
 

B�n d�ch c�a Nhà Pháp lu�t Vi�t-Pháp 1 

Trích B� lu�t dân s� C�ng hòa Pháp 

 
 

QUY�N IV 

CÁC BI�N PHÁP B�O ð�M TH�C HI�N NGHĨA V� 

 
 
 
 
ði�u 2284  
Ngư�i nào b� ràng bu�c vào m�t nghĩa v� cá nhân thì ph�i th�c hi	n nghĩa v� ñó 
b�ng t�t c� tài s�n ca mình, bao g�m ñ�ng s�n và b�t ñ�ng s�n, hi	n có và s� có 
trong tương lai. 
 
ði�u 2285  
Tài s�n ca ngư�i có nghĩa v� là ñ�m b�o chung cho nh�ng ngư�i có quy�n; giá 
tr� tài s�n ñư�c phân chia cho nh�ng ngư�i có quy�n theo t� l	 ca các nghĩa v�, 
tr� trư�ng h�p h� có lý do chính ñáng ñ� ñư�c ưu tiên.  
 
ði�u 2286  
Nh�ng ngư�i sau ñây ñư�c quy�n c�m gi� tài s�n : 

1° Ngư�i ñã ñư�c giao gi� tài s�n cho ñ�n khi kho�n n� ca mình ñư�c thanh 
toán ; 

2° Ngư�i có kho�n n� chưa thanh toán theo m�t h�p ñ�ng có quy ñ�nh bu�c giao 
tài s�n ; 

3° Ngư�i có kho�n n� chưa thanh toán ñư�c xác l�p khi ñang gi� tài s�n ; 

4° Ngư�i ñư�c hư�ng m�t bi	n pháp b�o ñ�m mà không làm m�t quy�n s� h�u. 

Quy�n c�m gi� tài s�n ch�m d�t khi ngư�i c�m gi� t� nguy	n t� ch�i quy�n ca 
mình. 
 
ði�u 2287  
Quy ñ�nh t�i Quy�n này không c�n tr� vi	c áp d�ng các quy ñ�nh cho trư�ng h�p 
m� th t�c c�u vãn, ph�c h�i ho�c thanh lý doanh nghi	p theo quy�t ñ�nh ca 
Toà án ho�c cho các trư�ng h�p x  lý tình tr�ng phá s�n ca các cá nhân. 
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THIÊN I 

CÁC BI�N PHÁP B�O ð�M ð	I NHÂN  

 
ði�u 2287-1  
Các bi	n pháp b�o ñ�m ñ�i nhân quy ñ�nh t�i Thiên này g�m b�o lãnh, b�o lãnh 
ñ�c l�p và thư b�o tr�. 
 

CHƯƠNG I 

B�O LÃNH 

M�C 1. B�N CH�T VA PHM VI B�O LÃNH 

 
ði�u 2288  
Ngư�i nh�n b�o lãnh m�t nghĩa v� ph�i th�c hi	n nghĩa v� ñó ñ�i v!i ngư�i có 
quy�n n�u ngư�i có nghĩa v� không t� mình th�c hi	n ho�c th�c hi	n không 
ñúng nghĩa v�. 
 

ði�u 2289  
Ch" có th� b�o lãnh m�t nghĩa v� ñã có hi	u l�c. 
 
Tuy nhiên, cũng có th� b�o lãnh m�t nghĩa v�, dù sau này nghĩa v� ñó có th� b� hy 
b$ do ngư�i có nghĩa v� ñư�c mi%n tr�, ví d� trư�ng h�p ngư�i chưa thành niên. 
 
ði�u 2290  
B�o lãnh không ñư�c vư�t quá nghĩa v� ca ngư�i có nghĩa v�, cũng không ñư�c 
cam k�t b�o lãnh v!i nh�ng ñi�u ki	n n�ng hơn. 
 
Có th� cam k�t b�o lãnh ch" m�t ph�n nghĩa v�, và v!i nh�ng ñi�u ki	n nh& hơn. 
 
