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LÊ ĐÌNH NGHỊ * 

Tóm tắt: Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 kế thừa các quy định còn phù hợp 

của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009, khắc phục những bất cập từ thực tiễn thi 

hành Luật năm 2009, qua đó bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người được bồi thường cũng như tháo gỡ 

các vướng mắc cho các cơ quan nhà nước thực hiện công tác bồi thường. Đến nay, qua hơn 4 năm thi 

hành và áp dụng, Luật cũng đã bộc lộ một số vướng mắc, hạn chế cần khắc phục. Bài viết phân tích sự 

cần thiết ban hành và những điểm mới cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, chỉ ra 

một số bất cập, vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện Luật. 
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THE 2017 LAW ON STATE COMPENSATION LIABILITY - THE MAIN NEW POINTS AND 

RECOMMENDATIONS FOR IMPROVEMENT 

Abstract: The 2017 Law on State Compensation Liability (“LSCL”) inherits the relevant provisions 

of the 2009 LSCL and overcomes issues arising from the 2009 LSCL’s enforcement, thereby better 

protecting the rights of indemnified persons and resolving difficulties in the State’s implementation of 

compensation schemes. So far, after over 4 years of being enforced, the 2017 LSCL has also revealed 

a number of shortcomings and limitations that need to be overcome. The article analyzes the necessity 

of promulgating and main new points of the Law on State Compensation Liability, points out some 

inadequacies, obstacles and proposes some solutions to improve the Law. 
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1. Sự cần thiết ban hành Luật Trách 

nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 

Theo Báo cáo số 181/BC-BTP ngày 

15/7/2016 của Bộ Tư pháp tổng kết sáu năm 

thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của 

Nhà nước (Luật TNBTCNN) năm 2009: 

“Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết bồi 

thường còn nhiều hạn chế, thủ tục hành 

chính rườm rà, thời hạn giải quyết không 

phù hợp, chưa tạo điều kiện cho cơ quan 

giải quyết bồi thường chủ động ra quyết 

định giải quyết bồi thường đối với thiệt hại 

đã rõ ràng, tính được ngay theo quy định 

của pháp luật nên chưa kịp thời đảm bảo 

quyền lợi của người bị thiệt hại…”. Nhằm 

khắc phục bất cập đó, ngày 20/6/2017, tại kì 

họp thứ 3 Quốc hội khoá XIV, Luật 

TNBTCNN đã chính thức được Quốc hội 

thông qua với 92,46% số phiếu tán thành. 
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