
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Nhà nước có trách nhiệm bồi thường khi có đủ các

căn cứ sau đây:

a) Có một trong các căn cứ xác định hành vi trái pháp luật

của người thi hành công vụ gây thiệt hại và yêu cầu bồi

thường tương ứng quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Có thiệt hại thực tế của người bị thiệt hại thuộc phạm

vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định

của Luật này;

c) Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế và hành

vi gây thiệt hại.

2. Căn cứ xác định hành vi trái pháp luật của người

thi hành công vụ gây thiệt hại và yêu cầu bồi thường

tương ứng bao gồm:

a) Có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường theo quy

định của Luật này và có yêu cầu cơ quan trực tiếp quản lý

người thi hành công vụ gây thiệt hại hoặc Tòa án có thẩm

quyền giải quyết vụ án dân sự giải quyết yêu cầu bồi

thường;

b) Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính đã

xác định có hành vi trái pháp luật của người bị kiện là

người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc phạm vi trách

nhiệm bồi thường của Nhà nước và có yêu cầu bồi thường

trước hoặc tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận,

công khai chứng cứ và đối thoại;

c) Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự đã xác

định có hành vi trái pháp luật của bị cáo là người thi hành

công vụ gây thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bồi

thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành

chính, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thi hành án hình

sự, thi hành án dân sự và có yêu cầu bồi thường trong quá

trình giải quyết vụ án hình sự.

CĂN CỨ XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM 

BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC (ĐIỀU 7)

VĂN BẢN LÀM CĂN CỨ YÊU CẦU 

BỒI THƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG 

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (ĐIỀU 8)

Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý

hành chính quy định tại Điều 17 của Luật này bao gồm:

(Khoản 5, điều 3: Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường là văn

bản đã có hiệu lực pháp luật do cơ quan nhà nước, người có

thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định,

trong đó xác định rõ hành vi trái pháp luật của người thi hành

công vụ hoặc là bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm

quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định rõ người bị thiệt

hại thuộc trường hợp được Nhà nước bồi thường.)

Bản án, quyết định của Tòa án có thẩm quyền xác định rõ hành

vi trái pháp luật của người thi hành công vụ;

Quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật về

khiếu nại chấp nhận một phần hoặc toàn bộ nội dung khiếu nại của

người khiếu nại;

Quyết định hủy, thu hồi, sửa đổi, bổ sung quyết định hành chính

vì quyết định đó được ban hành trái pháp luật;

Quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người thi hành

công vụ bị tố cáo trên cơ sở kết luận nội dung tố cáo theo quy định

của pháp luật về tố cáo;

Quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người thi hành

công vụ trên cơ sở kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật về

thanh tra;

Quyết định xử lý kỷ luật người thi hành công vụ do có hành vi

trái pháp luật;

Văn bản khác theo quy định của pháp luật đáp ứng điều kiện quy

định tại khoản 5 Điều 3 của Luật này.

(Trích Luật trách nhiệm bồi thường 

Nhà nước năm 2017)

THÁNG 4/2021



PHẠM VI TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG 

CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG 

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (ĐIỀU 17)

NHÀ NƯỚC CÓ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT

HẠI TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP SAU ĐÂY:

1. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trái pháp luật;

2. Áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm

hành chính trái pháp luật;

3. Áp dụng một trong các biện pháp khắc phục hậu quả vi

phạm hành chính sau đây trái pháp luật:

a) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có

phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép;

b) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, bao bì hàng hóa,

phương tiện kinh doanh, vật phẩm;

c) Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng;

4. Áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi

phạm hành chính trái pháp luật;

5. Áp dụng một trong các biện pháp xử lý hành chính sau đây

trái pháp luật:

a) Giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

b) Đưa vào trường giáo dưỡng;

c) Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc;

d) Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

6. Không áp dụng hoặc áp dụng không đúng quy định của Luật

Tố cáo các biện pháp sau đây để bảo vệ người tố cáo khi người đó

yêu cầu:

a) Đình chỉ, tạm đình chỉ, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định

xử lý kỷ luật hoặc quyết định khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp

pháp của người tố cáo; khôi phục vị trí công tác, vị trí việc làm, các

khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm cho người tố

cáo tại nơi công tác;

b) Đình chỉ, tạm đình chỉ, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết

định hành chính, hành vi hành chính xâm phạm quyền, lợi ích hợp

pháp của người tố cáo; khôi phục các quyền, lợi ích hợp pháp của

người tố cáo đã bị xâm phạm tại nơi cư trú;

c) Áp dụng biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi xâm hại hoặc đe

dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm,

uy tín của người tố cáo theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật

Tiếp cận thông tin về cố ý cung cấp thông tin sai lệch mà không

đính chính và không cung cấp lại thông tin;

8. Cấp, thu hồi, không cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh

nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng

nhận đăng ký đầu tư, giấy phép và các giấy tờ có giá trị như

giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trái pháp

luật;

9. Áp dụng thuế, phí, lệ phí trái pháp luật; thu thuế, phí, lệ phí

trái pháp luật; truy thu thuế, hoàn thuế trái pháp luật; thu tiền

sử dụng đất trái pháp luật;

10. Áp dụng thủ tục hải quan trái pháp luật;

11. Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục

đích sử dụng đất trái pháp luật; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng

mặt bằng, tái định cư trái pháp luật; cấp hoặc thu hồi Giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản

khác gắn liền với đất trái pháp luật;

12. Ra quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh trái pháp luật;

13. Cấp văn bằng bảo hộ khi có căn cứ pháp luật cho rằng

người nộp đơn không có quyền nộp đơn hoặc có căn cứ pháp

luật cho rằng đối tượng không đáp ứng điều kiện bảo hộ; từ

chối cấp văn bằng bảo hộ với lý do đối tượng không đáp ứng

điều kiện bảo hộ mà không có căn cứ pháp luật; chấm dứt hiệu

lực văn bằng bảo hộ mà không có căn cứ pháp luật;

14. Ra quyết định xử lý kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật đối

với công chức từ Tổng Cục trưởng và tương đương

trở xuống.

NGHĨA VỤ HOÀN TRẢ CỦA NGƯỜI THI HÀNH 

CÔNG VỤ (ĐIỀU 64)

1. Người thi hành công vụ có lỗi gây thiệt hại có nghĩa vụ

hoàn trả cho ngân sách nhà nước một phần hoặc toàn bộ số

tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại.

2. Trường hợp có nhiều người thi hành công vụ cùng gây

thiệt hại thì những người đó có nghĩa vụ hoàn trả tương ứng

với mức độ lỗi của mình và thiệt hại mà Nhà nước phải bồi

thường.

TRÁCH NHIỆM THU TIỀN HOÀN TRẢ TRONG TRƯỜNG 

HỢP NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ CHUYỂN SANG

CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC (ĐIỀU 70)

1. Cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý, sử dụng, trả lương cho

người thi hành công vụ gây thiệt hại có trách nhiệm thu tiền hoàn

trả theo quyết định hoàn trả.

2. Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại tại

thời điểm người đó gây ra thiệt hại có trách nhiệm yêu cầu cơ quan,

tổ chức đang trực tiếp quản lý, sử dụng, trả lương cho người thi

hành công vụ gây thiệt hại thu tiền hoàn trả theo quyết định hoàn

trả và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

TRÁCH NHIỆM THU TIỀN HOÀN TRẢ TRONG TRƯỜNG 

HỢP NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ GÂY THIỆT HẠI 

ĐÃ NGHỈ HƯU, NGHỈ VIỆC (ĐIỀU 71)

1. Cơ quan Bảo hiểm xã hội đang trả lương hưu cho người thi hành

công vụ gây thiệt hại có trách nhiệm thu tiền theo quyết định hoàn

trả và nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.

2. Trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại đã nghỉ việc

nhưng không hưởng lương hưu hoặc không làm việc tại cơ quan,

tổ chức nào khác thì cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công

vụ gây thiệt hại tại thời điểm người đó gây ra thiệt hại có trách

nhiệm tổ chức thực hiện quyết định hoàn trả theo quy định của

pháp luật.

Thực hiện bởi: Phòng Tư pháp Quận 8 (Cơ quan thường trực 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật)