B�o lãnh vư�t quá nghĩa v� ho�c cam k�t b�o lãnh v!i nh�ng ñi�u ki	n n�ng hơn 
không b� vô hi	u mà ch" có th� gi�m xu�ng ñ�n gi!i h�n ca nghĩa v� chính. 
 
ði�u 2291  
Có th� nh�n b�o lãnh mà không c�n ngư�i có nghĩa v� yêu c�u và ngay c� khi 
ngư�i này không bi�t. 
 
Có th� nh�n b�o lãnh không ch" cho ngư�i có nghĩa v� chính mà c� cho ngư�i 
b�o lãnh ca ngư�i có nghĩa v�. 
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ði�u 2292 
Vi	c b�o lãnh không th� ñư�c suy ñoán mà ph�i ñư�c th� hi	n rõ ràng và không 
th� m� r�ng ph�m vi b�o lãnh ra ngoài nh�ng gi!i h�n ñã cam k�t 
 
ði�u 2293  
B�o lãnh vô h�n ñ�nh ñ�i v!i nghĩa v� chính thì ñư�c áp d�ng ñ�i v!i t�t c� 
nh�ng ph� kho�n ca nghĩa v�, k� c� nh�ng chi phí cho vi	c yêu c�u ngư�i có 
nghĩa v� chính và nh�ng chi phí phát sinh sau khi t�ng ñ�t thông báo cho ngư�i 
b�o lãnh. 
 
N�u ngư�i b�o lãnh là th� nhân thì ngư�i có quy�n ph�i thông báo cho ngư�i b�o 
lãnh v� nghĩa v� b�o lãnh và các ph� kho�n ít nh�t m�t l�n m�t năm vào ngày mà 
các bên ñã th$a thu�n, trư�ng h�p không có th$a thu�n thì vào ngày tương �ng 
v!i ngày giao k�t h�p ñ�ng; n�u không s� m�t quy�n ñ�i v!i các ph� kho�n ca 
kho�n n�, chi phí và ti�n ph�t. 
 
ði�u 2294  
Nh�ng nghĩa v� mà ngư�i b�o lãnh b(t bu�c ph�i th�c hi	n ñư�c chuy�n giao 
cho ngư�i th�a k� ca h�. 
 
ði�u 2295  
Ngư�i có nghĩa v� b(t bu�c ph�i có ngư�i b�o lãnh thì ph�i gi!i thi	u m�t ngư�i 
b�o lãnh có năng l�c giao k�t h�p ñ�ng và có ñ tài s�n ñ� b�o ñ�m cho ñ�i 
tư�ng ca nghĩa v�. 
  
Ngư�i có quy�n không ñư�c t� ch�i ngư�i b�o lãnh do ngư�i có nghĩa v� gi!i 
thi	u ch" vì lý do ngư�i b�o lãnh không cư trú trong ph�m vi qu�n h�t ca toà án 
phúc th)m nơi b�o lãnh. 
 
ði�u 2296  
Kh� năng th�c hi	n nghĩa v� ca ngư�i b�o lãnh ch" ñư�c ñánh giá b�ng b�t ñ�ng 
s�n ca h�, tr� trong lĩnh v�c thương m�i ho�c khi nghĩa v� có giá tr� nh$. 
 
Không tính ñ�n nh�ng b�t ñ�ng s�n ñang tranh ch�p ho�c b�t ñ�ng s�n mà vi	c 
x  lý tài s�n g�p nhi�u khó khăn vì � xa. 
 
ði�u 2297  
N�u ngư�i b�o lãnh ñã ñư�c ngư�i có quy�n ch�p nh�n m�t cách t� nguy	n ho�c 
theo quy�t ñ�nh ca Tòa án, nhưng sau ñó không có kh� năng th�c hi	n nghĩa v� 
thì ph�i gi!i thi	u m�t ngư�i b�o lãnh khác. 
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Quy ñ�nh này ch" có ngo�i l	 trong trư�ng h�p ngư�i b�o lãnh ñư�c c  ra theo 
th$a thu�n trong ñó ngư�i có quy�n yêu c�u ch" ñ�nh ñích danh ngư�i b�o lãnh. 
 

