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Tóm tắt: Thực tiễn kí kết hợp đồng mua bán condotel cho thấy, bên bán có sự lạm dụng quá mức 

khi chủ động mở rộng phạm vi áp dụng của điều khoản về bất khả kháng. Thậm chí, những trở ngại về 

mặt pháp lí có thể dự báo trước cũng đã được bên bán bổ sung vào dự thảo hợp đồng. Do đó, ngoài 

những cảnh báo cần thiết đối với bên mua, bài viết phân tích và đề xuất việc ghi nhận chính thức của 

pháp luật về sự kiện bất khả kháng có nội dung giải phóng trách nhiệm dân sự khi không thực hiện 

đúng nghĩa vụ trong hợp đồng cũng như cần xác định rõ ràng trường hợp bất khả kháng khi phải thực 

hiện văn bản pháp luật nếu tình huống đó có đề cập trong hợp đồng. Pháp điển hoá và ghi nhận rõ 

ràng việc công nhận hay từ chối đối với condotel cũng được đề cập và kiến nghị trong bài viết này.  

Từ khoá: Condotel; bất khả kháng; văn bản pháp luật; nghĩa vụ; vi phạm hợp đồng; trách nhiệm 

dân sự. 
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FORCE MAJEURE CLAUSES AND THEIR PRACTICAL USES IN SALES CONTRACTS 

OF CONDOTEL  

Abstract: It appears that sellers in dealing with sale contracts of condotel dominate and actively 

expand the force majeure clause in practice. Exceptionally, there are several anticipated legitimate 

hindrances put into the draft agreements by the seller. Hence, aside from notices to buyers, the paper 

also analyzes and supplies some recommendations for the official legal recognition of force majeure 

clauses to release contracting parties’ civil liability for failing to perform obligations properly. The 

law should clarify the force majeure clauses in implementing the legal documents mentioned in the 

contract. It also regards the suggestion for accepting or even denying the condotel in Vietnamese laws.   
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1. Sự kiện bất khả kháng và khả năng 

loại trừ trách nhiệm của bên bán  

1.1. Quy định về sự kiện bất khả kháng  

Thông thường, bất khả kháng được hiểu 

là điều không thể, không có khả năng chống 

lại được. Dưới góc độ pháp lí, bất khả kháng 

được hiểu “là trường hợp mà con người 

không thể biết trước, không thể khắc phục 

được những thiệt hại do khách quan gây ra 

như chiến tranh, lụt, bão, động đất, do hành 

động công quyền”
1
. Trong quan hệ hợp  
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