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Tóm tắt: 
 

Trách nhiệm sản phẩm là khái niệm còn mới mẻ trong pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, số lượng 
vụ việc liên quan đến trách nhiệm này ngày một tăng trong thời gian gần đây. Những yêu cầu 
pháp lý cho trách nhiệm sản phẩm bao gồm việc nghĩa vụ chứng minh và biện pháp loại trừ trách 
nhiệm là hai khái niệm cần phải làm rõ nhằm nâng cao hiệu quả biện pháp bảo vệ người tiêu 
dùng. Với pháp luật tiến bộ của Châu Âu, các khái niệm đó đã được qui định chi tiết và cụ thể 
kèm theo việc áp dụng hiệu quả trên thực tiễn đã góp phần nên sự thành công của pháp luật Châu 
Âu. Phân tích qui định của Châu Âu nhằm có cách nhìn khái quát hơn và khắc phục mà văn bản 
luật Việt Nam hiện nay còn rất hạn chế. 
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  Abstract: 
 

Product  liability is a fragile concept in Vietnam legal system. However, a wide range of cases 

related to such a concept have increased sharply. In fact, legal requirements include legal 

proof and development of risk defenses, which are probably clarified as two main definitions 

in order to protect consumer rights effectively. By analyzing the advanced development of EU 

law, this paper distinguishes the rules and practical experiences, resulting in better methods to 

improve legal framework regarding product liability in Vietnam   
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