và đ i hỏi  tiềm lực kinh tế của cả nhà 

nước, các tổ chức và cá nhân c ng dân. Nhà nước không thể xây dựng và hoàn thiện 

pháp luật; thực hiện pháp luật; xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước; xây dựng 

và hoàn thiện hệ thống cơ quan tư pháp; trả  ương hay nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tư pháp; tuyên truyền và giáo dục pháp luật cho 

người dân... nếu như khả năng kinh tế quốc gia kh ng cho phép. C n người khởi 

kiện chỉ có thể thực hiện tốt các quyền cũng như nghĩa vụ của mình khi có tiềm lực 

kinh tế. Bởi vì, khi khởi kiện vụ án hành chính, người khởi kiện phải tốn những 

khoản chi ph  như tiền tạm ứng án ph , chi ph  giám định, chi phí phiên dịch (nếu 

có), chi ph  cho người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, các lệ phí t a án… những 

người không có khả năng, thì họ không thể khởi kiện vụ án hành ch nh  để đ i 

quyền lợi cho mình, hoặc sẽ chịu thiệt thòi khi không không có tiền thuê đơn vị tư 

vấn hay luật sư để nhận được sự bảo vệ, tư vấn tốt nhất.  

- Các bảo đảm xã hội: 

Khác với các bảo đảm về chính trị, kinh tế, các bảo đảm về xã hội do pháp 

luật và xã hội th a nhận là những bảo đảm hết sức thực tiễn và quan trọng đối với 

việc thực hiện địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành chính. Môi 
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trường bảo đảm địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành chính còn 

hình thành t  những yếu tố lịch sử - truyền thống, văn hóa, tư tưởng trong mỗi quốc 

gia và là yếu tố có thể tác động tích cực hay tiêu cực cho việc bảo đảm thực hiện 

quyền và nghĩa của người khởi kiện trong tố tụng hành chính. Bảo đảm về văn hóa, 

tư tưởng là tạo ra môi trường văn hóa, tư tưởng thuận lợi cho cá nhân, cơ quan, tổ 

chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia vào quan hệ pháp luật tố 

tụng hành ch nh. Để thay đổi tâm  ý, tư tưởng “  n kiện quan”  hay “con kiến đi 

kiện củ khoai” thì cần phải nâng cao trình độ hiểu biết về pháp luật, nâng cao nhận 

thức của họ về các quyền, cũng như tuân thủ thực hiện các nghĩa vụ, t  đó mới dần 

thay đổi tư tưởng, tâm lý của họ.  rình độ dân trí cao sẽ giúp cho người dân ý thức 

về quyền khởi kiện khi bị xâm phạm từ hoạt động quản lý nhà nư c của cơ quan 

công quyền và s  dụng các phương tiện hữu hiệu đ  bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của mình. [70, tr. 18] 

1.3.2. Bảo đảm r ên  (bảo đảm về p áp lý): 

Nhà nước ban hành các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người 

khởi kiện trong tố tụng hành ch nh, có nghĩa đ  th a nhận giá trị xã hội các quyền 

và nghĩa vụ của người khởi kiện khi tham gia vào quan hệ pháp luật tố tụng hành 

chính và tạo tiền đề quan trọng để thực hiện chúng. Song những quyền và nghĩa vụ 

này nếu thiếu bảo đảm thì mới chỉ tồn tại ở dạng tiềm năng và trên thực tế  người 

khởi kiện  trong tố tụng hành ch nh thường hay gặp những cản trở, nguy cơ cản trở 

hay sự xâm hại quyền của mình t  các các nhân, cơ quan, tổ chức khác hay t  chính 

những cán bộ của tòa án khiến cho quyền của họ khó thực hiện hoặc không thực 

hiện được. Do đó, bảo đảm về pháp lý là một trong những bảo đảm quan trọng nhất 

để quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện trong tố tụng hành ch nh được tôn trọng 

và thực hiện. Khác với nội dung bảo đảm về kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, 

bảo đảm pháp lý là bảo đảm bằng công cụ pháp luật và phải gắn với sự điều chỉnh 

của pháp luật.  

Để quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện trong tố tụng hành ch nh được 

thực hiện cần phải có hệ thống các bảo đảm về pháp lý bao gồm: hệ thống các quy 
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định của pháp luật bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện trong 

tố tụng hành chính như quy định cụ thể về điều kiện khởi kiện, hình thức, thủ tục 

khởi kiện, th m quyền giải quyết khiếu kiện hành chính của tòa án nhân dân; cơ chế 

pháp  ý đảm bảo quyền và nghĩa và các biện pháp pháp lý bảo đảm thực hiện quyền 

của người khởi kiện vụ án hành chính; biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp  uật về quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện trong tố tụng hành ch nh.  

Kết luận c ương 1 

Kể t  khi Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành ch nh năm 1996 được 

ban hành đến nay, pháp luật tố tụng hành chính ngày càng hoàn thiện, góp phần bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trước sự xâm hại t  hoạt động 

quản  ý nhà nước. Theo đó pháp  uật đ  ghi nhận và xác lập địa vị pháp lý của 

người khởi kiện - chủ thể quan trọng nhất trong số các đương sự của hoạt động tố 

tụng hành ch nh. Trên cơ sở lý luận, làm rõ khái niệm “người khởi kiện” và địa vị 

pháp lý của người khởi kiện; các nguyên tắc và yếu tố cấu thành địa vị pháp lý, các 

bảo đảm địa vị pháp lý của người khởi kiện là rất cần thiết. Theo đó, người khởi 

kiện trong tố tụng hành ch nh được hiểu  à cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện việc 

khởi kiện trước tòa án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính vì những 

quyết định và hành vi này xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Việc 

xác lập và ghi nhận địa vị pháp lý của người khởi kiện được tuân thủ theo những 

nguyên tắc mà trong đó chú trọng đến việc tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền bình 

đẳng giữa các đương sự, quyền khởi kiện và định đoạt việc khởi kiện vụ án hành 

ch nh… 

Nói đến địa vị pháp lý của người khởi kiện thì phải  ác định các yếu tố cấu 

thành bao gồm: quyền, nghĩa vụ, các bảo đảm địa vị pháp lý của người khởi kiện 

trong tố tụng hành chính. Vì vậy, Chương 1 giải quyết những vấn đề lý luận  àm cơ 

sở đánh giá thực trạng và các giải pháp bảo đảm địa vị pháp lý của người khởi kiện  

trong tố tụng hành chính ở Việt nam.  
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C ương 2 

THỰC TRẠNG ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGƯỜI KHỞI KIỆN 

TRONG THỰC TIỄN TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

2.1. Quy định của pháp luật về địa vị pháp lý của người khởi kiện 

trong tố tụng hành chính 

Có thể thấy, những điểm mới của Luật TTHC năm 2015 đ  khắc phục được 

những hạn chế, bất cập trong Luật TTHC năm 2010, trong đó có những điều khoản 

trực tiếp quy định về quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện. Về cơ bản Luật tố 

tụng hành ch nh năm 2015 gần như kế th a toàn bộ các quy định về địa vị pháp lý 

của người khởi kiện trong Luật TTHC năm 2010 nhưng bổ sung thêm một số nội 

dung quan trọng, cụ thể: 

Để triển khai thực hiện các quy định của Luật TTHC, Nhà nước đ  ban hành 

nhiều văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật 

TTHC như: Nghị quyết số 01/2011/NQ - HĐTP ngày 29-7-2011 của Hội đồng 

Th m phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị 

quyết số 56/2010/QH12 của Quốc hội;  Nghị quyết số 02/2011/NQ - HĐTP ngày 

29-7-2011 của Hội đồng Th m phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành 

một số quy định của Luật Tố tụng hành chính;  Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐTP 

ngày 15-01-2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2011/NQ - 

HĐTP ngày 29-7-2011 của Hội đồng Th m phán Tòa án nhân dân tối cao hướng 

dẫn thi hành một số quy định của Luật TTHC; Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐTP 

ngày 15-01-2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2012/NQ-

HĐTP ngày 3-6-2012 của Hội đồng Th m phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn 

áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí tòa án; Th ng tư  iên tịch số 

03/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 01-8-2012 của Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật tố 

tụng hành chính về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính; 

Th ng tư  iên tịch số 02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15-10-2013 của 
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Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một 

số quy định về thủ tục giám đốc th m, tái th m và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết 

định của Hội đồng Th m phán Tòa án nhân dân tối cao.  

Để có cái nhìn bao quát, đầy đủ và ch nh  ác hơn về địa vị pháp lý của người 

khởi kiện, cũng như có thể đánh giá thực trạng địa vị pháp lý của người khởi kiện, 

cần phải hiểu rằng quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện không chỉ được liệt kê 

trong một vài điều luật, mà quyền và nghĩa vụ đó được thể hiện trong toàn bộ hoạt 

động tố tụng hành chính, t  giai đoạn khởi kiện vụ án hành chính, đến giai đoạn thi 

hành án hành chính.  

Quyền và nghĩa vụ của các đương sự nói chung và người khởi kiện nói riêng 

trong vụ án hành ch nh  à một trong những nội dung quan trọng của Luật Tố tụng 

hành ch nh. Nội dung này được  ây dựng trên cơ sở  ý  uận và thực tiễn, bảo đảm 

cho người khởi kiện tiếp cận c ng  ý, được bình đẳng với các đương sự khác và tự 

định đoạt trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, bảo đảm khả năng, 

điều kiện thực tế để người khởi kiện thực hiện các quyền và nghĩa vụ đó. [08, tr.39] 

Đồng thời, quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của người khởi kiện c n  à căn cứ 

ch nh  ác để t a án thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền hạn của mình, bảo đảm việc 

giải quyết vụ án được khách quan, có căn cứ đúng pháp luật. 

Có thể tạm chia quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện thành hai nhóm: 

quyền và nghĩa vụ  iên quan đến việc khởi kiện và quyền và nghĩa vụ trong quá 

trình tố tụng hành ch nh. Theo quy định của Luật tố tụng hành ch nh, người khởi 

kiện có rất nhiều quyền và nghĩa vụ, nhưng trong phạm vi luận văn này chỉ liệt kê 

một số quyền và nghĩa vụ quan trọng nhất của người khởi kiện trong tố tụng hành 

chính. 

2.1.1.  Quyền và n  ĩ  vụ l ên qu n đến vi c kh i ki n 

-   Quyền yêu c u tòa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp (quyền khởi kiện)  

Đây là quyền khởi nguồn cho hoạt động tố tụng, là quyền Hiến định và được 

quy định tại Điều 5 Luật TTHC năm 2015, theo đó quyền khởi kiện vụ án hành 

ch nh được quy định tại Điều 115, trong đó quy định có quyền khởi kiện đối với các 
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quyết định hành chính và hành vi hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại về 

quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh 

sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

-  Quyền quyết định và tự định đoạt của người khởi kiện: được quy định tại 

Điều 8 Luật TTHC năm 2015:  Cá nh n  cơ quan  tổ chức có quyền quyết định việc 

khởi kiện vụ án hành chính. Toà án chỉ thụ lý giải quyết vụ án hành chính khi có 

đơn khởi kiện của người khởi kiện”. Đây kh ng chỉ là quyền của người khởi kiện 

mà còn là nguyên tắc về địa vị pháp lý của người khởi kiện như chúng t i đ  phân 

tích tại Chương 1. 

-  Quyền được bảo đảm quyền tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp: được quy định 

tại Điều 19, Luật TTHC năm 2015, theo đó: “Đương sự có quyền tự bảo vệ ho c có 

th  nhờ luật sư ho c người khác c  đủ điều kiện th o qu  định của Luật này bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Toà án có trách nhiệm bảo đảm cho đương sự 

thực hiện quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ”. 

Đối với người khởi kiện, quyền này có thể hiểu là quyền yêu cầu người đại 

diện hoặc quyền yêu cầu người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Nghĩa  à để bảo 

vệ tốt nhất cho quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì người khởi kiện có quyền 

yêu cầu người đại diện, nhờ luật sư hoặc nhờ người khác am hiểu về pháp luật thay 

họ đứng ra bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp trước Tòa án.  

Ngoài các quyền trên, trong giai đoạn này nếu đơn khởi kiện của người khởi 

kiện bị tòa án trả lại, người khởi kiện có quyền khiếu nại theo quy định của Luật 

TTHC. 

-  Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án ph   án ph   lệ ph  và chi ph  tố tụng khác 

theo quy định của pháp  uật: đây  à điều kiện để Tòa án thụ  ý vụ án hành ch nh. 

Nếu người khởi kiện có đơn khởi kiện hợp pháp nhưng kh ng thực hiện nghĩa vụ 

này thì Tòa án sẽ kh ng thụ  ý vụ án hành ch nh và như vậy họ sẽ kh ng thể thực 

hiện được quyền khởi kiện trong thực tế. 

-  Cung cấp tài liệu  chứng cứ  chứng minh đ   ảo vệ qu ền và lợi  ch hợp 

pháp của mình. Nghĩa vụ này kh ng chỉ có trong giai đoạn khởi kiện vụ án hành 
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chính mà người khởi kiện c n thực hiện nghĩa vụ này trong cả quá trình giải quyết 

vụ án hành ch nh. 

2.1.2. Quyền và n  ĩ  vụ củ  n   i kh i ki n trong quá trình tố tụng 

hành chính 

-  Qu ền tha  đổi nội  ung  êu c u khởi kiện  nếu thời hiệu khởi kiện vẫn 

c n; rút một ph n ho c toàn  ộ  êu c u khởi kiện 

Đây  à quyền chỉ quy định riêng cho người khởi kiện. Nếu như  hoản 2 Điều 

50 Luật TTHC năm 2010 quy định người khởi kiện có quyền  rút một ph n ho c 

toàn  ộ  êu c u khởi kiện  tha  đổi   ổ sung nội  ung  êu c u khởi kiện nếu thời 

hiệu khởi kiện vẫn c n  thì  hoản 2 Điều 56 Luật TTHC năm 2015  ại quy định 

người khởi kiện có quyền  tha  đổi nội  ung  êu c u khởi kiện  nếu thời hiệu khởi 

kiện vẫn c n; rút một ph n ho c toàn  ộ  êu c u khởi kiện . Luật TTHC 2015 đ  

diễn đạt  ại quyền trên một cách ch nh  ác, khoa học hơn. So với Luật TTHC năm 

2010 thì Luật TTHC năm 2015 có những thay đổi quan trọng như:  Luật TTHC năm 

2010 quy định trong giai đoạn chu n bị  ét  ử sơ th m vụ án hành ch nh, người 

khởi kiện chỉ được rút đơn khởi kiện khi được t a án chấp nhận, c n Luật TTHC 

năm 2015 đ  ghi nhận một trong các căn cứ để t a án quyết định đình chỉ giải quyết 

vụ án hành ch nh  à  người khởi kiện rút đơn khởi kiện trong trường hợp kh ng c  

 êu c u độc lập của người c  qu ền lợi nghĩa vụ liên quan.  rường hợp c   êu c u 

độc lập của người c  qu ền lợi  nghĩa vụ liên quan mà người c  qu ền lợi nghĩa vụ 

liên quan vẫn giữ ngu ên  êu c u độc lập của mình thì   a án ra qu ết định đình 

chỉ giải qu ết vụ án đối v i  êu c u của người khởi kiện đ  rút . [39, Khoản 1 Điều 

159  Với quy định này, chúng t i thấy, Luật TTHC năm 2015 quy định chặt chẽ về 

điều kiện t a án đình chỉ giải quyết vụ án hành ch nh,  oại bỏ điều kiện người khởi 

kiện rút đơn khởi kiện phải được t a án chấp nhận, thay vào đó, Luật 2015 chú ý 

đến việc có hay kh ng có yêu cầu độc  ập của người có quyền  ợi nghĩa vụ  iên 

quan. Có thể nói, Luật TTHC năm 2005 quy định như vậy là nhằm nâng cao quyền 

tự quyết định của người khởi kiện, nhưng đồng thời cũng bảo đảm quyền lợi hợp 

pháp cho các đương sự còn lại trong vụ án. 
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-  Qu ền  êu c u tha  đổi người tiến hành tố tụng  người tham gia tố tụng; 

quy định này nhằm bảo đảm hoạt động tố tụng được khách quan, v  tư của người 

tiến hành tố tụng khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Đây  à quyền của 

người khởi kiện cũng  à quyền của các đương sự tham gia tố tụng hành ch nh. 

-  Qu ền tham gia phiên t a  phiên họp; giữ ngu ên  tha  đổi   ổ sung ho c 

rút  êu c u. Việc tham gia phiên t a rất quan trọng đối với người khởi kiện, bởi vì 

tại phiên t a họ được quyền tranh  uận trực tiếp để  àm rõ tình tiết của vụ án hành 

ch nh cũng như yêu cầu của họ. Đồng thời c n có thể giám sát được hoạt động tố 

tụng hành ch nh để bảo đảm t nh c ng khai, ch nh  ác trong việc đánh giá chứng cứ 

tại phiên toà. 

-   ranh luận tại phiên t a  đưa ra lập luận về đánh giá chứng cứ và pháp 

luật áp  ụng; đây  à quyền quan trọng được pháp  uật tố tụng ghi nhận và  uất phát 

t  quy định của Hiến pháp về “ ảo đảm ngu ên tắc tranh tụng  trong tố tụng. 

Quyền tranh  uận tại phiên t a được thể hiện qua việc trình bày tài  iệu, chứng cứ, 

hỏi và đối đáp… đây  à quyền quan trọng để bảo đảm t nh minh bạch, khách quan 

khi xem xét, đánh giá chứng cứ và cũng  à cơ sở để tòa án ra các phán quyết của 

mình. 

