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Tóm tắt: Giữa quyền được sống trong môi trường trong lành và quyền sở hữu có mối quan hệ, tác 

động qua lại. Quyền sở hữu có thể bị hạn chế trong trường hợp cần thiết nhằm bảo đảm quyền được 

sống trong môi trường trong lành và ngược lại. Bài viết nghiên cứu mối quan hệ, tác động qua lại 

giữa quyền được sống trong môi trường trong lành và quyền sở hữu, đánh giá thực trạng pháp luật 

trong việc giải quyết mối quan hệ này, đề xuất quan điểm giải quyết mối quan hệ giữa quyền được 

sống trong môi trường trong lành và quyền sở hữu và kiến nghị hoàn thiện pháp luật hiện hành. 

Từ khoá: Môi trường trong lành; quyền được sống trong môi trường trong lành; quyền sở hữu  
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THE ROLE OF LAW IN BALANCING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE RIGHT TO 

LIVE IN A CLEAN ENVIRONMENT AND THE RIGHT TO OWNERSHIP 

Abstracts: There exists a reciprocal relationship between the right to live in a clean environment 

and the right to ownership. The right to ownership can be restricted in cases of necessity to ensure the 

right to live in a clean environment and vice versa. This article studies the relationship and interactions 

between the right to live in a clean environment and the right to ownership, evaluates the effectiveness 

of the law in balancing this relationship, and proposes some solutions to imrpove its effectiveness. 
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1. Khái quát về quyền sở hữu, quyền 

được sống trong môi trường trong lành và 

mối quan hệ giữa các quyền này 

1.1. Khái quát về quyền sở hữu 

Quyền sở hữu là quyền con người được 

Hiến pháp năm 2013 ghi nhận tại Điều 32. 

Theo đó, “mọi người có quyền sở hữu về thu 

nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư 

liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp 

trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức 

kinh tế khác”. Như vậy, quyền sở hữu chính 

là những quyền năng dân sự chủ quan của 

từng loại chủ sở hữu nhất định đối với một 

tài sản cụ thể, được xuất hiện trên cơ sở nội 

dung của quy phạm pháp luật về sở hữu
1
. 

Về lí thuyết, quyền sở hữu là quyền thiết 

lập trên tài sản, thể hiện chủ quyền đối với 

tài sản. Quyền này mang tính chất tuyệt đối 

và độc nhất: chủ thể có quyền có tất cả các 

quyền đối với tài sản và tập trung các quyền 

đó trong tay mình, không chia sẻ với ai khác, 

người khác phải tôn trọng các quyền năng 

của chủ thể có quyền. Quyền sở hữu cho  
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