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NGUYỄN VĂN HỢI * 

Tóm tắt: Trong chế định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, quy định liên quan đến 

căn cứ phát sinh và năng lực chịu trách nhiệm bồi thường là những quy định có vai trò quan trọng 

trong việc giải quyết các vụ việc thực tiễn. Tại Việt Nam, việc xây dựng những quy định này dựa trên 

sự tham khảo kinh nghiệm lập pháp của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Đức. Tuy nhiên, do 

nhiều nguyên nhân (cả chủ quan và khách quan) khiến cho những quy định hiện hành của Việt Nam 

vẫn còn tồn tại một số điểm hạn chế nhất định. Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích để chỉ 

ra những hạn chế của pháp luật Việt Nam so với pháp luật của Đức, từ đó rút ra một số kiến nghị 

hoàn thiện pháp luật. 

Từ khoá: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại; ngoài hợp đồng; căn cứ phát sinh; năng lực chịu 

trách nhiệm 
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GROUNDS GIVING RISE TO AND CAPACITY FOR NON-CONTRACTUAL DAMAGE 

LIABILITY UNDER THE LAW OF VIETNAM AND GERMANY 

Abstract: In the institution of liability for non-contractual damages, legal provisions related to 

grounds giving rise to and capacity for non-contractual damage liability play an important role in 

resolving practical cases. In Vietnam, these legal provisions are developed based on the lawmaking 

experience of many countries in the world, including Germany. Nevertheless, due to a number of 

subjective and objective reasons, several limitations of current legal provisions of Vietnam on this 

regard still remain. This article focuses on an analysis to indicate the limitations of the law of Vietnam 

in comparison to the German law and thereby drawing some proposals for law improvement.  
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1. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại ngoài hợp đồng 

1.1. Về yếu tố lỗi trong trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại ngoài hợp đồng 

Theo quy định tại Điều 823 Bộ luật Dân 

sự (BLDS) Đức thì: “Người có lỗi cố ý hoặc 

vô ý xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng, 

thân thể, sức khoẻ, tự do, tài sản hoặc một 

quyền khác của người khác thì có nghĩa vụ 

bồi thường thiệt hại phát sinh cho người 

kia”.(1) Theo quy định này, lỗi là một trong 

các điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Tức là 

người yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài 

việc phải chứng minh thiệt hại xảy ra, hành 

vi trái pháp luật, mối quan hệ nhân quả thì 

còn phải chứng minh yếu tố lỗi của người  

                                           
(1). Trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ luật Dân sự 

Đức - Chế định nghĩa vụ, Nxb. Lao động, Hà Nội, 

2014, tr. 677. 
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