M�C 2. HI�U L�C C�A VI�C B�O LÃNH  

TI�U M�C 1. HI�U L�C C�A VI�C B	O LÃNH GI
A NGƯ�I CÓ 
QUYN VÀ NGƯ�I B	O LÃNH  

 
ði�u 2298  
Ngư�i b�o lãnh ch" ph�i th�c hi	n nghĩa v� ñ�i v!i ngư�i có quy�n khi ngư�i có 
nghĩa v� không th�c hi	n ho�c th�c hi	n không ñúng nghĩa v� và trư!c ñó ngư�i 
có nghĩa v� ñã ñư�c yêu c�u th�c hi	n nghĩa v� b�ng tài s�n ca mình, tr� trư�ng 
h�p ngư�i b�o lãnh t� b$ quy�n yêu c�u ngư�i có quy�n ph�i yêu c�u ngư�i có 
nghĩa v� th�c hi	n nghĩa v� b�ng tài s�n ca mình trư!c, ho�c tr� trư�ng h�p 
ngư�i b�o lãnh ph�i liên ñ!i ch�u trách nhi	m v!i ngư�i có nghĩa v�; trong 
trư�ng h�p này, hi	u l�c ca vi	c b�o lãnh ñư�c ñi�u ch"nh theo các quy ñ�nh v� 
nghĩa v� liên ñ!i. 
 
ði�u 2299  
Ngư�i có quy�n ch" có trách nhi	m kê biên và bán tài s�n ca ngư�i có nghĩa v� 
chính trư!c khi th�c hi	n quy�n ñòi n� ñ�i v!i ngư�i b�o lãnh, n�u như bên b�o 
lãnh yêu c�u ngư�i có quy�n làm vi	c ñó ngay sau khi ngư�i b�o lãnh b� ngư�i 
có quy�n yêu c�u th�c hi	n nghĩa v� thay cho ngư�i có nghĩa v� chính. 
 
ði�u 2300  
Ngư�i b�o lãnh yêu c�u kê biên và bán tài s�n ca ngư�i có nghĩa v� chính ph�i 
cho ngư�i có quy�n bi�t nh�ng tài s�n ca ngư�i có nghĩa v� chính và t�m �ng 
nh�ng chi phí ñ ñ� ti�n hành vi	c kê biên và bán tài s�n. 
 
Ngư�i b�o lãnh không ñư�c cho ngư�i có quy�n bi�t nh�ng tài s�n ca ngư�i có 
nghĩa v� chính � ngoài khu v�c lãnh th* thu�c th)m quy�n ca Tòa án Phúc th)m 
nơi th�c hi	n nghĩa v� cũng như nh�ng tài s�n ñang tranh ch�p ho�c ñã th� ch�p 
không còn thu�c quy�n chi�m h�u ca ngư�i có nghĩa v�. 
 
ði�u 2301  
Trong trư�ng h�p ngư�i b�o lãnh ñã thông báo cho ngư�i có quy�n v� nh�ng tài 
s�n ñư�c phép cho bi�t quy ñ�nh t�i ði�u trên và ñã �ng ñ ti�n cho vi	c kê biên 
và bán tài s�n, thì ngư�i có quy�n ph�i ch�u trách nhi	m ñ�i v!i ngư�i b�o lãnh 
trong ph�m vi s� tài s�n ñã ñư�c thông báo, v� vi	c ngư�i có nghĩa v� không 
th�c hi	n nghĩa v� do ngư�i có quy�n không ki	n. Trong m�i trư�ng h�p, t*ng 
nghĩa v� phát sinh t� vi	c b�o lãnh không ñư�c khi�n cho ngư�i b�o lãnh là th� 
nhân b� tư!c ñi ngu�n tài s�n t�i thi�u theo quy ñ�nh t�i ði�u L. 331-2 ca B� 
lu�t Tiêu dùng. 
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ði�u 2302  
Khi nhi�u ngư�i nh�n b�o lãnh cùng m�t nghĩa v� cho m�t ngư�i có nghĩa v� thì 
m,i ngư�i b�o lãnh ph�i ch�u trách nhi	m v� toàn b� nghĩa v� ñó. 
 