-  Đề nghị tòa án xác minh  thu thập tài liệu  chứng cứ của vụ án mà tự mình 

kh ng th  thực hiện được; đề nghị tòa án buộc bên đương sự khác  uất trình tài  iệu, 

chứng cứ mà họ đang  ưu giữ, quản  ý; đề nghị t a án ra quyết định buộc cơ quan, 

tổ chức, cá nhân đang  ưu giữ, quản  ý chứng cứ cung cấp chứng cứ; đề nghị tòa án 

triệu tập người  àm chứng, trưng cầu giám định, định giá tài sản; được biết, ghi chép 

và sao chụp tài  iệu, chứng cứ do đương sự khác  uất trình hoặc do t a án thu thập, 

tr  tài  iệu, chứng cứ kh ng được c ng khai theo quy định tại khoản 2 Điều 96 của 

Luật này;  

-  Đề nghị t a án tổ chức phiên họp ki m tra việc giao nộp  tiếp cận  c ng 

khai chứng cứ  đối thoại và tham gia phiên họp trong quá trình t a án giải qu ết vụ 

án. Luật tố tụng hành ch nh kh ng chỉ ghi nhận quyền tham gia đối thoại mà c n 

quy định nguyên tắc đối thoại phải bảo đảm c ng khai, dân chủ, t n trọng ý kiến 
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của các đương sự; kh ng được ép buộc các đương sự giải quyết vụ án trái với ý ch  

của họ 

-  Đề nghị t a án qu ết định việc áp  ụng  tha  đổi  hủ   ỏ  iện pháp kh n 

cấp tạm thời. Nhằm bảo vệ chứng cứ, bảo toàn tình trạng hiện có, tránh nguy cơ gây 

thiệt hại kh ng thể khắc phục được và để bảo đảm thi hành án thì người khởi kiện 

có quyền yêu cầu toà án áp dụng biện pháp kh n cấp tạm thời. 

-  Đề nghị t a án đưa người c  qu ền lợi  nghĩa vụ liên quan tham gia tố 

tụng; nghĩa vụ chấp hành nghiêm chỉnh pháp  uật, t n trọng T a án, chấp hành 

nghiêm chỉnh nội quy phiên t a; để bảo đảm quyền,  ợi  ch hợp pháp của người 

khởi kiện trong vụ án hành ch nh, pháp  uật tố tụng hành ch nh đ  quy định tương 

đối chi tiết các quyền, nghĩa vụ tố tụng hành ch nh của người khởi kiện như cung 

cấp chứng cứ, chứng minh; yêu cầu t a án thay đổi, áp dụng các biện pháp kh n cấp 

tạm thời; tham gia phiên t a; kháng cáo khiếu nại bản án, quyết định của t a án; rút, 

thay đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện; yêu cầu bồi thường thiệt hại… Ngoài ra, pháp 

 uật tố tụng hành ch nh c n quy định khá chi tiết về vấn đề kế th a quyền, nghĩa vụ 

tố tụng khi người khởi kiện  à cá nhân chết, cơ quan, tổ chức đ  giải thể, hợp nhất, 

sáp nhập. Tất cả các quy định này sẽ  à cơ sở pháp  ý để hoạt động giải quyết vụ án 

của t a án được khách quan, đúng pháp chế X  hội Chủ nghĩa. [23, tr. 46] 

2.2. Thực trạng địa vị pháp lý của người khởi kiện trong thực tiễn tố 

tụng hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh  

2.2.1. Tình hình thụ lý và giải quyết vụ án hành chính tại thành phố Hồ 

Chí Minh 

Thực hiện quy định về địa vị pháp lý của người khởi kiện luôn gắn liền với 

hoạt động thụ lý, giải quyết các vụ án hành chính của toà án nhân dân. Bởi vì, 

quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện chỉ phát sinh trong quá trình giải quyết vụ 

án hành chính sau khi người khởi kiện thực hiện quyền khởi kiện và được tòa án các 

cấp thụ lý, giải quyết. Đồng thời, quyền của người khởi kiện cũng tương ứng với 

trách nhiệm, nghĩa vụ của tòa án. Vì vậy, khi đánh giá thực tiễn thực hiện quy định 

về địa vị pháp lý của người khởi kiện phải đánh giá việc thực hiện trách nhiệm, 
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nghĩa vụ của tòa án nhằm bảo đảm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người khởi 

kiện. Kết quả giải quyết vụ án hành chính không chỉ thể hiện vai trò của Tòa án 

trong hoạt động tố tụng hành chính nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người 

khởi kiện mà c n đánh giá được thực tiễn thực hiện quyền và nghĩa vụ của người 

khởi kiện. Do đó, đánh giá thực tiễn thực hiện địa vị pháp lý của người khởi kiện 

cần đánh giá thực tiễn giải quyết các vụ án hành chính của tòa án nhân dân. 

Theo số liệu thống kê thì kết quả giải quyết các vụ án hành chính  của Tòa 

án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2014 đến na  đạt kết quả như sau: 

Năm 2014: Tổng thụ lý 243 vụ, đ  giải quyết 188 vụ , đạt 77,4%. Trong đó: 

thụ lý theo thủ tục sơ th m: 63 vụ, đ  giải quyết: 33 vụ, đạt 52,4% ; thụ lý theo thủ 

tục phúc th m: 180 vụ, đ  giải quyết: 155 vụ, đạt 86,1% .  

Năm 2015: Tổng thụ lý 289 vụ, đ  giải quyết 171 vụ , đạt 63,6%. Trong đó: 

thụ lý theo thủ tục sơ th m: 113 vụ, đ  giải quyết: 38 vụ, đạt 33,6% ; thụ lý theo thủ 

tục phúc th m: 156 vụ, đ  giải quyết: 133 vụ, đạt 85,2% .  

Năm 2016: Tổng thụ lý: 391 vụ, đ  giải quyết: 213 vụ, đạt 54,5%. Trong đó: 

thụ lý theo thủ tục sơ th m: 213 vụ, đ  giải quyết: 134 vụ, đạt 75,3%; thụ lý theo 

thủ tục phúc th m: 178 vụ, giải quyết: 134 vụ, đạt 75,3%. 

Năm 2017: Tổng thụ lý: 851 vụ, đ  giải quyết: 252 vụ, đạt 29.6%. Trong đó: 

thụ lý theo thủ tục sơ th m: 714 vụ, đ  giải quyết: 156 vụ, đạt 21,8%; thụ lý theo 

thủ tục phúc th m: 137 vụ, giải quyết: 96 vụ, đạt 70,1% ).  [53] 

Qua số liệu thực tế đ  nêu nhận thấy, t  khi Luật TTHC năm 2015 có hiệu 

lực thì số  ượng vụ án hành chính tại thành phố Hồ Ch  Minh tăng  ên về số  ượng, 

nhưng tỷ lệ giải quyết án còn thấp so với chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt t  10 2016 đến 

30/9/2017, Toà án nhân dân hai cấp ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ giải quyết được 

484 vụ trong tổng số 1.412 vụ phải giải quyết. [17]  

2.2.2. Kết quả đạ  đ ợc  

Qua thực tiễn thụ lý, giải quyết các vụ án hành chính trong cả nước nói 

chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng có thể nhận thấy pháp luật về tố tụng 

hành chính và tổ chức Tòa hành chính ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện cho Tòa 
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án thực hiện tốt các quy định về việc thụ  ý đơn kiện của người khởi kiện, bằng 

chứng là số  ượng vụ án hành ch nh được tòa án thụ lý có chiều hướng tăng rõ rệt; 

việc thụ  ý cũng dễ dàng và thuận lợi hơn nhờ các quy định về “mở rộng th m 

quyền xét x  khiếu kiện hành ch nh” của Tòa án nhân dân cũng như quy định về 

điều kiện khởi kiện, năng lực tố tụng hành chính, việc ủy quyền của người khởi kiện 

quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện cụ thể và chi tiết hơn. Qua đó cho thấy: 

-  Quyền khởi kiện, quyền quyết định và tự định đoạt của người khởi kiện 

được thực hiện thuận lợi hơn kể t  khi Luật tố tụng hành ch nh được sửa đổi năm 

2015 do Luật tố tụng hành ch nh quy định đơn giản hơn về điều kiện khởi kiện,  

người khởi kiện có quyền tự do lựa chọn và định đoạt việc khiếu nại hay khởi kiện. 

Theo đó, người khởi kiện có thể kiện thẳng ra tòa án mà không cần qua thủ tục 

khiếu nại hoặc dù đ  khiếu nại lần đầu hoặc lần hai mà kh ng đồng ý với kết quả 

giải quyết khiếu nại người khởi kiện sau đó vẫn có quyền  àm đơn khởi kiện vụ án 

hành chính. Do đó, quyền khởi kiện của người khởi kiện cũng được thực hiện dễ 

dàng hơn. 

Người khởi kiện đ  có nhận thức tốt hơn về quyền và nghĩa vụ của mình 

trong tố tụng hành chính. Nếu như trước đây người khởi kiện chủ yếu là cá nhân thì 

hiện nay các tổ chức, doanh nghiệp khởi kiện vụ án hành ch nh cũng tăng  ên. Tại 

thành phố Hồ Chí Minh, các khiếu kiện hành chính vẫn chủ yếu  trong  ĩnh vực 

quản  ý đất đai về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư khi nhà nước thu hồi 

đất, về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, về thu tiền sử dụng đất; khiếu kiện 

hành ch nh trong  ĩnh vực quản lý thuế về truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thu 

nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập kh u, xử phạt vi phạm hành 

ch nh trong  ĩnh vực thuế; khiếu kiện hành ch nh trong  ĩnh vực xây dựng về xử 

phạt vi phạm hành chính về xây dựng sai phép…và một số khiếu kiện mới như 

khiếu kiện đối với quyết định của cơ quan bảo hiểm về  ác định thời gian hưởng 

bảo hiểm xã hội, khởi kiện đối với quyết định công nhận Hội đồng quản trị trường 

Đại học tư thục của UBND Thành phố …  

-  Tòa án các cấp đ  tăng cường hoạt động “tranh tụng”tại phiên tòa. Vì 
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vậy, việc đánh giá chứng cứ tại tòa án bảo đảm khách quan, chính xác và minh bạch 

hơn.  ết quả hoạt động tranh luận tại phiên tòa được coi là chứng cứ quan trọng để 

Tòa án xem xét  trong việc ra các quyết định của mình. Đồng thời tạo điều kiện để 

các đương sự và người khởi kiện sử dụng quyền “tranh luận tại phiên tòa” một 

cách thiết thực và hiệu quả trong việc bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

Qua đó khẳng định tầm quan trọng của hoạt động “tranh tụng” trong tố tụng hành 

chính và vị trí, vai trò của người khởi kiện cũng được đề cao. 

-  Quyền đối thoại của người khởi kiện được quan tâm thực hiện, đối thoại 

trong giải quyết vụ án hành ch nh được quy định là thủ tục bắt buộc. Do đó, tòa án 

các cấp tại thành phố Hồ Ch  Minh đ  áp dụng khá tốt nguyên tắc này trong việc tổ 

chức đối thoại giữa người khởi kiện và người bị kiện, tạo điều kiện cho các đương 

sự đối thoại trực tiếp để làm rõ các chứng cứ do các bên cung cấp cũng như yêu cầu 

của người khởi kiện. Nhờ đó mà một số vụ án tòa án đ  ra quyết định “Đình chỉ 

giải quyết vụ án” căn cứ vào kết quả của việc đối thoại khi người khởi kiện rút đơn 

khởi kiện và người bị kiện huỷ bỏ quyết định hành chính bị khiếu kiện. 

Trong số các vụ án đ  được đưa ra  ét  ử sơ th m thì tỷ lệ chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của người khởi kiện thấp hơn việc bác đơn khởi kiện nhưng cho thấy cơ 

quan quản  ý hành ch nh Nhà nước vẫn còn có sai sót, chẳng hạn như: U ND c n 

chậm thực hiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng tái định cư  àm 

phát sinh thêm số tiền phải đền bù về chênh lệch giá đất giữa thời điểm có quyết 

định thu hồi đất, phương án bồi thường với thời điểm giải quyết bồi thường, hỗ trợ 

thiệt hại; việc kiểm kê hiện trạng đất bị thu hồi c n chưa ch nh  ác dẫn đến trường 

hợp quyết định bồi thường đã ban hành phải thu hồi, hủy bỏ hoặc phải bổ sung 

nhiều lần do sai diện t ch đất, sai hiện trạng đất, sai loại đất, sót tài sản, sót đối 

tượng phải hỗ trợ; trong việc thu thuế, truy thu thuế thuế giá trị gia tăng, thuế thu 

nhập doanh nghiệp, việc áp dụng pháp luật để xử  ý đối với các hóa đơn  iên quan 

đến các doanh nghiệp bị coi là bỏ trốn vẫn c n trường hợp chưa ch nh  ác, truy thu 

cả các trường hợp thực tế có nghiệp vụ kinh tế phát sinh và hóa đơn của doanh 

nghiệp dùng để khấu tr  thuế thực sự  à hóa đơn hợp pháp... vì vậy, việc đối thoại 
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càng có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm thực hiện địa vị pháp lý của người 

khởi kiện. Đối với án hành chính phúc th m, thì đa số kết quả giải quyết là bác 

kháng cáo, giữ nguyên quyết định của bản án sơ th m. Các vụ còn lại thì sửa bản án 

sơ th m, chấp nhận yêu cầu khởi kiện, hủy quyết định hành chính hoặc; hủy bản án 

sơ th m để giải quyết lại theo thủ tục sơ th m hoặc hủy bản án sơ th m và đình chỉ 

giải quyết vụ án.  

-  Việc thực hiện các nghĩa vụ của người khởi kiện còn chậm: nhìn chung, 

người khởi kiện đ  thực hiện các nghĩa vụ của mình trong tố tụng hành ch nh đầy 

đủ theo yêu cầu của tòa án. Tuy nhiên trên thực tế nhiều vụ án hành chính chậm thụ 

lý và giải quyết lại do người khởi kiện chậm nộp tiền tạm ứng án phí; chậm giao 

nộp và cung cấp tài liệu, chứng cứ hoặc vắng mặt tại phiên tòa nhiều lần làm cho 

việc giải quyết vụ án hành chính bị kéo dài, không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của 

người khởi kiện mà còn làm cho hoạt động tố tụng hành chính của tòa án bị chậm 

trễ, kéo dài, nhất là những vụ kiện  iên quan đến nhiều đương sự.  

Hiện nay, tòa án các cấp đang đối diện với số  ượng vụ án hành chính rất lớn, 

đa dạng về các loại khiếu kiện và rất phức tạp. Mặc dù đ  có nhiều chuyển biến, 

nâng cao chất  ượng giải quyết các vụ án hành chính, góp phần bảo vệ quyền con 

người, quyền công dân. Thế nhưng, trong thực tiễn tòa án gặp không ít những khó 

khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình để bảo đảm 

thực hiện các quy định về địa vị pháp lý của đương sự nói chung và người khởi kiện 

nói riêng. Đồng thời người khởi kiện cũng gặp nhiều khó khăn khi thực hiện quyền 

và nghĩa vụ của mình trong tố tụng hành chính do bất cập về pháp luật và những 

vướng mắc trong thực tiễn hoạt động tố tụng hành chính. T   thực trạng địa vị pháp 

lý của người khởi kiện, t  thực tiễn hoạt động tố tụng hành chính tại thành phố Hồ 

Chí Minh có thể đưa ra những đánh giá chung về địa vị pháp lý của người khởi kiện 

trong tố tụng hành chính ở Việt Nam. 

2.3. Đán  g á c ung về địa vị pháp lý của người khởi kiện trong thực 

tiễn tố tụng tại thành phố Hồ Chí Minh 

2.3.1.  Đán    á quy định pháp luật về địa vị pháp lý củ  n   i kh i ki n 
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Luật TTHC năm 2015 sửa đổi, bổ sung có một số quy định mới thể hiện 

bước chuyển biến vượt bậc của hệ thống pháp  uật tố tụng hành ch nh ở nước ta t  

trước đến nay. Những thay đổi quan trọng đó đều hướng đến bảo đảm hoạt động tố 

tụng hành ch nh được ch nh  ác, khách quan, đúng pháp  uật và bảo vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức một cách hữu hiệu nhất. Bảo đảm địa vị pháp lý 

của người khởi kiện trước hết được bảo đảm bằng biện pháp pháp lý, bảo đảm t nh 

khách quan trong  ét  ử hành ch nh. Vì vậy, pháp luật tố tụng hành chính hiện hành 

không chỉ quy định quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện mà c n quy định nguyên 

tắc, thủ tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ đồng thời quy định các biện pháp nhằm 

bảo đảm cho người khởi kiện thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong thực tế. 

2.3.1.1. Những ưu đi m của pháp luật về địa vị pháp lý của người khởi kiện 

 Thứ nhất, pháp luật tố tụng hành ch nh đ  quy định quyền mà đặc biệt là 

quyền khởi kiện, quyền định đoạt của người khởi kiện và các nguyên tắc bảo đảm 

quyền của người khởi kiện trong tố tụng hành chính, bảo đảm hoạt động tố tụng 

hành chính tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ 

quan, tổ chức.  

