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• It is not required to incorporate an
agreement on compensatory damages in a
contract – EXCEPTION: where the contract
includes only a penalty clause, no damage can be
claimed (Article 418.3 CC 2015).

• There is no cap for amount of
compensation.

• Damage must be direct and actual.
• 2015 Civil Code allows a penalty and
compensatory damages for violation to be applied
at the same time.

• The parties must have an agreement on penalties
in the contract.

• Article 418 of the 2015 Civil Code has no limits
on value of penalty. – EXCEPTION: the value of
penalty is restricted at a statutory cap, which is:

❑8% of the value of the infringed contractual
obligation for commercial contracts
under Article 301 Commercial Law 2005.

❑12% of the value of the breached
contractual obligation for state-funded
construction projects in accordance with
Article 146 Construction Law 2014.

COMPENSATORY DAMAGESPENALTY
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Rules on compensation of contractual damages

ACTUAL BREACH
• A violation must be actually occurred
• Failure to perform, improper or incomplete

performance of contractual obligations (Article 3.12
CL, Article 351 CC).

ACTUAL DAMAGES

• Physical damage: (Article 361.2 CC)
• Actual Loss or damages to assets;
• Reasonable expenses to prevent, mitigate or remedy
• Actual loss or reduction of income.

• Spiritual damage: losses related to life, health, honor, dignity or
reputation and other personal benefits of an entity. (Article 361.2 CC)
=> Damage must be actual and direct (Article 302 CL).

CAUSAL LINK

• The breach of contract must directly cause the damage,
otherwise, no compensation is allowed (Article 303.3 CL).

FAULT
• Fault is not required (it is different from non-contractual damages)
• The breaching party is partially or wholly excluded from liability in

case of:
• Force majeure (Article 584.2 CC),
• Damage caused by partial or entirely fault of the aggrieved party
• The party claiming damages fails to mitigate/prevent its losses

(Article 305 CL).



Liquidated/agreed Damages

RULE

Only direct and actual damage 

shall be legally accepted, including 

physical, spiritual damage and 

profits that would have been 

received without the breach. 

➢ The Supreme People's Court of Vietnam rejected the liquidated damages (VND10 billion) provided
in an agency contract, reasoning that the damages must be calculated on the basis of the actual and
direct loss (in accordance with Art. 302, 303 and 304 of CC) (Cassation Decision no. 11/2020/KN-
KDTM dated June 09 2020).

Court may reject to enforce  

liquidated damages agreed by 

the parties 

IN PRACTICE

Actual damage vs liquidated (agreed) damage 

Article 360 Civil Code

The breaching party must compensate in 

full for loss and damages caused by its 

breach(es), unless otherwise agreed or 

provided by law.

.



PAYMENT OF INTEREST AS PART OF COMPENSATORY DAMAGES

Case  Law No. 09/2016

Advanced payment paid by the damaged
party to the breaching party or violation of
its payment obligation => The breaching
party must pay late payment interest.

Penalty and compensation => no interest .
Court determined the average of interest
rates offered by three local banks

Applicable interest rates

Article 306 CL 2005: ’the average interest
rate applicable to overdue debts in the
market at the time of payment for the
delayed period́.’

When interest can be 
claimed?



ARTICLE 419.2 CIVIL CODE:

Article 419.2 CIVIL CODE 

Benefits that the damaged party 
could have enjoyed under the 

Contract and the incurred expenses 
(do not overlap with the 

compensation for damages).  

COMMENT: 

Loss of direct benefit, that 
would have been earned  

No clear requirement but 
court may use foreseeability 

test 

ARTICLE 302.2 COMMERCIAL LAW:

The direct profit which the
damaged party would have earned
if there was no such breach

Compensation for loss of profits and benefits



CLAIMS FOR COMPENSATORY DAMAGES MAYBE REJECTED

1

•The Court rejected the steel buyer's claim for compensation in relation to its contract with a third party on the basis of  
lacking  causation (the contract of the buyer and 3rd party was to construct a 220KV grid line,  which was differed from 
the purpose of the disputing contract, which is to construct a 110 KV line)). (KDTM-ST 01/2013 Judgment).

2

•The court rejected the claim for losses of profits related to the transaction with a third party for reason that the 
breaching party did not know and was not obliged to know about that transaction and that the breach did not directly 
cause the damages which the claiming party must pay to the 3rd party. (Judgment 1006/2008/KDTM-ST). 

3

•The court dismissed the claim for compensation because the claimant being a buyer of packaging materials had no
complaint about the defect on the PE bags when the bags were delivered. Instead, they claimed when the bags were used
and the goods were deleterious. Court held that there was insufficient evidence to prove that defect on bags caused
damage to goods(Judgment No. 18/2018/KDTM-PT).