ði�u 2303  
Tuy nhiên, m,i ngư�i b�o lãnh có th� yêu c�u ngư�i có quy�n cam k�t t� trư!c là 
s� ch" ki	n t�ng ngư�i b�o lãnh tương �ng v!i ph�n nghĩa v� nh�n b�o lãnh, tr� 
trư�ng h�p ngư�i b�o lãnh t� ch�i tách riêng các ph�n nghĩa v� ñư�c b�o lãnh. 
 
Trong th�i gian m�t trong nh�ng ngư�i b�o lãnh yêu c�u phân chia nghĩa v� mà 
có nghĩa v� không th� th�c hi	n ñư�c thì ngư�i b�o lãnh ñó ph�i ch�u trách 
nhi	m theo t� l	 các nghĩa v� không th� th�c hi	n ñư�c; nhưng ngư�i ñó không 
ph�i ch�u trách nhi	m v� nh�ng nghĩa v� không th� th�c hi	n ñư�c x�y ra sau khi 
phân chia nghĩa v�.  
 
ði�u 2304  
N�u ngư�i có quy�n t� nguy	n cam k�t ch" ki	n t�ng ngư�i b�o lãnh tương �ng 
v!i ph�n nghĩa v� nh�n b�o lãnh thì không th� rút l�i cam k�t này, cho dù trư!c 
khi cam k�t ñã có nh�ng ngư�i b�o lãnh không có kh� năng th�c hi	n nghĩa v�. 
 
 

TI�U M�C 2. HI�U L�C C�A VI�C B	O LÃNH GI
A NGƯ�I CÓ 
NGHĨA V� VÀ NGƯ�I B	O LÃNH  

 
ði�u 2305  
Ngư�i b�o lãnh ñã th�c hi	n nghĩa v� có quy�n ki	n ngư�i có nghĩa v� chính dù 
ngư�i có nghĩa v� chính bi�t ho�c không bi�t vi	c b�o lãnh. 
 
Ngư�i b�o lãnh có th� ki	n ñòi ti�n g�c, ti�n lãi và các kho�n chi phí; tuy nhiên, 
ngư�i b�o lãnh ch" có th� ki	n ñòi các kho�n chi phí ñã b$ ra t� khi thông báo 
cho ngư�i có nghĩa v� chính bi�t vi	c kh�i ki	n. 
 
Ngư�i b�o lãnh cũng có quy�n ki	n ñòi b�i thư�ng thi	t h�i, n�u có. 
 
ði�u 2306  
Ngư�i b�o lãnh ñã th�c hi	n nghĩa v� ñư�c thay th� ngư�i có quy�n v� t�t c� các 
quy�n mà ngư�i này ñã có ñ�i v!i ngư�i có nghĩa v�. 
 
ði�u 2307  
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N�u nhi�u ngư�i có nghĩa v� liên ñ!i v� cùng m�t nghĩa v� thì ngư�i b�o lãnh 
cho t�t c� nh�ng ngư�i có nghĩa v� có quy�n ki	n m,i ngư�i trong s� h� ñ� ñòi 
l�i toàn b� nh�ng gì mình ñã thanh toán. 
 
ði�u 2308  
Ngư�i b�o lãnh ñã th�c hi	n nghĩa v� l�n th� nh�t không có quy�n ki	n ngư�i có 
nghĩa v� khi ngư�i này ñã th�c hi	n nghĩa v� l�n th� hai, n�u không báo cho 
ngư�i có nghĩa v� bi�t là mình ñã th�c hi	n nghĩa v�; tuy nhiên, ngư�i b�o lãnh 
có quy�n ki	n ngư�i có quy�n ñ� yêu c�u hoàn l�i toàn b� nh�ng gì mình ñã th�c 
hi	n ñ�i v!i ngư�i có quy�n. 
 