Quyền khởi kiện của người khởi kiện là quyền quan trọng nhất trong các 

quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Luật TTHC đ  quy định một 

số nguyên tắc như: quyền yêu cầu toà án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (Điều 5); 

quyền  quyết định và tự định đoạt của người khởi kiện (Điều 8); bảo đảm quyền bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự (Điều 10). Quyền quyết định và tự định 

đoạt của người khởi kiện không chỉ thể hiện trong việc thực hiện quyền khởi kiện 

c n được thể hiện trong việc “thực hiện các quyền tố tụng khác” trong các giai 

đoạn chu n bị xét xử, xét xử sơ th m, phúc th m, giám đốc th m và tái th m. Chẳng 

hạn: quyền thay đổi hoặc rút yêu cầu của người khởi kiện có thể thực hiện trong các 

gia đoạn của tố tụng hành chính; quyền định đoạt trong việc đối thoại bằng cách 

“thống nhất kh ng đề nghị đối thoại”. Như vậy, với việc quy định quyền có tính 

nguyên tắc không chỉ là việc ghi nhận quyền khởi kiện mà còn là nguyên tắc bảo 

đảm địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành chính. 
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Thứ hai, Luật tố tụng hành ch nh đ  quy định rõ hơn và minh bạch hóa thủ 

tục, điều kiện, trình tự thực hiện quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện trong tố 

tụng hành chính. 

Để bảo đảm quyền của người khởi kiện, Luật TTHC năm 2015 đ  quy định 

chi tiết hơn về thủ tục, điều kiện khởi kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người khởi 

kiện thực hiện quyền yêu cầu Toà án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

Đồng thời quy định rõ trình tự khởi kiện, trình tự thực hiện  đối với những trường 

hợp đặc biệt như: tại Điều 117 “cá nh n là người kh ng  iết chữ  kh ng nhìn được  

kh ng th  tự mình làm đơn khởi kiện  kh ng th  tự mình ký tên ho c đi m chỉ thì c  

th  nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện và phải c  người c  năng lực hành vi tố 

tụng hành ch nh đ   đủ làm chứng  ký xác nhận vào đơn khởi kiện”. Quy định này 

một mặt đ  khắc phục hạn chế của Luật TTHC 2010, một mặt bảo đảm quyền  ợi 

cho các cá nhân khi rơi vào trường hợp nêu trên, tạo điều kiện cho người khởi kiện 

thuộc trường hợp trên vẫn có thể thực hiện quyền khởi kiện. Ngoài ra, Luật TTHC 

năm 2015 đ  quy định rất cụ thể về việc  àm đơn khởi kiện của người chưa thành 

niên, người mất năng  ực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng  ực hành vi dân sự, 

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người không biết chữ, không 

nhìn được, không thể tự mình  àm đơn khởi kiện, không thể tự mình ký tên hoặc 

điểm chỉ. Đây  à nhóm chủ thể đặc biệt mà tự mình họ không thể  àm đơn khởi 

kiện. Để có thể thực hiện đúng thủ tục khởi kiện, họ cần có sự hỗ trợ của chủ thể 

khác. Như vậy, pháp luật đ  ch nh thức ghi nhận quyền được nhờ  àm đơn khởi kiện 

hộ trong những trường hợp đặc biệt trên. 

Luật tố tụng hành ch nh cũng quy định cụ thể hơn trình tự thực hiện quyền 

và nghĩa vụ của người khởi kiện như: quyền yêu cầu áp dụng biện pháp kh n cấp 

tạm thời; quyền tranh luận tại phiên tòa; quyền đối thoại trong tố tụng hành chính; 

trình tự thu thập chứng cứ... Nếu như Luật tố tụng hành ch nh năm 2010 chỉ ghi 

nhận nguyên tắc đối thoại nhưng kh ng quy định cụ thể trình tự thực hiện, thành 

phần tham gia và xử lý kết quả đối thoại trong tố tụng hành chính thì Luật TTHC 

năm 2015 đ  quy định chi tiết, cụ thể hơn và  ác định việc đối thoại phải được tiến 
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hành theo các nguyên tắc “ ảo đảm c ng khai    n chủ  t n trọng ý kiến của các 

đương sự; kh ng được  p  uộc các đương sự thực hiện việc giải qu ết vụ án hành 

ch nh trái v i ý ch  của họ; nội  ung đối thoại  kết quả đối thoại thành giữa các 

đương sự kh ng trái pháp luật  trái đạo đức x  hội”  [39, Điều 134]. Việc quy định 

cụ thể điều kiện, trình tự thực hiện quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện cũng  à 

bảo đảm địa vị pháp lý của người khởi kiện, làm cho các quyền đó được thực hiện  

trên thực tế. 

Thứ ba, quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện được quy định chi tiết và mở 

rộng hơn. 

Kể t  khi Pháp lệnh TTGQCVAHC năm 1996 được ban hành đến nay, có 

thể thấy các quy định về địa vị pháp lý của người khởi kiện đặc biệt được chú trọng 

và ngày càng được mở rộng. Bởi vì người khởi kiện là chủ thể quan trọng nhất 

trong các chủ thể. So với Pháp lệnh TTGQCVAHC năm 1996 thì Luật TTHC năm 

2010 đ  có sự thay đổi vượt bậc. Tuy nhiên, một số quyền của người khởi kiện chưa 

được quy định hoặc quy định chưa đầy đủ thì Luật TTHC năm 2015 đ  khắc phục 

được những khiếm khuyết trên, ngoài việc bổ sung một số quyền và nghĩa vụ mới 

thì cũng quy định chi tiết, rõ ràng hơn các quyền và nghĩa vụ đó. Có thể kể đến một 

số quyền và nghĩa vụ mới được ghi nhận như: quyền được bảo đảm tranh tụng;  

quyền trao đổi tài liệu, chứng cứ; nghĩa vụ tôn trọng tòa án; sử dụng quyền của 

đương sự một cách thiện chí không được lạm dụng để gây cản trở hoạt động tố tụng 

của tòa án, đương sự khác... hoặc quy định chi tiết trình tự thực hiện quyền và nghĩa 

vụ  đối với những người hạn chế về năng  ực hành vi dân sự hoặc có khiếm khuyết 

về nghe, nói...  

Có thể nói, những quy định trên góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của người khởi kiện, đồng thời người khởi kiện cũng có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật, 

tôn trọng tòa án. Đối với tòa án, địa vị pháp lý của người khởi kiện c n  à căn cứ để 

tòa án tiến hành các hoạt động tố tụng hành chính nhằm giải quyết vụ án hành chính 

khách quan, chính xác và dân chủ, tuân thủ nguyên tắc pháp chế XHCN. 
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Trong số các quyền Luật TTHC 2015 quy định thì nguyên tắc “ ảo đảm 

tranh tụng trong xét x ” (Điều 18)   à nguyên tắc hoàn toàn mới so với Luật TTHC 

năm 2010. Theo đó, tranh tụng trở thành một hoạt động tố tụng bắt buộc và được 

thực hiện trong  ét  ử hành ch nh, nhằm bảo đảm cho đương sự bảo vệ tốt nhất 

quyền và  ợi  ch hợp pháp của mình. Đồng thời, Luật TTHC năm 2015 đ  bổ sung 

quy định hoàn toàn mới tại phiên t a sơ th m và phiên tòa phúc th m đó  à quy định 

về nội dung và phương thức tranh tụng tại phiên tòa tại Điều 175 và Điều 236, quy 

định này cũng phù hợp với Hiến pháp 2013 và Luật tổ chức tòa án năm 2014 của 

nước ta.  

 Thứ   , pháp luật tố tụng hành chính quy định các biện pháp pháp lý bảo 

đảm địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành chính. 

Một điểm đáng quan tâm trong Luật tố tụng hành chính là ngoài việc quy 

định quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện nói riêng và đương sự nói chung thì 

pháp luật tố tụng hành ch nh c n quy định các biện pháp pháp lý bảo đảm địa vị 

pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành chính. 

Bảo đảm địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành chính không 

chỉ là việc đ i hỏi người khởi kiện thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình đúng 

yêu cầu của pháp luật về điều kiện, trình tự, thủ tục mà còn là bảo đảm cho toàn bộ 

hoạt động tố tụng hành chính diễn ra đúng pháp  uật, bảo đảm chính xác, khách 

quan, công bằng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện thì mọi hành 

vi cản trở đến hoạt động tố tụng hành ch nh đều bị xử  ý theo quy định của pháp 

luật kể cả đối với người khởi kiện. Vì thế, Luật tố tụng hành ch nh năm 2015 đ  quy 

định việc xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng hành ch nh như:  ử lý hành vi 

vi phạm nội quy phiên toà (Điều 316); hành vi cản trở hoạt động xác minh, thu thập 

chứng cứ của tòa án (Điều 318); hành vi cố ý không có mặt theo giấy triệu tập của 

tòa án (Điều 319); hành vi can thiệp vào việc giải quyết vụ án (Điều 320); hành vi 

cản trở đại diện của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia tố tụng theo yêu cầu của tòa 

án (Điều 323) hoặc xử lý hành vi không cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu 

của toà án (Điều 325)… 
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Ngoài ra, Luật tố tụng hành ch nh cũng quy định khiếu nại, tố cáo trong tố 

tụng hành ch nh. Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định, 

hành vi trong tố tụng hành chính của cơ quan, người tiến hành tố tụng hành chính 

khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó  à trái pháp  uật, xâm phạm quyền và 

lợi ích hợp pháp của mình (Điều 327). Đồng thời, Luật tố tụng hành ch nh cũng quy 

định cụ thể quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại; thời hiệu, 

hình thức khiếu nại, th m quyền, thời hạn và thủ tục giải quyết khiếu nại. Đồng 

thời, cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có th m quyền về hành 

vi vi phạm pháp luật của người có th m quyền tiến hành tố tụng gây thiệt hại hoặc 

đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp 

pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân (Điều 337). 

 Những chuyển biến vượt bậc của pháp luật trong việc quy định địa vị pháp lý 

của người khởi kiện đ  tác động không nhỏ đến hoạt động giải quyết các vụ án hành 

ch nh và đ  đem lại những kết quả nhất định. Tuy nhiên, sau hơn một năm thực 

hiện, Luật TTHC năm 2015 đ  bộc lộ một số bất cập, vướng mắc trong quá trình áp 

dụng. Những bất cập này không chỉ làm cho việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của người khởi kiện bị ảnh hưởng mà còn làm cho hoạt động tố tụng gặp nhiều khó 

khăn, dẫn đến việc giải quyết vụ án chậm trễ, không kịp thời bảo vệ quyền và lợi 

ích của đương sự nói chung và người khởi kiện nói riêng.  

2.3.1.2. Những hạn chế, bất cập của pháp luật về địa vị pháp lý của người 

khởi kiện trong tố tụng hành chính 

Thứ nhất, khái niệm người khởi kiện, quyền khởi kiện và đối tượng khởi 

kiện chưa được quy định rõ ràng, đầy đủ và chính xác ảnh hưởng đến việc thực hiện 

quyền khởi kiện và các quyền tố tụng khác của người khởi kiện. 

Xác định địa vị pháp lý của người khởi kiện trước hết phải  ác định được 

“người khởi kiện” nhưng hiện nay, việc  ác định người khởi kiện trong vụ án hành 

ch nh chủ yếu dựa vào khái niệm người khởi kiện tại  hoản 8, Điều 3 và một số 

điều khoản  iên quan của Luật TTHC năm 2015. Tại  hoản 8, Điều 3 Luật TTHC 

năm 2015 thì người khởi kiện được hiểu  à  cơ quan  tổ chức, cá nh n khởi kiện vụ 
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án hành ch nh đối v i qu ết định hành ch nh  hành vi hành ch nh  qu ết định k  luật 

 uộc th i việc  qu ết định giải qu ết khiếu nại về qu ết định x  lý vụ viêc cạnh 

tranh   anh sách c  tri   u c  đại bi u Quốc hội, danh sách c  tri b u c  đại bi u 

Hội đồng nhân dân , danh sách c  tri trưng c u ý   n”. Nội dung khái niệm này đ  

 ược bỏ điều kiện  cá nh n  cơ quan  tổ chức phải cho r ng qu ền và lợi  ch hợp 

pháp  ị tác động trực tiếp  ởi qu ết định hành ch nh  hành vi hành ch nh  qu ết 

định k  luật  uộc th i việc  qu ết định giải qu ết khiếu nại về qu ết định x  lý vụ 

viêc cạnh tranh  việc lập  anh sách c  tri , đây  à khiếm khuyết của pháp  uật tố 

tụng hành ch nh hiện hành.  ởi  ẽ: 

 Về mặt  ý  uận thì điều kiện  qu ền và lợi  ch của người khởi kiện phải  ị tác 

động trực tiếp  ởi qu ết định hành ch nh  hành vi hành ch nh   à đặc điểm quan 

trọng,  u n tồn tại với người khởi kiện trong vụ án hành ch nh. Sẽ kh ng có tư cách 

người khởi kiện nếu quyền,  ợi  ch hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức bị  âm 

phạm trực tiếp bởi quyết định hành ch nh, hành vi hành ch nh t  các chủ thể mang 

quyền  ực nhà nước. [20, tr. 74] Do vậy, việc kh ng đề cập điều kiện trên vào nội 

dung khái niệm người khởi kiện  à thiếu t nh chu n  ác, kh ng phù hợp về mặt  ý 

 uận. 

Về mặt thực tiễn điều kiện  cá nh n  cơ quan  tổ chức c  qu ền và lợi  ch của 

người khởi kiện phải  ị tác động trực tiếp  ởi qu ết định hành ch nh  hành vi hành 

ch nh   à cơ sở quan trọng nhất để t a án  ác định người khởi kiện trong vụ án hành 

ch nh. Nếu quyền,  ợi  ch hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức kh ng bị tác động 

trực tiếp bởi quyết định hành ch nh, hành vi hành ch nh t a án cũng kh ng thể  ác 

định họ  à người khởi kiện trong vụ án hành ch nh. [23, tr. 49] Quy định  này không 

chỉ gây khó khăn cho tòa án trong việc  ác định người khởi kiện mà người khởi 

kiện cũng lúng túng khi thực hiện quyền khởi kiện vụ án hành ch nh để kịp thời bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.  

Ngoài ra, Luật TTHC 2015 chưa quy định cụ thể về quyết định hành chính, 

hành vi hành chính, mà thực tế phải căn cứ vào các văn bản pháp luật chuyên 

ngành. Do đó, việc  ác định đối tượng khởi kiện không chỉ gây khó khăn cho tòa án 
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khi thụ  ý đơn khởi kiện mà c n gây khó khăn cho người khởi kiện khi thực hiện 

quyền khởi kiện vụ án hành chính và thực hiện các quyền và nghĩa vụ tố tụng khác.  

Thứ hai, quy định về quyền quyết định và tự định đoạt của người khởi kiện 

vẫn còn những hạn chế ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng 

khác của người khởi kiện trong tố tụng hành chính.  

Tuy Luật TTHC năm 2015 quy định cụ thể quyền định đoạt và nguyên tắc  

bảo đảm thực hiện quyền của người khởi kiện trong tố tụng hành chính. Tuy nhiên, 

thực hiện quyền định đoạt còn  iên quan đến những quyền tố tụng khác của người 

khởi kiện. Nếu các quyền tố tụng khác kh ng được thực hiện dựa trên ý chí của 

người khởi kiện trong phạm vi pháp luật quy định thì quyền định đoạt cũng bị hạn 

chế. Chẳng hạn, pháp luật quy định “đối thoại trong tố tụng hành ch nh” là thủ tục 

bắt buộc có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm sự bình đẳng giữa các đương sự 

nhưng quy định đối thoại là thủ tục bắt buộc cũng có thể thu hẹp quyền tự định đoạt 

của người khởi kiện vì việc đối thoại hay không phải do đương sự quyết định mà 

tòa án chỉ  à người tổ chức và điều khiển việc đối thoại mà thôi. Cho nên nếu vụ án 

hành ch nh nào cũng bắt buộc phải tổ chức đối thoại, thậm chí phải đối thoại nhiều 

lần thì việc giải quyết vụ án hành chính có thể kéo dài, phát sinh thêm nhiều chi phí. 

Ngoài ra, pháp luật tố tụng hành chính chủ yếu ghi nhận quyền định đoạt việc khởi 

kiện của người khởi kiện mà chưa ghi nhận hoặc quy định cụ thể quyền rút yêu cầu 

hoặc thay đổi yêu cầu khi thực hiện các quyền tố tụng khác như: rút hoặc thay đổi 

yêu cầu áp dụng biện pháp kh n cấp tạm thời, yêu cầu bồi thường thiệt hại, yêu cầu 

tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính, yêu cầu thay đổi người tiến hành tố 

tụng… 

Thứ ba, một số quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện trong tố tụng hành 

chính thiếu cơ sở áp dụng, cách xử lý kết quả dẫn đến người khởi kiện thực hiện 

quyền nhưng tòa án kh ng có cơ sở áp dụng và chưa có cách xử lý và giải quyết yêu 

cầu của người khởi kiện.  

Khoản 18 điều 55 Luật tố tụng hành ch nh quy định người khởi kiện và 

đương sự có quyền “Đề nghị tòa án tạm đình chỉ giải quyết vụ án” và tại khoản 1 
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Điều 141 quy định những căn cứ tòa án quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án 

gồm 6 trường hợp: đương sự  à cá nhân đ  chết, cơ quan, tổ chức đ  giải thể hoặc 

tuyên bố phá sản mà chưa có cá nhân, cơ quan, tổ chức kế th a quyền và nghĩa vụ 

tố tụng; đương sự  à người mất năng  ực hành vi dân sự, người chưa thành niên mà 

chưa  ác định được người đại diện theo quy định của pháp luật; đ  hết thời hạn 

chu n bị xét xử mà một trong các đương sự không thể có mặt vì  ý do ch nh đáng, 

tr  trường hợp có thể xét xử vắng mặt... [39,  Điều 141] 

Như vậy, trong các trường hợp trên đây kh ng có trường hợp “  a án tạm 

đình chỉ giải quyết vụ án” theo đề nghị của đương sự và người khởi kiện. Vì thế 

quyền  Đề nghị toà án tạm đình chỉ giải quyết vụ án  của người khởi kiện chưa 

được hướng dẫn cụ thể và tòa án cũng kh ng biết áp dụng điều khoản nào để thực 

hiện quyền này của người khởi kiện. 

