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Tóm tắt: Trong hệ thống quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại Việt Nam, vấn đề khởi kiện 

yêu cầu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do gây ô nhiễm môi trường của người bị thiệt hại còn gặp 

nhiều rào cản tố tụng và bất khả thi khi thực hiện trên thực tế, dẫn đến việc giảm thiểu tính răn đe của 

pháp luật đối với các doanh nghiệp vi phạm cũng như không bảo vệ được tối ưu quyền lợi của chủ thể 

bị thiệt hại. Số lượng đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường là quá lớn nhưng số vụ kiện mà người bị thiệt 

hại thắng kiện và có thể yêu cầu bồi thường dân sự từ phía doanh nghiệp gây ô nhiễm cho đến nay vẫn 

chỉ dừng lại ở con số không đáng kể. Bài viết phân tích một số vấn đề pháp lí về khởi kiện tập thể yêu 

cầu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp tại Việt Nam trên 

cơ sở nghiên cứu những quy định của hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, Pháp về vấn đề này và đề xuất một 

số kiến nghị hoàn thiện khung pháp luật Việt Nam.  

Từ khoá: Ô nhiễm môi trường, vụ kiện tập thể, rào cản pháp lí; bảo hiểm ô nhiễm; trách nhiệm xã 

hội; quản lí môi trường. 
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CLASS ACTION LAWSUITS CLAIM COMPENSATION FROM ENTERPRISES FOR 

ENVIRONMENTAL POLLUTION  UNDER THE LAW IN FRANCE AND THE UNITED STATES 

AND LESSONS FOR VIETNAM 

Abstract: In the system of legal provisions on environmental protection in Vietnam, the issue of 

suing for damages due to environmental pollution of the victims still faces many procedural barriers 

and becomes impossible to implement in practice. This situation leads to the mitigation of legal 

deterrence towards violating businesses and do not optimally protect the rights of victims. The number 

of lawsuit claims remains abundant, but the number of lawsuits that the victims win and can claim 

civil remedies from polluting businesses has only remained at an insignificant level. In this article, the 

author has focused on analyzing a number of legal issues on collective lawsuits that claim 

compensation from businesses for environmental pollution in Vietnam, based on the study of 

regulations of the legal system of the United States and France on this issue, so that we can gain 

lessons to propose some recommendations to improve the Vietnamese legal framework. 
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