
 ZENTRUM FÜR DEUTSCHES RECHT 
TRUNG TÂM PHÁP LUẬT ĐỨC - GERMAN LAW CENTRE 

 
 

Vortragsveranstaltung: 
 
 

Das Entschädigungsrecht in Deutschland und Vietnam 
 
Das Recht der Entschädigung, insbesondere für den Entzug von Eigentum oder Nutzungsrechten 
an Boden, ist ein sensibles rechtsstaatliches Thema. Es bildet einen der Schwerpunkte bei der 
bevorstehenden Reform des Bodenrechts in Vietnam. Die Veranstaltung gewährt einen Einblick 
in das deutsche und vietnamesische Entschädigungsrecht und bietet die Gelegenheit zur Diskus-
sion der Erfahrungen, Problemstellungen und aktuellen Reform.  
 

Entschädigungsrecht - deutsche Erfahrungen  
Prof. Dr. Dr. Ulrich Battis, Humboldt-Universität Berlin, Rechtsanwaltskanzlei Gleiss Lutz 
Ulrich Battis ist Experte für europäische Raumentwicklung und Bau-, Planungs- und Umweltrecht. Zu seinen 
Schwerpunkten gehören außerdem das Wissenschaftsrecht, das Öffentliches Dienstrecht und Fragen zu Verwal-
tungsreformen (insbesondere Organisation und Personal). 

Das Recht der Bodenentschädigung - vietnamesische Erfahrungen 
Assoz. Prof. Dr. Nguyễn Quang Tuyến, Rechtshochschule Hanoi, Leiter des Fachbereichs 
Bodenrecht, Fakultät für Wirtschaftsrecht 

Diskussion: Entschädigungsrecht - Erfahrungen, Problemstellungen, Reform 
 
Mit Übersetzung Deutsch/Vietnamesisch. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen! 
 
 
 

Mittwoch, 27.03.2013, 9.00 - 11.30, Rechtshochschule Hanoi, 87 Nguyễn Chí Thanh,  
Konferenzraum, Gebäude B 
Weitere Informationen unter www.Thomas-Schmitz-Hanoi.vn oder per E-mail (tschmit1@gwdg.de). 
Veranstalter: Zentrum für deutsches Recht an der Rechtshochschule Hanoi 
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Tọa đàm: 
 
 

Pháp luật bồi thường của Đức và Việt Nam 
 
Pháp luật về bồi thường, đặc biệt là bồi thường trong trường hợp thu hồi đất vì mục đích công  là 
chủ đề khá nhạy cảm trong nhà nước pháp quyền. Đây cũng là một những vấn đề được quan tâm 
trong cải cách pháp luật đất đai hiện nay ở Việt Nam. Tọa đàm này bàn luận chuyên sâu về pháp 
luật bồi thường của Đức và Việt Nam, đồng thời là cơ hội để trao đổi kinh nghiệm, những vấn đề 
bất cập và các nội dung cải cách pháp luật hiện hành trong lĩnh vực này ở cả hai quốc gia. 
 

Pháp luật bồi thường - kinh nghiệm của Đúc 
GS. TS. TS. Ulrich Battis,  Giáo sư của Đại học Tổng hợp Humboldt, Béc-lin, Đức (Humboldt-
Universität Berlin), Luật sư văn phòng luật Gleiss Lutz 
Giáo sư Ulrich Battis là chuyên gia về quy hoạch không gian châu Âu và pháp luật xây dựng, quy hoạch và môi 
trường. Ngoài ra, những trọng tâm nghiên cứu của ông còn bao gồm pháp luật về nghiên cứu khoa học, pháp luật 
công vụ và các vấn đề về cải cách hành chính (đặc biệt là về tổ chức và nhân sự).  

Pháp luật bồi thường đất đai - kinh nghiệm của Việt Nam  
PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng Bộ môn Luật đất đai, Khoa pháp luật kinh tế, Trường 
Đại học Luật Hà Nội 

Thảo luận: Pháp luật bồi thường - kinh nghiệm,  các vấn đề bất cập và  đề xuất cải cách 
 
Hội thảo có phiên dịch Đức - Việt. Trung tâm Pháp Luật Đức xin kính mời các quý vị có quan 
tâm đến nội dung đề tài đến tham dự buổi tham luận. 
 

Thời gian: 9:00 đến 11:30 Thứ tư ngày 27 tháng 3 năm 2013 
Địa điểm: Phòng Hội Thảo Nhà B, Trường Đại học Luật Hà Nội, 87 Nguyễn Chí Thanh 
Thông tin tham khảo tại website www.Thomas-Schmitz-Hanoi.vn hoặc liên hệ qua email (tschmit1@gwgd.de). 
Ban tổ chức: Trung tâm pháp luật Đức, Trường Đại học Luật Hà Nội 