Hoặc trong trường hợp người khởi kiện yêu cầu tòa án áp dụng “ iện pháp 

kh n cấp tạm thời” theo Điều 68 Luật TTHC và Điều 72 Luật TTHC quy định trách 

nhiệm của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp kh n cấp tạm thời. Nếu Tòa án áp 

dụng biện pháp kh n cấp tạm thời kh ng đúng với yêu cầu của đương sự hoặc 

kh ng đúng thời hạn do pháp luật quy định thì Tòa án phải chịu trách nhiệm bồi 

thường. Thế nhưng hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể để việc áp dụng biện pháp 

này một cách thống nhất, tránh việc người khởi kiện lợi dụng quy định của pháp 

luật để yêu cầu một cách tràn  an, đồng thời bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp  

của người khởi kiện.  

Thứ   , một số quy định quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện chưa thống 

nhất gây ảnh hưởng đến quá trình áp dụng pháp luật tố tụng hành chính trên thực tế. 

Việc chưa phân định rõ việc cung cấp tài liệu, chứng cứ là quyền hay nghĩa 

vụ của đương sự gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc áp dụng pháp luật trên thực tế. 

Tại khoản 1 Điều 9 Luật TTHC quy định  Các đương sự có quyền và nghĩa vụ chủ 

động thu thập, giao nộp tài liệu, chứng cứ cho tòa án và chứng minh yêu cầu của 

mình  à có căn cứ và hợp pháp . Khoản 1 Điều 83 một lần nữa ghi nhận lại điều này 

khi quy định về quyền và nghĩa vụ của đương sự. Theo đó,  Trong quá trình tòa án 
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giải quyết vụ án hành ch nh, đương sự có quyền và nghĩa vụ giao nộp tài liệu, chứng 

cứ cho t a án… . Tuy nhiên, Điều 78 lại ghi nhận việc cung cấp chứng cứ chỉ là 

 nghĩa vụ  của các bên đương sự. Thậm ch  c n quy định người khởi kiện  phải 

nêu rõ lý do  khi kh ng cung cấp được chứng cứ. [39, Điều 78] 

Rõ ràng, sự không thống nhất thể hiện ngay trong bản thân điều luật và giữa 

các điều luật với nhau. Bởi quyền và nghĩa vụ là hai chế định hoàn toàn khác nhau, 

trái ngược nhau về cả lý luận và thực tiễn. Nếu là quyền thì các bên đương sự có 

quyền cung cấp hoặc không cung cấp chứng cứ cho t a án. Nhưng  à nghĩa vụ thì 

các bên buộc phải cung cấp chứng cứ  iên quan để chứng minh cho yêu cầu của 

mình  à có căn cứ và hợp pháp và phải chịu trách nhiệm về những chứng cứ mình 

đưa ra cũng như khi kh ng đưa ra được chứng cứ chứng minh.  

Hoặc yêu cầu người khởi kiện phải cung cấp tài liệu, chứng cứ cho tòa án khi 

thực hiện quyền khởi kiện vụ án hành ch nh cũng kh ng hợp lý  kèm th o đơn khởi 

kiện phải có các tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền và lợi ích hợp pháp của người 

khởi kiện bị xâm phạm . [39, Điều 118] Người khởi kiện có thể  à người bị áp dụng 

quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc không phải  à người bị áp dụng 

nhưng có quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm bởi quyết định hành chính, hành 

vi hành ch nh. Trong trường hợp người khởi kiện không phải  à đối tượng bị áp 

dụng quyết định hành chính, họ không phải  à người được nhận quyết định hành 

chính nên việc cung cấp bản sao quyết định là rất khó nếu người bị kiện không có 

thiện chí cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện. [70, tr. 09] Ngoài ra, tài liệu, 

chứng cứ phần lớn thuộc về ph a cơ quan, người có th m quyền quản lý. Vì vậy, 

yêu cầu việc cung cấp tài liệu, chứng cứ ngay khi nộp đơn khởi kiện cũng gây khó 

khăn cho người khởi kiện khi khởi kiện vì tòa án sẽ không thụ  ý vì kh ng đủ thủ 

tục khởi kiện. 

Thứ năm, các biện pháp pháp lý bảo đảm địa vị pháp lý của người khởi kiện 

trong tố tụng hành chính mặc dù được quy định khá chi tiết nhưng c n thiếu hướng 

dẫn cụ thể và chưa đồng bộ, thống nhất.  
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Luật tố tụng hành ch nh quy định 9 hành vi cản trở hoạt động tố tụng hành 

chính sẽ bị xử  ý theo quy định của pháp luật. Việc áp dụng các biện pháp xử  ý đối 

với người có những hành vi đó sẽ căn cứ vào Luật xử lý vi phạm hành chính và các 

văn bản pháp luật chuyên ngành khác. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản quy 

định cụ thể việc xử phạt hành ch nh đối với những hành vi cản trở hoạt động tố tụng 

hành chính hoặc xử  ý người có hành vi trái pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố 

cáo đối với quyết định, hành vi tố tụng hành ch nh. Do đó, việc quy định các biện 

pháp bảo đảm địa vị pháp lý của người khởi kiện phải bảo đảm sự thống nhất, đồng 

bộ với các văn bản pháp luật khác thì mới có thể áp dụng được trong thực tiễn, 

nhằm góp phần bảo đảm quyền của đương sự trong tố tụng hành chính. 

Hiện nay, trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 

nói chung được ghi nhận tại Điều 22 của Luật TTHC. Theo đó, cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng hành chính chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Trường hợp người tiến hành tố tụng có 

hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật 

hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đây 

chỉ  à quy định mang tính nguyên tắc. Pháp luật hiện hành chưa quy định các hành 

vi xâm phạm quyền khởi kiện vụ án hành ch nh cũng như biện pháp xử lý cụ thể đối 

với các hành vi xâm phạm quyền khởi kiện vụ án hành chính của cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

Hành vi xâm phạm quyền của người khởi kiện vụ án hành chính của cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng có thể gây ra những thiệt hại to lớn cho cá 

nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện về vật chất lẫn tinh thần. Theo quy định tại Khoản 

5 Điều 22 Luật TTHC, người tiến hành tố tụng có hành vi trái pháp luật gây thiệt 

hại cho cá nhân, cơ quan, tổ chức thì cơ quan có người tiến hành tố tụng đó phải bồi 

thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước. Tuy nhiên, pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà 

nước hiện hành chưa có cơ chế bồi thường đối với hành vi xâm phạm quyền khởi 

kiện vụ án hành ch nh do cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng gây ra, 
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vì theo Điều 28 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 thì:  Nhà 

nư c chỉ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người 

tiến hành tố tụng trong các trường hợp: tự mình áp dụng biện pháp kh n cấp tạm 

thời, áp dụng biện pháp kh n cấp tạm thời khác v i biện pháp kh n cấp tạm thời 

mà cá nh n  cơ quan  tổ chức có yêu c u, áp dụng biện pháp kh n cấp tạm thời 

vượt quá yêu c u của cá nh n  cơ quan  tổ chức và ra bản án, quyết định rõ là trái 

pháp luật ho c cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án”.   

2.3.2.  Đán    á c un  về địa vị pháp lý củ  n   i kh i ki n trong thực 

tiễn tố tụng hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh 

Việc thi hành Luật TTHC mới với nhiều sửa đổi, bổ sung tạo điều kiện 

thuận lợi cho người tham gia tố tụng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình; đề 

cao trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hoạt động tố tụng hành chính, 

đảm bảo quyền tranh tụng. Qua thực tiễn hoạt động tố tụng hành chính tại thành phố 

Hồ Chí Minh có thể đưa ra những đánh giá chung về địa vị pháp lý của người khởi 

kiện trong tố tụng hành chính ở những phương diện sau: 

2.3.2.1. Những kết quả đạt được 

Thứ nhất, người khởi kiện đ  nhận thức rõ hơn về địa vị pháp lý của mình 

trong tố tụng hành ch nh nên đ  chủ động trong việc thực hiện các quyền và nghĩa  

khởi kiện vụ án hành ch nh và định đoạt việc khởi kiện, chủ động hơn trong việc 

giao nộp tài liệu, chứng cứ cho tòa án. Bằng chứng là các vụ việc khiếu kiện hành 

chính ngày càng có xu hướng tăng kh ng chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh mà trong 

phạm vi cả nước. Chủ thể khởi kiện cũng không còn bó hẹp là cá nhân như trước 

đây mà bao gồm cả tổ chức mà chủ yếu là doanh nghiệp. Việc khởi kiện cũng đa 

dạng trong các  ĩnh vực nhưng chủ yếu tập trung vào  ĩnh vực đất đai, thuế, hải 

quan, xử lý vi phạm hành ch nh… 

Thứ hai, việc thực hiện quyền mời luật sư hoặc người khác bảo vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp cho mình của người khởi kiện được chú trọng, nhận thức rõ hơn vai 

trò của luật sư, người đại diện trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 

mình, vì thế hầu hết các vụ kiện hành ch nh đều có sự tham gia của luật sư với tư 
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cách người đại diện hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. 

Việc khởi kiện vụ án hành chính giữa một bên  à cơ quan nhà nước với một bên là 

cá nhân, cơ quan, tổ chức bằng con đường tòa án đ i hỏi sự khách quan, công bằng 

và bình đẳng. Do đó, sự tham gia của luật sư và những người đại diện là rất cần 

thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người người khởi kiện và đương sự nói 

chung. Theo đó, luật sư có thể tham gia vào hoạt động tố tụng ngay t  giai đoạn 

khởi kiện và toàn bộ hoạt động tố tụng hành ch nh. Điều đó giúp cho địa vị pháp lý 

của người khởi kiện trong tố tụng hành chính bảo đảm sự bình đẳng và vị thế của họ 

cũng được nâng cao. 

Thứ ba, tranh tụng trong tố tụng hành chính bảo đảm cho người khởi kiện 

thực hiện quyền và nghĩa vụ chứng minh, cung cấp chứng cứ, bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của họ. Tranh tụng trong tố tụng hành chính thể hiện rõ nét nhất trong 

thủ tục xét hỏi tại phiên tòa đặc biệt là thủ tục tranh luận và đối đáp. Do vậy, để bảo 

đảm quyền tranh tụng cần phải  ác định rõ hơn quyền và nghĩa vụ của người khởi 

kiện, bảo đảm cho họ quyền và nghĩa vụ chứng minh tại phiên tòa. Thực tiễn cho 

thấy, trong thời gian qua tòa án các cấp đ  nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của  

 tranh tụng  nên đ  dành thời gian cho hoạt động tranh tụng tại phiên tòa như: trình 

bày chứng cứ, hỏi, đối đáp, trả lời, đánh giá chứng cứ, tình tiết của vụ án… Vì vậy, 

nhiều vụ án hành ch nh được giải quyết căn cứ vào kết quả thu thập chứng cứ và 

tranh tụng tại phiên toà. Vì thế, người khởi kiện cũng có ý thức tốt hơn trong việc 

chu n bị, nghiên cứu tài liệu, chứng cứ nhằm thực hiện hiện tốt các quyền tố tụng 

khác, bảo đảm sự công bằng, chính xác, khách quan trong hoạt động tố tụng hành 

chính. 

Thứ   , các quyền và nghĩa vụ tố tụng khác được người khởi kiện được sử 

dụng tốt hơn trong quá trình giải quyết vụ án hành chính. 

Qua thực tiễn hoạt động tố tụng hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh cho 

thấy, người khởi kiện và đương sự đ  thực hiện các quyền và nghĩa vụ tố tụng hành 

chính nhiều hơn trong quá trình giải quyết vụ án hành ch nh và cũng  kiên trì  hơn 

trong việc theo đuổi các vụ kiện hành chính. Rất nhiều vụ án hành ch nh người khởi 
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kiện đ  đề nghị tòa án áp dụng, thay đổi các biện pháp kh n cấp tạm thời, tạm đình 

chỉ việc giải quyết vụ án hành chính, thực hiện quyền khiếu nại đối với quyết định, 

hành vi trong tố tụng hành chính, quyền rút hoặc thay đổi yêu cầu khởi kiện, quyền 

kháng cáo, khiếu nại bản án, quyết định của tòa án... Qua đó cho thấy, sự tác động 

của pháp luật tố tụng hành chính, của chủ trương cải cách tư pháp theo  u hướng 

dân chủ, khách quan, công bằng đến nhận thức về vị trí, vai trò của người khởi kiện 

trong tố tụng hành chính. Vì vậy, có những vụ án hành ch nh mà người dân theo 

đuổi nhiều năm, qua nhiều thủ tục khiếu nại và giai đoạn tố tụng hành chính thì cuối 

cùng họ đ  thắng kiện. 

Ví dụ: Sau 6 năm  kiện tụng  khắp nơi, cuối cùng ngày 22/6/2016 Tòa án 

nhân dân quận 2 đ  ra bản án quyết định “hu  bỏ quyết định thu hồi đất” diện tích 

675,7m2 đất của UBND quận 2 thành phố Hồ Chí Minh đối với bà Trường. Có thể 

nói, đây  à vụ án “hiếm c ” trong lịch sử tố tụng hành chính ở Việt Nam. Trong vụ 

án này bà Trường đ  thực hiện quyền khiếu nại Quyết định thu hồi đất của UBND 

quận 2, sau khi bị bác đơn bà đ  thực hiện quyền khởi kiện vụ án hành chính, nhờ 

Luật sư  àm người đại diện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; thực hiện 

quyền tranh luận và đối đáp tại phiên toà; thu thập và cung cấp chứng cứ việc 

UBND quận 2 ra Quyết định thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất đối với bà để giao 

cho Công ty bất động sản Sơn  im khi chưa thoả thuận việc bồi thường thiệt hại là 

sai và cuối cùng c ng  ý đ  thuộc về người khởi kiện. 

2.3.2.2. Những hạn chế  vư ng mắc: 

 Mặc dù đ  đạt được một số kết quả trong hoạt động tố tụng hành ch nh để 

bảo đảm địa vị pháp lý của người khởi kiện. Tuy nhiên do vướng mắc trong việc áp 

dụng pháp luật tố tụng hành ch nh,  khó khăn trong thực tiễn về nhân sự, trình độ 

nghiệp vụ của th m phán, cơ sở vật chất, chỉ tiêu, kế hoạch… và do cả ph a người 

khởi kiện chưa thực hiện đúng nghĩa vụ của mình theo quy định dẫn đến việc thực 

hiện quyền của người khởi kiện cũng c n những hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ, 

chất  ượng xét xử án hành chính, cụ thể: 



47 

Thứ nhất, quyền lợi ích hợp pháp của người khởi kiện chưa được bảo đảm 

kịp thời do số  ượng vụ án tăng, việc giải quyết vụ án hành chính còn chậm và tỷ lệ 

giải quyết còn thấp. 

Qua thực tiễn hoạt động tố tụng tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, tỷ lệ 

thụ lý vụ án hành ch nh tăng  ên nhưng tỷ lệ giải quyết vụ án còn rất thấp, không 

đáng kể so với vụ việc khởi kiện đ  thụ lý, tiến độ giải quyết vụ án hành chính còn 

chậm. Cá nhân, cơ quan, tổ chức còn gặp nhiều  gian nan  trong quá trình khởi 

kiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Những khó khăn trên một phần lỗi 

cũng thuộc về người khởi kiện bởi vì đa số các vụ án hành ch nh, người khởi kiện 

thường chậm trả lời thông báo thụ lý vụ án hành chính, cung cấp tài liệu, chứng cứ 

cho tòa án nhưng  ại khiếu nại vì việc chậm thụ lý, khiến cho tòa án phải thông báo 

hoặc nhắc nhở nhiều lần. Điều này làm cho việc thụ  ý đơn khởi kiện bị kéo dài. 

Một số tòa án ở cấp huyện chưa  ác định đúng người bị kiện nên người bị kiện 

không được tham gia triệu tập tham gia tố tụng, làm cho việc giải quyết vụ án kéo 

dài. 

 Th ng thường, việc giải quyết vụ án hành chính kéo dài t  4 đến 6 tháng 

hoặc hơn 9 tháng nhưng tòa án lại đối diện với số  ượng án hành chính quá lớn do 

th m quyền của tòa án được mở rộng. Hơn nữa, kể t  khi Luật TTHC năm 2015 

quy định những khiếu kiện về quyết định hành chính, hành vi hành chính của Uỷ 

ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện thuộc th m quyền giải quyết 

của tòa án nhân dân cấp tỉnh thì số vụ kiện hành chính ở cấp tỉnh tăng “đột biến”, 

dẫn đến áp lực cho Tòa án cấp này. Vì thế, việc giải quyết các vụ án hành chính 

nhanh chóng, đúng thời hạn là rất khó. Vụ kiện kéo dài gây tâm lý bức xúc và tốn 

nhiều thời gian, công sức và chi ph  cho người khởi kiện.  

Thứ hai, các quyền và nghĩa vụ tố tụng của người khởi kiện chưa được bảo 

đảm thực hiện đầy đủ trong các giai đoạn của tố tụng hành chính. 

