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Tóm tắt: Kể từ khi Toà đất đai và môi trường được thành lập tại Bang New South Wales 

(Australia) vào năm 1980, mô hình toà chuyên trách về môi trường này đã được nhân rộng ở nhiều 

quốc gia trên thế giới như Hoa Kỳ, New Zealand, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan… do được đánh giá 

cao về hiệu quả hoạt động trên thực tế. Bài viết tập trung nghiên cứu về Toà đất đai và môi trường 

của Bang New South Wales (Australia) với tính chất là mô hình toà cấp cao chuyên trách về môi 

trường đầu tiên trên thế giới và đưa ra một số gợi mở cho Việt Nam đối với đề xuất thiết lập toà 

chuyên trách về môi trường. 
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SOME SUGGESTIONS FOR VIETNAM FROM THE SPECIALIST ENVIRONMENTAL 

COURT MODEL OF NEW SOUTH WALES (AUSTRALIA) 

Abstract: Since the Land and Environment Court of New South Wales (Australia) was established 

in 1980, the model of specialist environmental court has been extensively spread in numerous 

countries including the United State of America, New Zealand, India, China and Thailand as its 

operation is highly valued. This paper examines the Land and Environment Court of New South Wales 

(Australia) as the first specialist environmental superior court in the world and offers some 

suggestions for Viet Nam in the course of seeking a proper model of environmental court. 
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1. Mô hình toà chuyên trách về môi 

trường của Bang New South Wales (Australia) 

Toà đất đai và môi trường của Bang New 

South Wales (NSW), Australia là toà cấp cao 

chuyên trách về môi trường đầu tiên trên thế 

giới
1
. Thiết chế này chính thức được thành 

                                                 

1
  Theo thẩm phán David A. Jester, thẩm phán Toà 

cấp quận của Hạt Marion (Indianapolis, bang 

Indianna), Thành phố Indiannapolis và Hạt Marion, 

bang Indianna, Hoa Kỳ đã thành lập “Toà môi 

trường” [dấu ngoặc kép do thẩm phán sử dụng 

lập vào ngày 01/9/1980 trên cơ sở Luật về 

Toà đất đai và môi trường năm 1979 của 

Bang NSW (Land and Environment Court  

                                                                          
trong bài viết] năm 1978, David A. Jester, The 

Indianapolis Environmental Court, 17 URB. L. 

ANN. 209 (1979), tr. 209. https://openscholarship. 

wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1575&conte

xt=law_urbanlaw, truy cập 30/5/2022. Tuy nhiên, 

theo tra cứu, hiện nay không còn thông tin về hoạt 

động của toà và quan trọng, đây cũng chỉ là toà cấp 

quận, không có tính chất toà cấp cao của bang; vì 

vậy, trong các tài liệu hiện nay, Toà đất đai và môi 

trường của NSW vẫn được coi là toà cấp cao về 

môi trường đầu tiên trên thế giới.  
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