Ngư�i b�o lãnh ñã th�c hi	n nghĩa v� mà không báo cho ngư�i có nghĩa v� bi�t 
không có quy�n ki	n ngư�i có nghĩa v�, n�u vào th�i ñi�m ngư�i b�o lãnh th�c 
hi	n nghĩa v�, ngư�i có nghĩa v� ch�ng minh ñư�c là nghĩa v� ñã ch�m d�t; tuy 
nhiên, ngư�i b�o lãnh có quy�n ki	n ngư�i có quy�n ñ� yêu c�u hoàn l�i toàn b� 
nh�ng gì mình ñã th�c hi	n cho ngư�i có quy�n. 
 
ði�u 2309  
Ngư�i b�o lãnh, dù chưa th�c hi	n nghĩa v�, cũng có th� yêu c�u ngư�i có nghĩa 
v� b�i thư�ng: 

1° N�u ngư�i b�o lãnh b� ngư�i có quy�n ki	n yêu c�u th�c hi	n nghĩa v�; 

2° N�u ngư�i có nghĩa v� b� phá s�n ho�c không có kh� năng thanh toán; 

3° N�u ngư�i có nghĩa v� ñã cam k�t s� gi�i tr� nghĩa v� cho ngư�i b�o lãnh sau 
m�t th�i h�n nh�t ñ�nh; 

4° N�u ñã ñ�n th�i h�n cam k�t th�c hi	n nghĩa v�; 

5° Sau mư�i năm, n�u không quy ñ�nh th�i h�n th�c hi	n nghĩa v� chính, tr� 
trư�ng h�p nghĩa v� chính không th� ch�m d�t trư!c m�t th�i h�n nh�t ñ�nh, như 
vi	c giám h�. 

 
 

TI�U M�C 3. HI�U L�C C�A VI�C B	O LÃNH GI
A NH
NG NGƯ�I 
B	O LÃNH CHO CÙNG M�T NGƯ�I V CÙNG M�T NGHĨA V� 

 
ði�u 2310  
Khi nhi�u ngư�i b�o lãnh cho cùng m�t ngư�i v� cùng m�t nghĩa v�, ngư�i b�o 
lãnh ñã th�c hi	n nghĩa v� có quy�n ki	n nh�ng ngư�i b�o lãnh khác ñ�i v!i 
ph�n nghĩa v� mà m,i ngư�i ñã b�o lãnh. 
 
Tuy nhiên, ch" có th� kh�i ki	n khi ngư�i b�o lãnh ñã th�c hi	n nghĩa v� trong 
nh�ng trư�ng h�p quy ñ�nh t�i ði�u trên. 
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M�C 3. CH�M D�T VI�C B�O LÃNH  

 
ði�u 2311  
Căn c� ch�m d�t nghĩa v� phát sinh t� vi	c b�o lãnh tương t� như căn c� ch�m 
d�t nghĩa v� nói chung. 
 
ði�u 2312  
Vi	c ngư�i có nghĩa v� chính và ngư�i b�o lãnh hòa nh�p làm m�t khi ngư�i n� 
tr� thành ngư�i th�a k� ca ngư�i kia không làm ch�m d�t quy�n kh�i ki	n ca 
ngư�i có quy�n ñ�i v!i ngư�i ñã b�o lãnh cho ngư�i b�o lãnh. 
 
ði�u 2313  
Ngư�i b�o lãnh có th� vi	n d-n t�t c� nh�ng vi ph�m v� hình th�c g(n li�n v!i 
nghĩa v� như ngư�i có nghĩa v� chính ñ� ch�ng l�i ngư�i có quy�n. 
 