Do thay đổi trong Luật tố tụng hành ch nh năm 2015 về việc ủy quyền của 

 người bị kiện   à chỉ được ủy quyền cho cấp phó tham gia tố tụng hành ch nh để 

bảo đảm sự bình đẳng giữa các đương sự. Vì thế thực tiễn t  khi Luật TTHC năm 
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2015 có hiệu lực đến nay, người được ủy quyền của “người bị kiện  hầu như vắng 

mặt trong suốt quá trình tố tụng vì lý do bận công tác quản lý nhà nước. Mặc dù 

việc vắng mặt tại phiên toà được pháp luật cho phép nhưng gây tâm  ý tiêu cực, bức 

xúc của người dân và tòa án không thể thực hiện đầy đủ các hoạt động tố tụng như: 

lấy lời khai của đương sự, không thể công khai chứng cứ và đối thoại, không thể 

tiến hành hoạt động tranh tụng như yêu cầu cung cấp chứng cứ, xét hỏi, đối đáp, 

tranh luận…và khi vụ án hành chính bị tạm đình chỉ giải quyết thì người khởi kiện 

buộc phải tham gia nhiều giai đoạn tố tụng t  xác minh chứng cứ, đối thoại đến các 

phiên toà. Với đặc điểm của vụ án hành chính là phức tạp, thời gian tham gia tố tụng 

kéo dài, hồ sơ nhiều, với số liệu trên và thực tiễn cho thấy hầu hết các vụ kiện trên, 

bản thân Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp đều ủy quyền cho cấp dưới trực tiếp, hoặc 

ủy quyền cho chuyên viên của các cơ quan chuyên m n thuộc Ủy ban nhân dân các 

cấp có  iên quan đến nội dung đến vụ kiện.  

Ví dụ: Vụ  ng Lê Văn Lý, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương 

khởi kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về quyết định “kh ng 

công nhận Hiệu trưởng trường đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh đối 

v i  ng Lê Văn Lý”. [09] Trong vụ kiện này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

Hồ Chí Minh không chỉ ủy quyền cho một người mà ủy quyền cho hai người là Giám 

đốc Sở Giáo dục - Đào tạo và Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Vụ 

kiện này diễn ra trong một thời gian dài, t  sơ th m đến phúc th m, phiên t a sơ th m 

kéo dài nhiều ngày, đ  ho n hai  ần. 

Hoặc một vụ kiện điển hình trong  ĩnh vực đất đai, người khởi kiện quyết 

định hành ch nh trong  ĩnh vực quản  ý đất đai của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

cấp mà họ có căn cứ cho rằng quyết định hành ch nh đó trái pháp  uật, xâm phạm 

quyền và lợi ích hợp pháp của mình, lúc này Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

không ủy quyền trực tiếp cho cá nhân tham gia tố tụng, mà có c ng văn giao nhiệm 

vụ cho Sở Tài nguyên và M i trường tham gia tố tụng. Sau đó, Giám đốc Sở Tài 

nguyên và M i trường  à người đại diện theo pháp luật của cơ quan này  ập văn bản 

ủy quyền cho Phó giám đốc Sở Tài nguyên và M i trường  tham gia tố tụng. Hoặc, 
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Chủ tịch UBND cấp huyện lập văn bản ủy quyền cùng lúc cho nhiều người như: 

Trưởng phòng Tài nguyên và M i trường, Chánh thanh tra, Chánh văn ph ng, Giám 

đốc Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc quyền quản lý của mình tham gia 

tố tụng. 

Như vậy, thực tiễn các vụ án hành chính thì các chức danh Chủ tịch, Phó chủ 

tịch ít khi tham gia vào các vụ án hành chính. Mỗi năm, thành phố Hồ Chí Minh đối 

diện với khoảng 1000 vụ án hành chính, với thực tiễn phải điều hành, quản  ý như 

hiện nay thì chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 

chủ tịch ủy ban nhân dân quận huyện sắp xếp thời gian để tham gia tố tụng hành 

chính trong tất cả các vụ án hành ch nh  à điều không thể. Vì thế, các quyền tố tụng 

khác của người khởi kiện cũng kh ng thực hiện được đầy đủ. Điều này đ  ảnh 

hưởng đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện và tiến trình 

giải quyết vụ án hành chính. 

Thứ ba, việc thực hiện các biện pháp bảo đảm địa vị pháp lý của người khởi 

kiện còn chậm. 

Hoạt động giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi trong tố tụng nói 

chung và trong tố tụng hành chính nói riêng là một trong những hoạt động quan 

trọng của tòa án nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức 

bị xâm phạm bởi các quyết định, hành vi tố tụng trái pháp luật. Mỗi năm, các tòa án 

đ  tiếp nhận và giải quyết số  ượng không nhỏ đơn khiếu nại về quyết định, hành vi 

trong tố tụng. Chẳng hạn, năm 2010 Tòa án nhân dân thành phố Hồ Ch  Minh đ  

nhận 375 đơn khiếu nại, [44] Tòa án nhân dân tỉnh  ình Dương nhận được 278 đơn 

khiếu nại. [45] Điều này đ  thể hiện vị trí quan trọng của quyền khiếu nại quyết 

định, hành vi của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. [70, tr.62 ] 

Tuy nhiên, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với quyết định, hành vi tố 

tụng hành chính còn chậm như: việc trả lời chậm hoặc giải quyết kh ng đúng thời 

hạn,  àm cho người khởi kiện phải chờ đợi kết quả nhằm tiếp tục bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp của mình. Chẳng hạn, nếu người khởi kiện khiếu nại về hành vi trả 

lại đơn kiện mà việc giải quyết khiếu nại này của tòa án bị chậm trễ hoặc tòa án 
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không giải quyết thì người khởi kiện sẽ kh ng có cơ chế nào khác để bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của mình . 

Thứ   , người khởi kiện trong một số vụ án cũng chưa thực hiện đầy đủ  

nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính. 

Vụ án hành ch nh thường là những vụ án rất phức tạp, các khiếu kiện liên 

quan đến nhiều  ĩnh vực quản  ý nhà nước. Chẳng hạn như khiếu kiện hành chính 

trong  ĩnh vực đất đai có thể  iên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, đền bù, giải tỏa, tái định cư, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giao đất và cho thuê 

đất; trong  ĩnh vực thuế có thể khiếu kiện về việc thu thuế, truy thu thuế, miễn, giảm 

thuế, xử phạt hành ch nh trong  ĩnh vực thuế đối với thuế xuất nhập kh u, thuế giá 

trị gia tăng… 

Để giải quyết vụ án hành chính, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của người khởi kiện không chỉ tòa án tích cực trong việc thụ lý và giải quyết vụ án 

hành ch nh mà c n đ i hỏi người khởi kiện tích cực thực hiện quyền và nghĩa vụ 

của mình theo đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, th m quyền, nguyên 

tắc... Thế nhưng, trong thực tế người khởi kiện cũng chậm thực hiện nghĩa vụ hoặc 

không tuân thủ thời hạn do pháp luật quy định. Nhiều vụ án hành chính không thể 

thụ  ý do người khởi kiện chậm nộp tiền tạm ứng án phí, chậm giao nộp, cung cấp 

chứng cứ cho tòa án, vắng mặt tại phiên toà mặc dù tòa án đ  gửi triệu tập nhiều 

lần, không có thiện chí trong việc  đối thoại  với người bị kiện; khiếu nại, tố cáo 

nhiều lần nhằm trì hoãn việc giải quyết vụ án hành chính. 

Ngoài ra, việc giải quyết vụ án hành chính không chỉ căn cứ vào Luật TTHC 

mà c n căn cứ vào rất nhiều các văn bản pháp luật chuyên ngành như: các Luật về 

thuế, Luật đất đai, Luật m i trường, Luật xây dựng, Luật công chứng, Luật cạnh 

tranh, Luật công chức… để  ác định tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành 

vi hành chính bị khiếu kiện. Trong khi đó, tiêu ch  đánh giá t nh hợp pháp của quyết 

định hành ch nh và hành vi hành ch nh chưa có căn cứ pháp  ý rõ ràng, quan điểm 

của tòa án và cơ quan quản lý nhiều khi khác nhau về tính hợp pháp của đối tượng 

khởi kiện. Ngoài ra cũng phải kể đến sự không thống nhất, mâu thuẫn, chồng chéo 
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trong các văn bản pháp luật chuyên ngành cũng dẫn đến khó khăn cho tòa án khi áp 

dụng để giải quyết vụ án hành chính. Ngay cả việc  ác định người khởi kiện, người 

bị kiện, đối tượng khởi kiện tòa án cũng đều phải căn cứ vào văn bản pháp luật 

chuyên ngành. Vì vậy, trong thực tiễn xét xử có những vụ án áp dụng chưa đúng 

pháp luật tố tụng hành chính và pháp luật chuyên ngành, dẫn đến quyền bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện kh ng được bảo đảm.  

Những bất cập, khó khăn trong thực tiễn hoạt động tố tụng hành chính làm 

hạn chế việc thực hiện quyền của người khởi kiện do nhiều nguyên nhân khác nhau. 

Ngoài nguyên nhân là những bất cập trong các quy định của pháp luật tố tụng hành 

ch nh như đ  phân t ch thì phải kể đến một số nguyên nhân sau đây: 

2.3.3.  Nguyên nhân của những hạn chế, v ớng mắc 

-  Nhận thức về quyền khởi kiện vụ án hành chính và hoạt động tố tụng hành 

chính: Mặc dù số  ượng vụ án hành ch nh ngày càng tăng rõ rệt trong mỗi năm,  àm 

giảm tải khiếu nại hành ch nh, nhưng nhìn chung số  ượng khiếu kiện hành chính 

còn rất nhỏ so với các khiếu nại hành chính. Thực tế, khi có tranh chấp hành chính 

người dân vẫn chủ yếu chọn con đường khiếu nại bằng thủ tục hành chính và ít kiện 

ra Toà án hơn. Thực tế này do nhiều nguyên nhân nhưng kh ng thể kh ng nói đến 

nhận thức của cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với quyền khởi kiện vụ án hành chính. 

Một mặt, do tâm lý của người khởi kiện không muốn “đụng chạm” và kiện cơ quan 

Nhà nước hoặc người có th m quyền ra tòa án. Mặt khác, với suy nghĩ khi kiện ra 

tòa án cũng rất dễ bị thua kiện hoặc với suy nghĩ “con kiến kiện củ khoai” cho nên 

t  tâm  ý đó mà người dân chọn cách khiếu nại tới cơ quan Hành ch nh  Nhà nước 

khi có tranh chấp hành chính. Mặt khác, mặc dù Tòa hành ch nh đ  được thành lập 

t  năm 1996 nhưng nhận thức về pháp luật tố tụng hành chính, về quyền khởi kiện 

và quyền tó tụng khác c n khá  xa lạ” đối với một số người dân, nhất là ở vùng núi, 

vùng dân tộc thiểu số thì sự hiểu biết về pháp luật tố tụng hành chính còn hạn chế 

hơn. Do đó, t  nhận thức này mà đ  khiến cho họ chưa nhận thấy vị trí, vai trò của 

mình trong tố tụng hành ch nh và chưa sử dụng quyền của mình để bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp có hiệu quả nhất. Trong khi đó việc tuyên truyền phổ biến pháp 
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luật tố tụng hành chính còn hạn chế, chủ yếu tập trung vào việc giới thiệu Luật tố 

tụng hành chính. 

-  Sự l nh đạo của Đảng: Trong thời gian qua, Đảng đ  chú trọng vào việc 

giám sát c ng tác tư pháp, có nhiều chỉ đạo kịp thời để bảo đảm hoạt động tư pháp 

nghiêm minh, đúng pháp  uật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Tuy 

nhiên, do đặc thù vụ án hành chính rất phức tạp đ i hỏi sự giám sát, theo dõi thường 

xuyên của Đảng ủy các cấp để kịp thời có định hướng trong việc giải quyết những 

bức xúc của người dân, bảo đảm an ninh trật tự. Vì vậy, tăng cường sự   nh đạo của 

Đảng cũng  à giải pháp bảo đảm địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng 

hành chính. 

-  Hoạt động giám sát, ki m sát: Thông qua hoạt động giám sát văn bản pháp 

luật về Tố tụng hành chính, Quốc hội và Hội đồng nhân dân có thể phát hiện các 

quy định bất cập, hạn chế quyền khởi kiện vụ án hành chính, t  đó có sự chỉ đạo kịp 

thời nhằm bảo đảm quyền của người khởi kiện vụ án hành chính của cá nhân, cơ 

quan, tổ chức với chức năng giám sát hoạt động xét xử vụ án hành chính, Quốc hội 

và Hội đồng nhân dân có thể phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm 

quyền khởi kiện vụ án hành chính, t  đó có những biện pháp bảo vệ và khôi phục 

quyền của người khởi kiện vụ án hành chính. Thế nhưng trong thực tiễn thì hoạt 

động giám sát chưa thực sự hiệu quả, Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp chưa 

thể hiện hết vai trò trong việc bảo đảm quyền của người khởi kiện vụ án hành chính 

thông qua giám sát việc tuân theo pháp luật trong xét xử vụ án hành chính, giám sát 

văn bản quy phạm pháp luật về Tố tụng hành chính.  

Viện kiểm sát nhân dân giữ vai trò quan trọng trong việc phát hiện kịp thời 

những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động tố tụng hành chính và hành vi 

xâm phạm quyền của người khởi kiện vụ án hành ch nh, qua đó bảo vệ và khôi phục 

quyền khởi kiện vụ án hành chính của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, thực 

tiễn kiểm sát hành vi xâm phạm quyền khởi kiện vụ án hành ch nh chưa thật sự 

được quan tâm và quy định pháp luật đối với hoạt động này còn tồn tại một số hạn 

chế ảnh hưởng đến chức năng của Viện kiểm sát nhân dân trong bảo vệ quyền khởi 
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kiện vụ án hành chính của cá nhân, cơ quan, tổ chức, số vụ án được Viện kiểm sát 

kiến nghị khắc phục vi phạm tố tụng nói chung không nhiều.  

Hiện nay, đối với việc trả lại đơn khởi kiện của Tòa án nhân dân, Luật Tố 

tụng hành ch nh năm 2015 đ  quy định Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Tòa 

án trả lại đơn khởi kiện. [39, Điều 124] Tuy nhiên, bên cạnh việc trả lại đơn khởi 

kiện trái pháp luật, các hoạt động khác của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng có thể xâm phạm đến quyền khởi kiện vụ án hành chính của cá nhân, 

cơ quan, tổ chức như kh ng giải quyết đơn khởi kiện, gây khó khăn hoặc cản trở 

việc thực hiện quyền khởi kiện sẽ không thuộc th m quyền kiểm sát của Viện kiểm 

sát nhân dân. 

-  rình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của th m phán: Trình độ chuyên 

môn, kỹ năng nghiệp vụ của một số th m phán chưa đáp ứng yêu cầu giải quyết vụ 

án hành chính, dẫn đến những sai sót trong hoạt động này, làm cho một số vụ án 

hành chính bị kéo dài, bị khiếu nại hoặc bị sửa, hoặc hủy. Thực tiễn giải quyết vụ án 

hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác có trường hợp 

Th m phán áp dụng sai văn bản quy phạm pháp luật do kh ng thường xuyên cập 

nhật văn bản quy phạm pháp luật nên đã ra các quyết định hoặc thực hiện các hành 

vi tố tụng bị khiếu nại nhiều lần vì  ác định sai chủ thể khởi kiện, bị kiện, đối tượng 

khởi kiện và căn cứ áp dụng để giải quyết vụ án hành chính. 

-  Cơ sở vật chất của cơ quan   a án: việc đầu tư,  ây dựng cơ sở vật chất 

phục vụ cho hoạt động xét xử của tòa án đ  được chú trọng và nâng cấp. Tuy nhiên, 

cơ sở vật chất của cơ quan T a án chưa bảo đảm cho hoạt động giải quyết các vụ án 

hành chính của T a án nhìn chung chưa được đầu tư đúng mức, chưa đáp ứng được 

yêu cầu cải cánh tư pháp, bảo đảm hoạt động của Tòa án. Nhiều địa phương ph ng 

xử án còn chật hẹp, khó bố trí, sắp xếp chỗ ngồi phù hợp với vị trí, vai trò của 

những người tham gia tố tụng nói chung và tố tụng hành ch nh nói riêng để bảo đảm 

sự bình đẳng giữa các đương sự. Nhiều địa phương tòa án có trụ sở rất xa khu dân 

cư nhất là ở các tỉnh miền núi, các tỉnh nghèo nên việc đi  ại khó khăn cho người 

khởi kiện nói riêng và người tham gia tố tụng nói chung. Bên cạnh đó, trang thiết bị 
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và phương tiện dành cho hoạt động của tòa án để bảo đảm ứng dụng công nghệ 

th ng tin, đổi mới thủ tục hành chính – tư pháp, tạo điều kiện cho người dân đến 

làm việc tại tòa án chưa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của cải cách tư pháp. Chế 

độ cấp phát trang phục mà đặc biệt là chế độ tiền  ương của Th m phán và cán bộ 

tòa án nói chung được thực hiện theo quy định chung đối với cán bộ, công chức. 