4

•The court rejected the damaging party’s claim for compensation of travel expenses for filing the claim, reasoning that the 
claimant may file her claim remotely or authorizing a resident in Vietnam to file such claim on her behalf (Judgment No. 
834/2012/DS-ST).  Cour reasoned that the claimant failed to mitigate damages and the damage does not satisfy the 
requirement of damage’s foreseeability. 

⯀ Examples of claims that have been refused by the Vietnamese courts:
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GIỚI THIÊ ̣ U  
NHỮNG LƯU Ý VỀ
BỒI THƯỜNG THIÊ ̣ T 
HẠI HỢP ĐỒNG

YÊ U CÀU VỀ
CHỨNG MINH 
THIÊ ̣ T HẠI

Điểm khác biê ̣ t giữa phạt vi 
phạm và bồi thường thiê ̣ t hại 
nghiã vụ hợp đồng Tińh tôán bồi thường thiê ̣ t hại 

hợp đồng thêô Lua ̣ t Viê ̣ t Nam 

Những yê u càu cụ thể và
thực tế áp dụng 

YÊ U CÀU BỒI THƯỜNG 
THIÊ ̣ T HẠI BỊ TỪ CHỐI

Dựa trê n các phán quyết 
của Tồa Án



• Không cần có thỏa thuận trông hợp đồng về
Bồi thường thiê ̣ t hại (“BTTH”) – NGÔẠI LỆ: HĐ cố
thổa thua ̣ n về phạt vi phạm (Điều 418.3 BLDS
2015).

• Luật không quy định giới hạn về mức
BTTH.

• Thiệt hại được bồi thường phải là thiệt hại
trực tiếp và thực tế

• Lua ̣ t chô phếp trường hợp đồng thời áp
dụng phạt vi phạm và BTTH .

• Các bên phải cố thổa thua ̣ n phạt vi phạm trông
hợp đồng.

• Điều 418 BLDS 2015 chô phép thỏa thuận về mức
phạt không có giới hạn - NGOẠI TRỪ: Mức phạt
vi phạm bị giới hạn thêô lua ̣ t trông các trường
hợp sau:

❑8% giá trị nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm
đối với các hợp đồng thương mại thêô điều
301 Lua ̣ t Thương mại 2005 (“LTM”).

❑12% giá trị nghiã vụ hợp đồng bị vi phạm
đối với các dự án xa y dung cố vốn nhà nước
thêô điều 146 Lua ̣ t xa y dựng năm 2014.

BỒI THƯỜNG THIÊ ̣ T HẠI HỢP ĐỒNGPHẠT VI PHẠM

GIỚI THIỆU



NGUYÊN TẮC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Có hành vi vi phạm

• Vi phạm phải là vi phạm đã xảy ra trên thực tế.
• Baô gồm: Không thực hiê ̣n, thực hiê ̣ n không đúng hay không

đày đủ nghiã vụ (Điều 303 LTM, Điều 351 BLDS).

CỐ THIÊ ̣ T HẠI XẢY RA

• Thiê ̣ t hại va ̣ t chát: (Điều 361.2 BLDS)
• Tổn thất về tài sản.
• Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại
• Thu thập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.

• Thiê ̣ t hại tinh thàn: bị xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự,
nhân phẩm, uy tín và các lợi ích nhân thân khác. (Điều 361.3 BLDS)
=> Phải là thiê ̣ t hại thực tế và trực tiếp (Điều 302, 303, 304 LTM).

QUAN HÊ ̣ NHA N QUẢ

• Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra
thiệt hại. (Điều 303 LTM).

YẾU TỐ LỖI

• Luật không yêu cầu (khác với yêu cầu BTTH ngoài hợp đồng)
• Bên bị vi phạm cố khả năng được miễn một phần hôặc tôàn bộ trách

nhiê ̣m trông trường hợp:
• Bát khả kháng, (Điều 351.2 BLDS),
• Thiệt hại gây ra dô lỗi một phần hôặc tôàn bộ của Bên bị vi

phạm (Đ 363, Đ 351.3 BLDS)
• Bên bị vi phạm không hạn chế tổn thát (Điều 305 LTM).



Bồi thường thiệt hại ấn định (LD)

NGUYÊ N TÁC

Chỉ được bồi thường thiệt hại thực

tế và trực tiếp , baô gồm thiệt hại

vật chất, tinh thần và lợi ích lẽ ra sẽ

được hưởng. 

➢ Tòa án Tối caô chô rằng Bên vi phạm không phải trả số tiền bồi thường thiệt hại thêô thỏa thuận (10
tỷ đồng) vì lý dô mức bồi thường phải được tỉnh trên cơ sở mức thiệt hại thực tế và trực tiếp thêô
Điều 302, 303 và 304 của LTM) (Kháng nghị Giám đô c thảm số 11/2020/KN-KDTM ngày 09/06/
2020).

