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BẠCH THỊ NHÃ NAM * 

Tóm tắt: Lĩnh vực xây dựng chứa đựng nhiều rủi ro liên quan đến vật liệu xây dựng, phương tiện, 

thiết bị kĩ thuật, tai nạn người lao động và bên thứ ba… Pháp luật đã đặt ra yêu cầu chủ đầu tư dự án 

và nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn thiết kế bắt buộc phải tham gia bảo hiểm trong hoạt động xây 

dựng. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện từ bỏ thế quyền đối với nhà 

thầu hay các bên liên quan khác đến dự án xây dựng. Bài viết tìm hiểu về chế định thế quyền và từ bỏ 

thế quyền trong hoạt động bảo hiểm nói chung và bảo hiểm công trình xây dựng nói riên. Đồng thời, 

bài viếtphân tích một phán quyết của Toà án Vương quốc Anh về việc không áp dụng từ bỏ thế quyền 

đối với nhà thầu phụ công trình xây dựng và đưa ra các lưu ý đối với các bên tham gia dự án xây 

dựng trong việc bảo hiểm cho phần công việc nhận thầu. 

Từ khoá: Thế quyền; kinh doanh bảo hiểm; dự án xây dựng 
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WAIVER OF INSURANCE COMPANIES’ SUBROGATION AGAINST SUBCONSTRACTORS 

IN INSURANCE CONTRACTS COVERING CONSTRUCTION WORKS   

Abstract: Construction projects currently contain a lot of risks such as construction materials, 

vehicles, technical equipment, labor accidents and third parties... The law has set requirements for 

project investors, and construction contractors, design consultants… to take out compulsory insurance 

in their construction process. However, in practice, the insurer waives the right of subrogation to the 

contractors or other parties involved in the construction projects. The paper explores subrogation and 

waiver of subrogation in general and in insurance contracts on construction works in particular. The 

paper also analyzes a recent judgment of the British Court on not applying waiving of subrogation to 

subcontractor in the construction works, and given on such analysis, the paper proposes some 

suggestions for the parties in the construction projects in insuring the procured work. 
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1. Chế định thế quyền và từ bỏ thế 

quyền trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm  

Thế quyền là học thuyết pháp lí có 

nguồn gốc từ hệ thống dân luật.
(1)
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(1). James M. Mullen, “The Equitable Doctrine of 

Subrogation”, 3 Md. L. Rev. 202, 1939, tr. 1, 

tích ngữ nghĩa của thuật ngữ thế quyền 

(Subrogage) trong tiếng Latin, tiền tố “sub” 

có nghĩa là “under” - dưới và “rogage” có 

nghĩa là “to ask” - yêu cầu.
(2)

 Từ đồng nghĩa 

phổ biến với thuật ngữ “subrogation” là 
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s3/1, truy cập 01/6/2021. 
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