Cho nên, với đặc thù công việc giải quyết các vụ án hành ch nh cũng cần những giải 

pháp bảo đảm sự đầu tư cơ sở vật chất cho Toà án 

Kết luận c ương 2 

T  những điểm mới của Luật TTHC năm 2015 so với Luật TTHC năm 2010 

có thể thấy nhiều quy định mới hoặc được bổ sung  iên quan đến quyền và nghĩa vụ 

của người khởi kiện, tạo điều kiện cho người khởi kiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của mình bằng con đường tố tụng thông qua hoạt động của Toà án mà trong 

đó quyền định đoạt, quyền tranh tụng, đối thoại… đ  phát huy hiệu quả trong thực 

tiễn giải quyết vụ án hành ch nh. Đánh giá thực trạng pháp luật và địa vị pháp lý của 

người khởi kiện t  thực tiễn hoạt động tố tụng hành chính tại thành phố Hồ Chí 

Minh, t  đó  àm cơ sở cho việc đưa ra một số giải pháp bảo đảm địa vị pháp lý của 

người khởi kiện trong tố tụng hành chính, là việc làm hết sức cần thiết để bảo đảm 

cho các quy định của pháp luật về địa vị pháp lý của người khởi kiện được thực 

hiện trên thực tế, thông qua hoạt động tố tụng của cơ quan, người tiến hành tố tụng 

hành chính. 
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C ương 3 

GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGƯỜI 

KHỞI KIỆN TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM 

3.1. Nhu cầu bảo đảm địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng 

hành chính  

3.1.1. Tôn trọng và bảo đảm quyền con n   i, quyền công dân 

Ngày 2 9 1945, Chủ tịch Hồ Ch  Minh đ  đọc  ản tuyên ng n độc  ập trước 

nhân dân Việt Nam và toàn thế giới:“ ất cả mọi người đều sinh ra c  qu ền  ình 

đẳng.  ạo h a cho họ những qu ền kh ng ai c  th  x m phạm được; trong những 

qu ền ấ  c  qu ền được sống  qu ền tự  o và qu ền mưu c u hạnh phúc”. [22] Đất 

nước ta đ  trải qua  ịch sử đấu tranh,  ây dựng và phát triển đất nước cùng với các 

bản Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992 và 2013. Trong mỗi giai đoạn  ịch sử, các 

bản Hiến pháp trên đ  ghi dấu  ại sự t n trọng và bảo vệ quyền con người. Trên cơ 

sở nhận thức pháp  ý ngày càng sâu sắc và thực hiện c ng ước quốc tế về quyền con 

người mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia, Hiến pháp 2013 một  ần nữa  ại khẳng 

định việc th a nhận, t n trọng và bảo vệ quyền con người một cách mạnh mẽ, rõ 

ràng và hiện đại nhất. [10 ] 

Quyền con người, quyền c ng dân đ  được ghi nhận và bảo đảm ngay tại 

Chương II của bản Hiến pháp năm 2013:“Ở nư c Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế  văn h a  

xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”. 

[38, Điều 14] Việc thay đổi tên Chương t   Quyền và nghĩa vụ cơ  ản của công 

  n” như Hiến pháp năm 1992 và các bản Hiến pháp trước đó thành “Qu ền con 

người, quyền và nghĩa vụ cơ  ản của c ng   n” trong Hiến pháp năm 2013 đ  thể 

hiện sự nỗ lực và cam kết mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện 

các C ng ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên.  

Để quyền con người, quyền c ng dân được tôn trọng, bảo đảm và thực hiện, 

Nhà nước ta có nhiều biện pháp bảo đảm như: ch nh trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, tư 

tưởng và pháp lý... đặc biệt bảo đảm pháp lý là quan trọng nhất. Nhà nước đ  ban 
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hành các Bộ luật, Luật và các văn bản dưới luật để cụ thể hóa và chi tiết hóa quyền 

con người, quyền c ng dân quy định trong Hiến pháp. Tuy nhiên, trên thực tế quyền 

con người, quyền c ng dân thường bị cá nhân, cơ quan, tổ chức xâm phạm và đặc 

biệt là sự xâm phạm quyền t  chính những cán bộ công chức đại diện cho cơ quan 

công quyền. Vì vậy, Nhà nước ta đ   ập ra hệ thống cơ quan tư pháp và xác định 

Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, bảo vệ công lý, bảo vệ 

quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp 

pháp của tổ chức, cá nhân.  

   Rất nhiều các loại quyền tự do dân chủ của cá nhân được thực hiện phải 

thông qua việc áp dụng các thủ tục và hành vi của các thiết chế quyền lực hành 

chính. Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp thì mọi hành vi và quyết định 

hành chính của người quản lý đều phù hợp v i quy định của pháp luật và yêu c u của 

người dân. Và vì thế cũng có rất nhiều loại tranh chấp và khiếu kiện có th  phát sinh 

trong lĩnh vực hành ch nh”. [68, tr 236] Chính vì thế, ngày 28/10/1995, Quốc hội 

khóa IX đ  thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Tòa án 

nhân dân, theo đó trao cho Tòa án nhân dân chức năng xét xử những vụ án hành 

chính và đ  thiết lập Tòa án hành chính trong Tòa án nhân dân (bên cạnh Tòa dân sự, 

Tòa hình sự, Tòa kinh tế...). Ngày 21/05/1996, Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án 

hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 1998 và 2006), được thay thế bằng Luật tố tụng 

hành ch nh năm 2010 và hiện nay là Luật tố tụng hành ch nh năm 2015.  

Các văn bản pháp luật trên đ  tạo ra khung pháp  ý quy định những nguyên 

tắc cơ bản của tố tụng hành chính, nhiệm vụ, quyền hạn của những người tiến hành 

tố tụng hành chính; quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng hành 

ch nh, trong đó bao gồm các quy định về địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố 

tụng hành chính; trình tự, thủ tục khởi kiện và giải quyết các vụ án hành chính; giải 

quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính và thi hành án hành chính. Đây 

ch nh  à điều kiện để bảo đảm tính hiện thực của quyền con người, quyền công dân, 

bảo đảm sự cân bằng, minh bạch và lành mạnh giữa các lợi ích trong mối quan hệ 

giữa Nhà nước với công dân và phù hợp với các c ng ước quốc tế về quyền con 
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người mà Việt Nam là thành viên, hạn chế tối đa sự lạm dụng quyền lực để tước đi 

hay hạn chế các quyền và tự do vốn có của công dân bởi các cơ quan nhà nước. 

3.1.2. Bảo đảm yêu cầu của N à n ớc pháp quyền XHCN.  

Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng (01-2016)  ác định phương 

hướng hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ, phương thức và cơ chế vận hành, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, 

việc triển khai thực hiện phương hướng này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc 

bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, theo tinh thần 

của Hiến pháp năm 2013. 

Ở nước ta, khái niệm “Nhà nư c pháp quyền xã hội chủ nghĩa”  lần đầu tiên, 

được nêu ra tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII 

(ngày 29-11-1991) và tiếp tục được khẳng định tại Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm 

kỳ khóa VII của Đảng (năm 1994) cũng như trong các văn kiện khác của Đảng và 

Nhà nước. Với Hiến pháp năm 2013, bản chất và đặc điểm của Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta đ  được thể chế hóa rõ hơn. Về bản chất, đó  à 

Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. [38, Điều 2] T  bản chất đó, 

Nhà nước pháp quyền có những đặc trưng mà việc triển khai thực hiện có ý nghĩa 

quan trọng trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân.  

“Nhà nư c pháp quyền v i ý tưởng cốt lõi là bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của cá nhân, tổ chức, v i một nền hành chính minh bạch, chịu trách nhiệm.- 

luôn gắn liền v i sự tồn tại của tố tụng hành chính. V i các thế mạnh của cơ chế tư 

pháp. Hoạt động tố tụng là công cụ hữu hiệu đ  đảm bảo trật tự, k  cương của bộ 

má  hành ch nh. Đồng thời là biện pháp tối ưu trong việc bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của cá nhân, tổ chức  [61, tr. 09] 

Một trong những chức năng quan trọng và  à tiêu ch  đánh giá mức độ dân 

chủ của một Nhà nước đó  à việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền c ng dân. Đảng 

và nhà nước ta chủ trương  ây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì 

dân thì vấn đề bảo đảm quyền công dân phải được chú trọng hàng đầu, đặc biệt 

trong các quan hệ tố tụng nói chung và quan hệ tố tụng hành chính nói riêng. 
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Với nhận thức về tầm quan trọng của tố tụng hành chính, hoạt động tố tụng 

đ  được Đảng và Nhà nước ta quan tâm sâu sắc, thể hiện bằng việc ban hành các 

văn bản pháp luật quy định về vấn đề này như: Pháp  ệnh TTGQCVAHC năm 1996 

( sửa đổi, bổ sung năm 1998 và năm 2006), được thay thế bằng Luật TTHC năm 

2010 và hiện nay là Luật TTHC năm 2015. Các văn bản pháp luật trên đ  tạo ra 

khung pháp  ý quy định những nguyên tắc cơ bản của tố tụng hành chính, nhiệm vụ, 

quyền hạn của những người tiến hành tố tụng hành chính; quyền và nghĩa vụ của 

những người tham gia tố tụng hành ch nh trong đó bao gồm cả người khởi kiện; 

trình tự, thủ tục khởi kịện và giải quyết các vụ án hành chính, thi hành án hành 

chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính. 

Trên cơ sở Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân, Luật 

tố tụng hành chính đ  quy định địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng 

hành chính. Đó  à quyền được yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình trước sự xâm phạm của các quyết định hành ch nh và hành vi hành ch nh. Đây 

là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận và đồng thời là công 

cụ pháp lý quan trọng bảo vệ các quyền cơ bản của công dân. Các quyền cơ bản của 

c ng dân được Hiến pháp ghi nhận có thể bị xâm phạm bởi các quyết định hành 

chính, hành vi hành chính, cùng với quyền khiếu nại hành chính, quyền khởi kiện 

vụ án hành chính giúp cho công dân bảo vệ và khôi phục các quyền cơ bản của 

mình. Chính vì thế, pháp luật Việt Nam đ  ghi nhận cho cá nhân, cơ quan, tổ chức 

có quyền khởi kiện vụ án hành ch nh để yêu cầu tòa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp của mình. 

Không chỉ ghi nhận địa vị pháp lý của người khởi kiện, các chủ thể có th m 

quyền còn phải tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 

các đương sự nói chung và của người khởi kiện nói riêng trong tố tụng hành chính. 

Việc ghi nhận địa vị pháp lý chỉ  à cơ sở ban đầu để thực hiện quyền và nghĩa vụ 

của người khởi kiện và để thực hiện được trong thực tế nó đ i hỏi phải có hệ thống 

các biện pháp bảo đảm, đó là bảo đảm về kinh tế, chính trị, văn hoá, tư tưởng. 

3.1.3. Đáp ứng chủ  r ơn  cả  các     p áp  
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Cải cách tư pháp nhằm bảo vệ quyền con người là vấn đề ưu tiên hàng đầu 

của Đảng và Nhà nước ta. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, cải cách tư 

pháp vẫn tiếp tục được duy trì và là một yêu cầu không thể thiếu trong công cuộc 

xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Vấn đề cải cách tư pháp 

được đặt ra trong Nghị quyết 8 Trung ương khoá VII; Nghị quyết 37 Trung ương 

khoá VIII; Nghị quyết 08/NQ-TW ngày 02 1 2002  về một số nhiệm vụ trọng tâm 

c ng tác tư pháp trong thời gian t i” và đặc biệt là Nghị quyết 49/NQ – TW ngày 

02/6/2005 của Bộ chính trị về Chiến  ược cải cách tư pháp đến năm 2020. Mục tiêu 

của cải cách tư pháp được thể hiện trong Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ chính 

trị: “X    ựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ 

công lý, từng  ư c hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa; hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét x  được tiến hành có 

hiệu quả và hiệu lực cao”. [03] 

Với mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm 

minh, bảo vệ công lý cải cách tư pháp  à việc tiến hành những cải cách trong tổ 

chức và hoạt động tư pháp. 

Bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính là bảo đảm quyền công 

dân trong hoạt động tư pháp,  à việc Nhà nước thiết lập các điều kiện cần thiết nhằm 

tôn trọng các quyền của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc giải quyết quyết khiếu 

kiện hành chính bằng con đường tố tụng hành chính. Các vụ án hành chính phải 

được giải quyết bởi Tòa hành chính nằm trong hệ thống Tòa án nhân dân với một cơ 

chế riêng được điều chỉnh bởi ngành Luật tố tụng hành chính bao gồm: có hệ thống 

pháp luật tố tụng hành chính hợp hiến, tính thống nhất, tính khả thi; có hệ thống Tòa 

hành chính hoạt động có hiệu lực, hiệu quả với những Th m phán có trình độ 

chuyên môn tốt và đạo đức, bản  ĩnh nghề nghiệp vững vàng; có cơ chế kiểm tra, 

giám sát, kiểm sát chặt chẽ trong quá trình tố tụng hành chính, các phán quyết của 

tòa án phải được bảo đảm thực thi. 

Trước yêu cầu thể chế hoá các chủ trương cải cách tư pháp của Đảng và cụ 

thể hoá các quy định của Hiến pháp năm 2013 và đáp ứng đ i hỏi của thực tiễn, hệ 
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thống pháp luật tố tụng hành ch nh đ  t ng bước hoàn thiện theo thời gian, có tính 

thống nhất ngày càng cao, ghi nhận và bảo đảm quyền con người, quyền công dân 

bằng pháp luật và bảo đảm các quyền này được thực hiện trên thực tế. [40 ] Vì vậy, 

bảo đảm địa vị pháp lý của người khởi kiện đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp ở 

nước ta. 

3.1.4. Yêu cầu về  ăn  c  ng tính hợp pháp của hoạ  động quản lý nhà 

n ớc. 

Để bảo đảm sự tác động, chỉ đạo, điều hành có định hướng của chủ thể quản 

 ý  à cơ quan hành ch nh nhà nước, người có th m quyền  ên đối tượng quản lý là cá 

nhân, cơ quan, tổ chức, cơ quan hành ch nh nhà nước hay người có th m quyền sẽ 

ban hành các quyết định hành chính hoặc thực hiện hành vi hành ch nh để thực hiện 

sự chỉ đạo, điều hành của mình. Nhằm đạt được mục đ ch của quản  ý, đa số các 

quyết định và hành vi hành ch nh đó  à hợp pháp, có hiệu lực thi hành trên thực tế. 

Tuy nhiên, do nhiều  ý do khác nhau mà cơ quan hành ch nh nhà nước, người có 

th m quyền có thể ban hành các quyết định hành chính, hành vi hành chính trái 

pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. 

Trong trường hợp này họ có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại 

tòa án giải quyết tranh chấp hành chính giữa họ với cơ quan hành ch nh nhà nước, 

người có th m quyền. Quyền khởi kiện vụ án hành chính là quyền đặc biệt của công 

dân, việc thực hiện quyền khởi kiện vụ án hành chính của cá nhân, tổ chức không 

chỉ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ bằng con đường tòa án mà thông 

qua đó c ng dân đ  thực hiện quyền giám sát đối với toàn bộ hoạt động hành chính 

của cơ quan hành ch nh nhà nước và người có th m quyền. Đồng thời thông qua 

hoạt động xét xử của tòa án đối với vụ án hành chính thì toà án cũng thực hiện sự 

giám sát của mình đối với hoạt động hành chính, yêu cầu các cơ quan nhà nước, 

người có th m quyền phải khắc phục sai lầm trong việc ban hành quyết định hành 

chính, hành vi hành chính bằng việc yêu cầu các chủ thể này phải huỷ bỏ, sửa đổi 

quyết định hành chính hoặc chấm dứt hành vi hành chính trái pháp luật, khắc phục 

hậu quả hoặc bồi thường thiệt hại. Qua đó, cơ quan hành ch nh nhà nước, người có 
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th m quyền sẽ thận trọng hơn trong việc ban hành quyết định hành chính hoặc thực 

hiện hành vi hành chính.  

Ngày 8/11/2011 Chính phủ đ  ban hành Nghị quyết số 30c/NQ-CP của 

Chính phủ về việc ban hành chương trình tổng thể cải cách hành ch nh nhà nước 

giai đoạn 2011-2020. Theo đó trong giai đoạn t  2011-2010  ác định một trong các 

mục tiêu quan trọng của chương trình  à  Xây dựng hệ thống các cơ quan hành 

ch nh nhà nư c từ trung ương t i cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh hiệu 

quả, hiệu lực, hiện đại  tăng t nh   n chủ trong hoạt động điều hành. Bảo đảm thực 

hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền con người, gắn quyền 

con người v i lợi ích của dân tộc  đất nư c . [05] 

Quyền con người, quyền công dân trong quản  ý nhà nước trước hết được 

bảo đảm thực hiện bởi chính hệ thống cơ quan hành ch nh nhà nước t  trung ương 

tới địa phương. Nếu bộ máy hành chính gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả, thông suốt sẽ 

góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Nếu việc ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt hợp pháp, có chất  ượng sẽ tác động có 

hiệu quả đến hoạt động quản lý nhà nước, việc bảo vệ quyền con người, quyền công 

dân còn thể hiện thông qua các thủ tục hành chính, vì thế cải cách hành chính nhà 

nước cũng góp phần làm cho hoạt động quản lý hiệu quả, nhanh chóng giải quyết 

các vấn đề thuộc phạm vi quản  ý và đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

cá nhân, tổ chức. T  những điều trên cho thấy bảo đảm địa vị pháp lý của người 

khởi kiện trong tố tụng hành ch nh đáp ứng yêu cầu của quản  ý nhà nước. 