Tồa án cố thể từ chối khôản bồi 

thường được thỏa thuận án 

điṇh trông hợp đồng bởi các 

bên

ÁP DỤNG

THIỆT HẠI THỰC TẾ VS. THIỆT HẠI ẤN ĐỊNH

Điều 360 BLDS

Bê n vi phạm phải bồi thường toàn bộ tổn 

thát, thiê ̣ t hại chô bê n bị vi phạm trừ khi 

có thỏa thuận khác hôa ̣ c Lua ̣ t quy điṇh 

khác.



LÃI LÀ MÔ ̣ T PHÀN CỦA BỒI THƯỜNG THIÊ ̣ T HẠI

Án lê ̣ 09/2016

Khôản tiền ứng trước mà bê n bị thiê ̣ t hại đã trả
chô bên vi phạm hôa ̣ c nghĩa vụ thanh tôán vi
phạm => Bê n vi phạm phải trả tiền lãi phát sinh
dô cha ̣m trả.

Khôản tiền phạt và khôản bồi thường thiê ̣ t hại 
=> Khô ng làm phát sinh lãi.

Tồa án xác định mức lãi trung bình trê n thị
trường được xác định bàng lãi trung bình trê n
thị trường của ít nhát ba nga n hàng tại địa
phương.

Cách tińh lãi cha ̣m trả

Điều 306 LTM 2005: ‘[...] tiền lãi trên số tiền
chậm trả đó thêô lãi suất nợ quá hạn trung
bình trên thị trường tại thời điểm thanh tôán
tương ứng với thời gian chậm trả [...]’

Khôản nàô được tińh lãi?



ĐIỀU 419.2 BLDS:

Các lợi ích mà bê n bị vi phạm lễ ra 
sễ được hưởng thêô Hợp đồng và

chi phí phát sinh dô vi phạm
(nhưng không được trùng với mức

bồi thường thiệt hai)

NHẬN XÉT

Thiệt hại về lợi ích trực tiếp, 
đáng lẽ được hưởng theo Hơp 

đồng. 

Luật không quy định rõ yếu tố có
thể dự liệu được của thiệt hại
nhưng Tòa án có thể yêu cầu

ĐIỀU 302.2 LTM

Những lợi ích trực tiếp mà
người bị vi phạm đáng lễ được 
hưởng nếu không có vi phạm

BỒI THƯỜNG CHO CÁC LỢI ÍCH BỊ THIỆT HẠI



YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CÓ THỂ BỊ TỪ CHỐI

1

• Yêu cầu BTTH của bên mua thép đối với bên bán chậm giaô hàng về khôản tiền bồi thường phải trả chô bên thứ ba đã bị
Tòa án từ chối vì không có mối quan hệ nhân quả (mục đích của Hợ p đồng với Bên thứ 3 là xây dựng đường dây 220KV) 
khác với mục đích ghi trông HĐ mua bán là xây dựng đường dây 110 KV)) (Bản án 01/2013/KDTM-ST)

2

• Tồa án bác yêu cầu BTTH liên quan đến giaô dịch với bên thứ ba dô bên vi phạm không biết và không buộc phải biết về 
giaô dịch đố. Tòa chô rằng vi phạm không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra khôản tiền bồi thường mà bên bị thiệt hai
phải trả chô bên thứ 3 vì giaô dịch với bên thứ ba đó là mô ̣ t quan hệ riêng biê ̣ t, Bên vi phạm không biết và không thể biết. 
(Phán quyết 1006/2008/KDTM-ST)

3
• Tồa án bác khiếu nại đồi BTTH về chất lượng baô bì là tủi PÊ với lý dô là bên bị vi phạm không cố khiếu nại khi nhận hàng,
mà chỉ khiếu nại sau khi baô bì đã được sử dụng và gây hư hỏng hàng hóa=> Không đủ ca n cứ để xác minh nguyên nhân
thực sự gây ra hư hổng hàng hốa là dô chát lượng của baô bì được giaô bời Bị đơn (Bản án số 18/2018/KDTM-PT).

4
• Tồa án bác yêu cầu BTTH chi phí đi lại của NĐ khi xết tháy NĐ có thể thực hiê ̣n khiếu kiện từ xa hôa ̣ c ủy quyền chô người ở
Viê ̣ t Nam để khiếu kiện. Tòa chô rằng, Nguyên đơn không thực hiên nghĩa vụ hạn chế tổn thất và thiệt hại không dự đôạn 
được đối với bị đơn (Phán quyết số 834/2012/DS-ST).

⯀ Một số trường hợp TA đã từ chối yêu cầu bồi thường:
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