3.2. Các giải pháp bảo đảm địa vị pháp lý của người khởi kiện trong 

tố tụng hành chính 

3.2.1. Các giải pháp chung 

-  Đổi m i nhận thức về quyền khởi kiện vụ án hành chính và hoạt động tố 

tụng hành chính: việc cá nhân, cơ quan, tổ chức nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, 

quyền của mình mà đặc biệt là quyền khởi kiện vụ án hành chính có ý nghĩa rất 

quan trọng trong việc sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình trước sự xâm hại t  hoạt động quản  ý nhà nước. Do người khởi kiện trong vụ 
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án hành ch nh trước hết phải  à đối tượng quản  ý nhà nước, giữa họ với người bị 

kiện tồn tại mối quan hệ “ ất  ình đẳng  giữa các bên tham gia quan hệ quản lý 

nhà nước, trong khi chủ thể quản  ý nhà nước bắt buộc phải là chủ thể mang quyền 

lực nhà nước (người bị kiện), thì người khởi kiện trong vụ án hành chính không 

mang quyền lực nhà nước. Chính vì mối quan hệ này mà khi quyền và lợi ích hợp 

pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức bị xâm phạm t  phía chủ thể quản  ý nhà nước 

họ có tâm lý e ngại, sợ đụng chạm. Hơn nữa với suy nghĩ “con kiến kiện củ khoai” 

hoặc cho rằng sẽ thua kiện, nên thực tế đ  hạn chế phần nào việc thực hiện quyền 

khởi kiện vụ án hành chính của người khởi kiện. Ngoài ra, khi người khởi kiện ở 

vùng sâu, vùng xa ít hiểu biết về pháp luật tố tụng hành ch nh và địa vị pháp lý của 

mình thì việc thực hiện quyền khởi kiện càng khó khăn hơn. Đổi mới nhận thức về 

quyền khởi kiện vụ án hành ch nh đ i hỏi người khởi kiện phải  ác định việc thực 

hiện quyền khởi kiện vụ án hành ch nh  à phương thức hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi 

của chính họ và do họ tự định đoạt. Ngoài ra, quyền khởi kiện còn là quyền của 

c ng dân được ghi nhận trong Hiến pháp và pháp luật tố tụng hành chính, khi họ 

khởi kiện vụ án hành chính thì họ có quyền bình đẳng với người bị kiện về quyền và 

nghĩa vụ. Do đó họ phải chủ động, tích cực thực hiện các quyền mà đ  được pháp 

luật quy định. 

 Đối với người bị kiện mà đặc biệt khi chủ thể bị kiện là Ủy ban nhân dân 

hoặc chủ tịch Ủy ban nhân dân cũng cần nhận thức rõ hơn về địa vị pháp lý của 

người bị kiện. Mặc dù trong cơ quan hành ch nh nhà nước họ  à người có chức 

danh, có nhiệm vụ, quyền hạn trong các  ĩnh vực quản  ý nhà nước, nhưng khi tham 

gia quan hệ tố tụng hành chính với tư cách  à  người bị kiện” thì quyền và nghĩa vụ 

của họ cũng bình đẳng với các đương sự khác và cũng phải thực hiện các nghĩa vụ 

theo quy định của Luật tố tụng hành chính mà không có sự  ưu tiên  đặc biệt nào 

dành cho họ. Bởi vì thực tiễn xét xử vụ án hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh 

cho thấy: các Th m phán chịu nhiều áp lực vì  ý do  đụng chạm  có những vị Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận đến tham gia phiên tòa nhưng yêu cầu  bố tr ” chỗ ngồi 

phù hợp với chức danh hoặc thay vì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phải có mặt theo 
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giấy triệu tập của tòa án thì cán bộ Tòa lại phải  xách c p   ên ủy ban gặp “người 

bị kiện” và họ cho rằng tòa án không có quyền  triệu tập  họ mà chỉ được gửi  giấy 

mời  mà th i. 

Đối với tòa án cũng cần nhận thức đúng về quyền khởi kiện của các cá nhân, 

cơ quan, tổ chức để tạo điều kiện cho họ thực hiện quyền khởi kiện nhằm bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tránh tình trạng cho rằng đây  à hành vi “g   

mất an ninh trật tự” hoặc  chống đối  khi người khởi kiện có những bức xúc, khiếu 

nại, tố cáo. Trong trường hợp phía “người bị kiện” có những yêu cầu không phù 

hợp với quy định của pháp luật thì phải kiên quyết và xử lý nghiêm để người khởi 

kiện hiểu rõ được địa vị pháp lý của họ trong tố tụng hành chính và hợp tác tốt với 

tòa án trong quá trình tham gia tố tụng hành chính. 

 T  thực tế đó đặt ra yêu cầu phải đổi mới nhận thức về địa vị pháp lý của 

người bị kiện, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, người có th m quyền trong hoạt 

động tố tụng hành chính nhằm bảo đảm sự bình đẳng, tạo điều kiện cho tòa án thực 

hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong giải quyết vụ án hành 

chính. 

-   ăng cường sự l nh đạo của Đảng: Bảo đảm địa vị pháp lý của người khởi 

kiện trong tố tụng hành chính phải được hiểu là việc bảo đảm quyền con người, 

quyền c ng dân, đ  được khẳng định trong chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng và pháp luật của Nhà nước. Với tư cách  à một tổ chức chính trị, Đảng cộng 

sản Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm quyền con người, quyền 

công dân nói chung và quyền của người khởi kiện nói riêng. Vì thế bảo đảm địa vị 

pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành chính không thể thiếu được sự lãnh 

đạo của Đảng.  

 Trong những năm qua Đảng ta đ  ban hành nhiều Nghị quyết về bảo đảm 

quyền con người, quyền công dân nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách 

tư pháp, sửa đổi Hiến pháp... mà trọng tâm hướng đến là bảo đảm, bảo vệ, tôn trọng 

quyền con người, quyền công dân thông qua các chủ trương, ch nh sách và đường 

lối của Đảng các cơ quan Nhà nước đ  thể chế hoá thành pháp luật, trong đó có 
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Luật tố tụng hành chính. Việc ban hành các văn bản pháp luật tố tụng hành chính 

ghi nhhận và xác lập quyền khởi kiện của cá nhân, tổ chức đối với quyết định hành 

chính, hành vi hành chính của cơ quan hành ch nh Nhà nước, người có th m quyền 

 à bước đột phá trong hoạt động lập pháp và cũng  à bước đột phá trong việc bảo vệ 

quyền con người, quyền c ng dân trước sự xâm hại của hoạt động quản lý nhà 

nước. 

Đảng   nh đạo thông qua công tác kiểm tra, giám sát. Kiểm tra, giám sát là 

một hình thức hoạt động của Đảng, thông qua hoạt động này Đảng phát hiện ra 

những vi phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức trong bộ máy 

Nhà nước để kịp thời chấn chỉnh, xử  ý trong đó có những vi phạm quyền con 

người, quyền công dân; giám sát, kiểm tra hoạt động giải quyết khiếu nại, khiếu 

kiện hành chính, t  đó góp phần bảo đảm địa vị pháp lý của người khởi kiện vụ án 

hành chính. 

-  Hoàn thiện các qu  định của pháp luật về địa vị pháp lý của người khởi 

kiện trong tố tụng hành chính: T  những bất cập của pháp luật về địa vị pháp lý của 

người khởi kiện trong tố tụng hành chính, hoàn thiện quy định của pháp luật về địa 

vị pháp lý của người khởi kiện cần sửa đổi, bổ sung Luật tố tụng hành ch nh năm 

2015 hoặc hướng dẫn cụ thể trên cơ sở rà soát các văn bản pháp luật tố tụng hành 

chính và tổng kết thực tiễn hoạt động tố tụng hành chính. Theo chúng tôi, cần tập 

trung vào một số vấn đề sau:   

+  Làm rõ khái niệm người khởi kiện, quyền khởi kiện và đối tượng khởi kiện 

trong vụ án hành chính. Việc  ác định rõ người khởi kiện, quyền khởi kiện và đối 

tượng khởi kiện không chỉ giúp cho việc  ác định đúng vị ví, vai trò, quyền và 

nghĩa vụ của người khởi kiện mà còn giúp cho tòa án thụ lý và giải quyết vụ án 

hành chính một cách chính xác, khách quan, công bằng. Vì vậy, Tòa án nhân dân tối 

cao cần có văn bản hướng dẫn cụ thể hơn để  ác định đúng người khởi kiện trong 

những trường hợp người khởi kiện không phải  à người bị tác động trực tiếp bởi 

quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu kiện. Ngoài ra cũng cần hướng 

dẫn cụ thể hơn về đối tượng khởi kiện hành ch nh được  ác định như thế nào? Tiêu 
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ch  nào  ác định đối tượng khởi kiện là quyết định hành chính hoặc hành vi hành 

chính bị khiếu kiện. 

+ Qu  định bổ sung quyền quyết định và tự định đoạt của người khởi kiện 

th o hư ng không chỉ định đoạt đối v i quyền khởi kiện mà c n định đoạt đối v i 

các “qu ền tố tụng khác” trong tố tụng hành chính. 

Như đ  phân t ch tại chương 2, pháp  uật tố tụng hành ch nh dường như chỉ 

chú ý đến quyền định đoạt và quyết định của người khởi kiện đối với quyền khởi 

kiện và quyền rút, thay đổi nội dung yêu cầu khởi kiện nhưng đối với các quyền tố 

tụng khác như: quyền “đề nghị áp dụng biện pháp kh n cấp tạm thời ; quyền  đề 

nghị tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án ; quyền  yêu c u tha  đổi người tiến hành 

tố tụng  người tham gia tố tụng … Vì vậy, cần bổ sung các quy định  iên quan đến 

quyền định đoạt khi người khởi kiện thực hiện các quyền tố tụng khác thì cũng có 

quyền rút yêu cầu. Có như vậy, quyền định đoạt và quyết định của người khởi kiện 

mới trọn vẹn và đầy đủ. 

+  Bổ sung các căn cứ áp dụng khi người khởi kiện đề nghị tòa án “tạm đình 

chỉ việc giải quyết vụ án , khi người khởi kiện thực hiện quyền này thuộc các 

trường hợp tòa án ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính. 

Đồng thời cũng bổ sung thêm căn cứ quyết định áp dụng hoặc huỷ bỏ “ iện pháp 

kh n cấp tạm thời” trong trường hợp tòa án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ 

án hành chính hoặc trong thời gian tạm hoãn phiên toà. 

+  Thống nhất qu  định việc “giao nộp tài liệu, chứng cứ” của người khởi 

kiện. Theo chúng tôi  à nghĩa vụ để buộc người khởi kiện phải thực hiện nghĩa vụ 

giao nộp, cung cấp tài liệu, chứng cứ cho tòa án, bảo đảm việc thu thập, xác minh, 

đánh giá chứng cứ của tòa án được nhanh chóng, tránh được việc tại phiên toà 

người khởi kiện lại cung cấp nhiều chứng cứ mới buộc tòa án phải tiếp tục xác 

minh, đánh giá  àm cho việc giải quyết vụ án hành chính kéo dài. 

+ C n qu  định thống nhất về vấn đề “ủy quyền” của người bị kiện theo 

hướng không chỉ ủy quyền cho cấp phó mà có thể ủy quyền cho một người khác với 

điều kiện trong giấy ủy quyền cho phép người được ủy quyền có quyền rút, thay đổi 
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nội dung, yêu cầu khởi kiện. Nếu quy định theo hướng này sẽ khắc phục được việc 

vắng mặt thường xuyên của  người bị kiện  nhưng vẫn bảo đảm được nguyên tắc 

tranh tụng, đối thoại. T  đó sẽ bảo đảm tốt hơn việc thực hiện các quyền tố tụng của 

người khởi kiện trong tố tụng hành chính. 

+ Qu  định bổ sung và hư ng dẫn việc thực hiện thống nhất các biện pháp 

x  lý đối v i hành vi xâm phạm quyền khởi kiện và các quyền tố tụng khác của cơ 

quan  người tiến hành tố tụng hành chính và trách nhiệm bồi thường do hành vi này 

gây ra. Cùng với quyền khiếu nại, tố cáo, quyền khởi kiện vụ án hành chính là một 

trong những quyền chính trị - pháp lý quan trọng giúp cá nhân, cơ quan, tổ chức bảo 

vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi bị xâm phạm t  các hoạt động quản lý nhà 

nước. Vì thế, Luật Tố tụng hành chính cần bổ sung quy định về các hành vi xâm 

phạm quyền khởi kiện vụ án hành ch nh cũng như biện pháp xử  ý đối với hành vi 

này. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, hành vi xâm phạm quyền khởi kiện có thể 

bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi 

thường. Bên cạnh đó, để tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện trách nhiệm bồi 

thường do hành vi xâm phạm quyền khởi kiện vụ án hành chính gây ra, Luật trách 

nhiệm bồi thường của Nhà nước nên bổ sung nội dung này vào phạm vi trách nhiệm 

bồi thường của Nhà nước. 

-  Tăng cường công tác giám sát, ki m sát của các cơ quan nhà nư c đối v i 

hoạt động tố tụng hành chính: Quyền của người khởi kiện vụ án hành chính rất dễ 

có nguy cơ bị xâm phạm, do đó, hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân  à cơ chế pháp lý quan trọng bảo vệ và khôi phục, bảo vệ quyền của người khởi 

kiện vụ án hành chính. Vì thế, cần quy định cụ thể th m quyền giám sát của Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân đối với hoạt động xem xét, giải quyết vụ án hành chính.  

Đối với hoạt động kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân, nhằm tạo cơ sở pháp 

lý cho Viện kiểm sát bảo vệ quyền của người khởi kiện vụ án hành chính, Luật Tổ 

chức Viện kiểm sát nhân dân và Luật Tố tụng hành chính cần quy định nhiệm vụ 

bảo vệ quyền khởi kiện vụ án hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 

của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính. Vì thế, nhằm hoàn thiện cơ 
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chế pháp lý bảo vệ quyền khởi kiện vụ án hành chính, Luật tố tụng hành chính cần 

ghi nhận cho Viện kiểm sát có th m quyền kiểm sát hoạt động tố tụng hành chính t  

khi khởi kiện đến kết thúc việc giải quyết vụ án và quyền kiến nghị xử lý hành vi vi 

phạm pháp luật xâm phạm quyền khởi kiện vụ án hành chính của cá nhân, cơ quan, 

tổ chức trong phạm vi các quyền hạn được quy định trong Luật TTHC năm 2015. 

Quy định cụ thể quyền kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân trong việc kiểm sát 

việc tuân theo pháp luật tố tụng hành chính tại phiên tòa, đặc biệt là thủ tục tranh 

tụng đối với thủ tục tranh luận và đối đáp. 

-  Đào tạo, n ng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ  năng lực giải quyết vụ 

án hành chính của Th m phán: Chất  ượng xét xử vụ án hành chính của tòa án phụ 

thuộc rất lớn vào chất  ượng của Th m phán. Vụ án hành ch nh thường rất phức tạp, 

đa dạng về chủ thể khởi kiện, người bị kiện,  ĩnh vực khiếu kiện, nội dung và yêu 

cầu khiếu kiện hành ch nh. Để giải quyết một vụ án hành chính thì Th m phán 

không chỉ nắm vững các quy định của pháp luật tố tụng hành chính mà còn phải 

nghiên cứu ít nhất 10 văn bản pháp luật chuyên ngành, thậm chí vụ án hành chính 

phức tạp thì số  ượng văn bản pháp luật cần nghiên cứu còn nhiều hơn và có khi 

phải nghiên cứu cả những văn bản pháp luật cách đây vài chục năm (trong  ĩnh vực 

đất đai). Trong khi đó Th m phán Tòa hành chính hiện nay ít kinh nghiệm xét xử 

hơn đối với những loại việc này. Ngoài trình độ chuyên môn thì Th m phán giải 

quyết vụ án hành chính phải có kiến thức về quản  ý nhà nước, kỹ năng giải quyết 

các vụ án hành ch nh. Hơn nữa, việc luôn phải đối mặt với những “áp lực” về tâm 

 ý, căng thẳng khi giải quyết vụ án hành ch nh cũng tác động đến chất  ượng của 

việc giải quyết vụ án hành chính. Thực tế cho thấy, hiện nay trình độ chuyên môn 

của Th m phán Tòa hành ch nh chưa đồng đều, trình độ chuyên môn còn yếu, thiếu 

kinh nghiệm và kỹ năng giải quyết vụ án hành chính nhất là Th m phán ở Tòa án 

cấp huyện. Không ít Th m phán trực tiếp xét xử vụ án hành ch nh đ  nhận xét rằng, 

hầu hết các vụ án hành chính xét xử sơ th m của Toà án nhân dân cấp huyện, thậm 

chí Toà án nhân dân cấp tỉnh người dân thường thua kiện, chỉ đến cấp phúc th m vụ 

án hành chính thì nhiều vụ án đ  được xem xét lại hoặc bị huỷ. Bằng chứng chứng 
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minh cho nhận xét trên là số  ượng vụ án hành chính xét xử sơ th m bị cấp phúc 

th m hủy hoặc chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện vẫn c n cao. Điều đó đặt ra 

câu hỏi: Liệu tòa án có xét xử một cách khách quan hay do trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ, kỹ năng, kinh nghiệm và bản  ĩnh của Th m phán còn yếu?  

T  thực tế đó đặt ra yêu cầu phải nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 

kỹ năng, kinh nghiệm trong đó bao gồm cả kỹ năng giao tiếp, ứng xử nghề nghiệp 

cho đội ngũ th m phán, thư ký Toà án qua việc tập huấn chuyên sâu về kỹ năng giải 

quyết án hành chính, kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ, kỹ năng điều 

hành phiên toà, kỹ năng nghiên cứu các văn bản pháp luật. Bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ về quản  ý nhà nước nên chuyên sâu theo t ng  ĩnh vực; thường xuyên 

cập nhật văn bản pháp luật và trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm với các Th m phán 

có kinh nghiệm, lãnh đạo tòa án hoặc với Tòa án cấp trên để có hướng giải quyết, 

xử lý vụ án hành ch nh đúng pháp  uật. Để đáp ứng yêu cầu này, không chỉ là trách 

nhiệm của mỗi Th m phán mà còn là trách nhiệm của   nh đạo tòa án các cấp, Tòa 

án cấp trên có kế hoạch, chương trình tập huấn, thường xuyên theo dõi hoạt động tố 

tụng hành chính của các Th m phán, Thư ký t a án. 

Ngoài ra, việc đào tạo đội ngũ Th m phán hành ch nh chuyên trách cũng 

được coi là nhiệm vụ quan trọng của ngành tòa án. bởi những đặc thù của vụ án 

hành chính đ i hỏi Th m phán quá trình đào tạo, t ch  ũy kinh nghiệm lâu dài, có 

khả năng sử dụng công nghệ thông tin... có được đội ngũ Th m phán chất  ượng thì 

chắc chắn việc xét xử các vụ án nói chung và vụ án hành chính nói riêng sẽ bảo đảm 

đúng pháp  uật, ít sai sót và bảo đảm tốt hơn địa vị pháp lý của người khởi kiện 

trong tố tụng hành chính. 

-  Đ u tư  x    ựng cơ sở vật chất cho tòa án đáp ứng yêu c u cải cách tư 

pháp, bảo đảm hoạt động của tòa án: Bảo đảm địa vị pháp lý của người khởi kiện 

trong tố tụng hành chính liên quan trực tiếp đến hoạt động của tòa án. T  việc nộp 

đơn khởi kiện đến toàn bộ các thủ tục hành chính – tư pháp trong quá trình tham gia 

tố tụng hành ch nh đều được thực hiện tại trụ sở của tòa án. Vì vậy, việc đầu tư,  ây 

dựng cơ sở vật chất cho tòa án là một giải pháp nhằm bảo đảm cho hoạt động của 
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tòa án và bảo đảm sự thuận lợi cho người dân khi giải quyết các công việc tại tòa 

án. Cho nên, cần tiếp tục tăng cường đầu tư  ây dựng, mở rộng, cải tạo trụ sở Tòa 

án nhân dân các cấp theo đề án xây dựmg trụ sở Tòa án nhân dân đáp ứng yêu cầu 

cải cách tư pháp, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; 

củng cố và hiện đại hoá cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đặc thù của Tòa án các 

cấp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin của Tòa án nhằm góp phần thực hiện 

hiệu quả việc đổi mới thủ tục hành chính – tư pháp; bảo đảm công khai, minh bạch 

hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện tuận lợi cho người dân giải quyết công việc tại 

tòa án, đặc biệt là nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác chỉ đạo, điều hành của 

  nh đạo Tòa án các cấp. 

 Để nâng cao hiệu quả hoạt động của tòa án thì cũng cần có chế độ tiền  ương 

đối với Th m phán, cán bộ, công chức tòa án; chế độ cấp phát và sử dụng trang 

phục của th m phán, hội th m nhân dân. Tiếp tục cụ thể hoá và thực hiện tốt Luật tổ 

chức Tòa án nhân dân, tổ chức bộ máy giúp việc và tổ chức các Tòa chuyên trách 

trong đó có T a hành chính. 

Ngoài một số giải pháp trên, cần tiến hành các giải pháp khác như: tổ chức 

thực hiện pháp luật, rà soát các văn bản pháp luật tố tụng hành ch nh và các văn bản 

pháp luật chuyên ngành, tổng kết thực tiễn công tác xét xử... 

 Tóm lại, bảo đảm địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành 

chính phải giải quyết được các vấn đề t  nhận thức, tư duy, quan điểm đến những 

giải pháp pháp lý và thực tiễn. Có như vậy thì hoạt động tố tụng hành chính mới 

đáp ứng được yêu cầu của Nhà nước pháp quyền trong việc bảo vệ quyền con 

người, quyền công dân. 

3.2.2. Giải pháp bảo đảm địa vị pháp lý củ  n   i kh i ki n trong hoạt 

động tố tụng hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh. 

 Như đ  phân t ch thực trạng địa vị pháp lý của người khởi kiện t  thực tiễn 

hoạt động tố tụng hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh tại chương 2 của luận văn 

có thể thấy thực tiễn giải quyết vụ án hành chính tại thành phố Hồ Ch  Minh đ  đạt 

được những kết quả tích cực. Tuy nhiên trong quá trình giải quyết vụ án hành chính 
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thì tòa án các cấp tại thành phố cũng gặp không ít những khó khăn, vướng mắc về 

pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật để giải quyết vụ án hành chính. Những khó 

khăn này cũng  à những khó khăn chung của Tòa án các cấp trong cả nước không 

chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh.  

 Tuy nhiên, do đặc thù thành phố Hồ Chí minh là thành phố lớn nhất nước 

không chỉ về dân số mà còn về tổ chức đơn vị hành chính, là trung tâm kinh tế của 

cả nước và có  ượng án hành chính lớn nhất nước, trung bình mỗi ngày đối diện 

khoảng 3 vụ kiện hành chính. Ngoài những bất cập, vướng mắc chung trong giải 

quyết vụ án hành chính thì thành phố Hồ Chí Minh còn có những khó khăn riêng 

xuất phát t  đặc thù quản  ý nhà nước. Vì thế ngoài những giải pháp chung bảo đảm 

đảm địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành ch nh thì cũng cần có 

những giải pháp riêng cho thành phố Hồ Ch  Minh để tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc trong giải quyết vụ án hành chính nhằm bảo đảm hiệu quả, chất  ượng 

của hoạt động tố tụng hành chính của tòa án và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp 

của cá nhân, cơ quan, tổ chức.  

Thứ nhất, đối v i Tòa Hành chính Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh: Th m phán, Thư ký thường xuyên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật 

những quy định của pháp luật, văn bản hướng dẫn để việc áp dụng pháp luật khi 

giải quyết vụ án hành ch nh được đúng đắn. Tham gia các buổi tập huấn, hội thảo 

trao đổi nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết vụ án hành chính để bảo đảm tốt cho công 

tác xét xử. Tăng cường việc nghiên cứu hồ sơ, kịp thời yêu cầu các đương sự bổ 

sung các tài liệu chứng cứ cần thiết  àm cơ sở cho việc giải quyết vụ án hành chính. 

Th m phán, Thư ký thực hiện các thủ tục tố tụng đúng thời hạn, thường 

xuyên kiểm tra việc trả lời thông báo thụ lý vụ án, văn bản giải trình của người bị 

kiện hay việc cung cấp tài liệu chứng cứ của đương sự (nhất là của người bị kiện 

hoặc của các cơ quan đang  ưu giữ tài liệu chứng cứ); có văn bản nhắc nhở khi đến 

hạn mà chưa nhận được kết quả để các người bị kiện, cơ quan có th m quyền trả lời 

kịp thời hạn luật định; Qua quá trình thực tiễn giải quyết vụ án hành chính khi phát 

sinh các vướng mắc trong c ng tác cũng như về chuyên môn nghiệp vụ, Th m 
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phán, Thư ký cần tập hợp lại và báo cáo   nh đạo để cùng xử lý, tháo gỡ; Thường 

xuyên trao đổi rút kinh nghiệm án bị hủy sửa. 

Thứ hai, đối v i l nh đạo Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh: L nh đạo 

tòa án là Chánh án và Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, 

Chánh tòa và phó Chánh tòa hành chính thành phố Hồ Chí Minh với tư cách  à 

người đứng đầu tòa án và toà chuyên trách phải tăng cường công tác theo dõi, kiểm 

tra việc thụ lý và kết quả giải quyết vụ án hành chính. 

+  Theo dõi, kiểm tra và đ n đốc việc giải quyết án hành ch nh. Tăng cường 

việc trao đổi án với Th m phán để kịp thời giải tỏa những vướng mắc trong quá 

trình giải quyết vụ án hành chính. 

+  Củng cố tổ chức, bổ sung biên chế Th m phán, Thư ký  àm c ng tác  ét 

xử các vụ án hành chính; 

+  Tiếp nhận, xử lý vụ việc, kịp thời phản ánh với các cơ quan, ban ngành để 

chỉ đạo việc tham gia tố tụng tại tòa án của người bị kiện đúng thời hạn và đúng quy 

định của pháp luật tố tụng hành chính; tổ chức họp định kỳ giữa   nh đạo Tòa án 

Thành phố với các ban ngành để kịp thời trao đổi những vướng mắc nhằm tăng hiệu 

quả giải quyết vụ án hành chính; tổ chức, chỉ đạo tập huấn chuyên sâu trong một số 

 ĩnh vực như thuế, hải quan, đất đai, xử lý vi phạm hành chính,… để Th m phán 

Tòa hành ch nh nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức tổng kết những 

khó khăn về mặt pháp luật để có văn bản kiến nghị với Tòa án nhân dân Tối cao kịp 

thời có văn bản hướng dẫn, giải thích pháp luật để  àm cơ sở giải quyết các vụ án 

hành chính; 

+  Tạo điều kiện về cơ sở vật chất (trang thiết bị làm việc, phòng xử án) để 

thuận lợi trong việc giải quyết án hành chính. 

Thứ ba, đối v i  các cơ quan  an ngành  đ c biệt từ phía Ủy ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh: 

+  Cần có quy trình nhanh gọn để tiếp nhận những văn bản tố tụng do Tòa án 

tống đạt để kịp thời trả lời hoặc cung cấp tài liệu chứng cứ cho Tòa án, nhất là 

những vụ việc mà quy trình xử lý phải qua nhiều khâu, nhiều bộ phận có liên quan. 
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Có văn bản trả lời thông báo thụ lý của T a án đúng theo quy định, kèm theo các tài 

liệu liên quan đến việc ban hành Quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành 

chính. Những vụ việc đ  được giải quyết theo thủ tục khiếu nại thì phải gửi cho Tòa 

án bộ hồ sơ giải quyết khiếu nại khi có yêu cầu của T a án đúng theo quy định tại 

Điều 34 Luật Khiếu nại. Khi nhận được thông báo thụ lý vụ án của Tòa án nếu 

người bị kiện không thể trực tiếp tham gia tố tụng thì nên ủy quyền ngay cho người 

đại diện tham gia tố tụng và gửi ngay cho T a án văn bản ủy quyền này để Tòa án 

thuận tiện trong việc liên hệ 

+  Hạn chế việc vắng mặt của đại diện người bị kiện, nhất là trong những vụ 

án có  iên quan đến nhiều đương sự, có nhiều người tham dự. Người bị kiện, đặc 

biệt là các Ủy ban nhân dân cần sắp xếp lịch để có thể đến Tòa án làm việc, nhằm 

bảo đảm sự tham gia tố tụng trong việc giải quyết vụ án hành chính và hạn chế sự 

khiếu nại của đương sự về sự vắng mặt của người bị kiện. 

Thứ   , Đối v i  Tòa án cấp trên: 

+ Tòa án nhân dân cấp cao cần có những buổi họp định kỳ với Tòa án nhân 

dân Thành phố Hồ Ch  Minh để kịp thời thống nhất quan điểm giải quyết vụ án, 

tránh những vụ án hủy sửa do đánh giá chứng cứ hoặc do quan điểm không thống 

nhất. Phối hợp với Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác tổng 

hợp những vướng mắc về pháp luật tố tụng hành ch nh, cũng như pháp luật chuyên 

ngành khác để có kiến nghị kịp thời với Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng 

trong quá trình giải quyết vụ án hành chính. 

+  Tòa án nhân dân Tối cao sớm có văn bản trả lời, hướng dẫn tháo gỡ vướng 

mắc trong áp dụng pháp luật mà tòa án các địa phương đề nghị. 

 Tóm lại, để bảo đảm địa vị pháp lý của người khởi kiện thông qua hoạt động 

tố tụng hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh cần những giải pháp cụ thể, phù hợp 

với đặc thù giải quyết vụ án hành chính tại địa phương và vẫn bảo đảm hoạt động 

quản  ý, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp và các chủ thể có th m quyền khác 

trong mọi  ĩnh vực của đời sống xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội tại địa phương. 
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Kết luận c ương 3 

 T  những bất cập của pháp luật và thực tiễn địa vị pháp lý của người khởi 

kiện t  thực tiễn hoạt động tố tụng tại thành phố Hồ Chí minh, luận văn đ  đưa ra 

nhu cầu và những giải pháp bảo đảm địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố 

tụng hành chính ở Việt Nam. Đó  à những giải pháp về pháp luật mà trọng tâm là 

hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng hành chính về địa vị pháp lý của 

người khởi kiện, mà cụ thể  à  iên quan đến quyền khởi kiện và các quyền khác 

trong tố tụng hành ch nh để bảo đảm sự bình đẳng giữa các đương sự. Bảo đảm địa 

vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành chính phải thực hiện đồng bộ 

nhiều giải pháp khác như: sự   nh đạo của Đảng, nhận thức về pháp lụât và đội ngũ 

Th m phán. Luận văn cũng chỉ ra một số giải pháp thực tiễn nhằm tháo gỡ những 

khó khăn, vướng mắc trong giải quyết vụ án hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh. 
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KẾT LUẬN 

Hiến pháp năm 2013 xác lập “Quyền được yêu c u tòa án bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp” và pháp luật tố tụng hành ch nh đ  cụ thể hóa quyền và nghĩa vụ 

của cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án để 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước sự xâm phạm t  hoạt động quản lý 

nhà nước của cơ quan quản  ý nhà nước, người có th m quyền.  

Vì vậy, việc ghi nhận địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành 

chính một mặt nhằm cụ thể hóa quyền con người, quyền c ng dân được ghi nhận 

trong Hiến pháp 2013, đồng thời  à phương tiện pháp  ý để cá nhân, cơ quan, tổ 

chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Việc làm rõ những vấn đề lý luận 

về địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành ch nh có ý nghĩa quan 

trọng không chỉ đối với toàn bộ hoạt động tố tụng hành ch nh mà c n có ý nghĩa 

đặc biệt đối với người khởi kiện. Mặc dù địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố 

tụng hành ch nh đ  được ghi nhận và xác lập nhưng cũng cần có các biện pháp bảo 

đảm thực hiện các quyền đó trên thực tế. Đó  à những bảo đảm về chính trị, kinh tế, 

xã hội và đặc biệt là bảo đảm về mặt pháp lý. Luật tố tụng hành ch nh năm 2015  à 

kết quả của quá trình xây dựng  và hoàn thiện pháp luật tố tụng hành chính, kể t  

khi văn bản pháp luật về tố tụng hành ch nh đầu tiên được ban hành là Pháp lệnh 

TTGQCVAHC năm 1996 đến nay thì pháp luật tố tụng hành chính ngày càng hoàn 

thiện, địa vị pháp lý của người khởi kiện vụ án hành ch nh được nâng cao. Luật 

TTHC năm 2015 kh ng chỉ quy định các nguyên tắc  àm định hướng cho hoạt động 

tố tụng hành chính, th m quyền, trình tự, giải quyết vụ án hành chính mà còn coi 

trung tâm của hoạt động tố tụng hành chính  là việc bảo vệ quyền con người, quyền 

c ng dân, trong đó quyền khởi kiện, định đoạt việc khởi kiện, quyền tranh tụng… 

được quy định và ghi nhận như một nguyên tắc trong tố tụng hành chính. Vì thế mà 

hầu hết quyền của người khởi kiện đ  được thực hiện đúng pháp  uật, hoạt động 

tranh tụng phát huy hiệu quả. 

Tuy nhiên, do sự phức tạp và gia tăng của các vụ án hành chính trong thời 

gian gần đây, do những bất cập của pháp luật về địa vị pháp lý của người khởi kiện 
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trong tố tụng hành chính mà việc giải quyết các vụ án hành chính còn gặp những 

vướng mắc, bất cập trong việc  ác định người bị kiện, đối tượng khởi kiện; quy 

định về người đại diện,  ác định tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi 

hành ch nh  à đối tượng khởi kiện; việc trao đổi tài liệu chứng cứ, quyền tranh 

tụng…vì vậy quyền của người khởi kiện phần nào bị hạn chế. 

T  những vướng mắc, bất cập trên, việc đề ra những giải pháp bảo đảm địa 

vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu bảo 

vệ quyền con người, quyền công dân; yêu cầu của Nhà nước pháp quyền, cải cách 

tư pháp và nâng cao  hiệu lực của quản  ý nhà nước là rất cần thiết trong giai đoạn 

hiện nay. Những giải pháp về pháp luật đưa ra nhằm hướng đến là sự hoàn thiện 

pháp luật tố tụng hành chính về địa vị pháp lý của người khởi kiện, cơ chế bảo đảm 

và các biện pháp bảo đảm địa vị pháp lý của người khởi kiện trong tố tụng hành 

chính. Ngoài những giải pháp pháp luật cần thực hiện đồng bộ các giải phải khác 

như: tăng cường công tác giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, Quốc hội; tăng 

cường công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng hành chính t  giai đoạn 

khởi kiện, thụ  ý đến thi hành án; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật tố tụng hành ch nh; đầu tư cơ sở vật chất … 

Việc thực hiện các giải pháp đó phải mang t nh đồng bộ chịu sự   nh đạo của 

Đảng. Có như vậy không chỉ bảo đảm sự tuân thủ pháp luật của cơ quan, người tiến 

hành tố tụng hành chính mà còn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi 

kiện đ  được ghi nhận trong Hiến pháp và Luật tố tụng hành chính và cao hơn nữa 

là bảo vệ pháp chế XHCN.
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