Tuy nhiên, ngư�i b�o lãnh không có quy�n vi	n d-n nh�ng vi ph�m v� hình th�c 
trong trư�ng h�p quy�n này ch" thu�c v� cá nhân ngư�i có nghĩa v� chính. 
 
ði�u 2314  
Ngư�i b�o lãnh h�t trách nhi	m n�u do l,i ca ngư�i có quy�n mà vi	c thay th� 
các quy�n, quy�n th� ch�p và quy�n ưu tiên ca ngư�i có quy�n không th� ñư�c 
th�c hi	n vì l�i ích ca ngư�i b�o lãnh. M�i ñi�u kho�n khác ñư�c coi là vô hi	u. 
 
ði�u 2315  
Ngư�i b�o lãnh h�t trách nhi	m khi ngư�i có quy�n t� nguy	n nh�n m�t b�t ñ�ng 
s�n ho�c b�t c� tài s�n gì thay cho vi	c th�c hi	n nghĩa v� chính, dù sau ñó ngư�i 
có quy�n b� tư!c b$ quy�n ñ�i v!i b�t ñ�ng s�n ho�c tài s�n ñó. 
 
ði�u 2316  
Vi	c ngư�i có quy�n gia h�n th�c hi	n nghĩa v� cho ngư�i có nghĩa v� không 
gi�i tr� nghĩa v� ca ngư�i b�o lãnh; trong trư�ng h�p này, ngư�i b�o lãnh có th� 
ki	n ngư�i có nghĩa v� ñ� bu�c h� th�c hi	n nghĩa v�. 
 

M�C 4. B�O LÃNH THEO LU�T ð�NH VÀ B�O LÃNH THEO QUY�T 
ð�NH C�A TÒA ÁN  
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ði�u 2317  
Trong trư�ng h�p theo quy ñ�nh ca pháp lu�t ho�c theo b�n án, quy�t ñ�nh ca 
Tòa án mà m�t ngư�i bu�c ph�i có b�o lãnh thì ngư�i b�o lãnh ph�i ñáp �ng 
nh�ng ñi�u ki	n quy ñ�nh t�i các ði�u 2295 và 2296. 
 
ði�u 2318  
Ngư�i nào không tìm ñư�c ai b�o lãnh cho mình thì ph�i thay b�ng bi	n pháp 
b�o ñ�m là c�m c� tài s�n ñ ñ� th�c hi	n nghĩa v�. 
 
ði�u 2319  
Ngư�i b�o lãnh theo quy�t ñ�nh ca Tòa án không ñư�c yêu c�u ngư�i có quy�n 
kê biên và bán tài s�n ca ngư�i có nghĩa v� trư!c khi th�c hi	n nghĩa v� thay 
cho ngư�i có nghĩa v�. 
 
ði�u 2320  
Ngư�i b�o lãnh cho ngư�i b�o lãnh theo quy�t ñ�nh ca Tòa án không ñư�c yêu 
c�u ngư�i có quy�n kê biên và bán tài s�n ca ngư�i có nghĩa v� chính và ca 
ngư�i b�o lãnh. 
 

CHƯƠNG II  
B�O LÃNH ð�C L�P 

 
ði�u 2321  
B�o lãnh ñ�c l�p là cam k�t theo ñó, căn c� vào nghĩa v� xác l�p cho m�t ngư�i 
th� ba, bên b�o lãnh cam k�t thanh toán m�t s� ti�n theo yêu c�u ñ�u tiên ho�c 
theo m�t th t�c do các bên tho� thu�n. 
 
Bên b�o lãnh không ch�u trách nhi	m trong trư�ng h�p bên nh�n b�o lãnh l�m 
d�ng ho�c có l,i rõ ràng ho�c có s� thông ñ�ng gi�a bên nh�n b�o lãnh v!i bên 
ñư�c b�o lãnh/bên ra l	nh thanh toán. 
 
Bên b�o lãnh không ñư�c vi	n d-n b�t kỳ ngo�i l	 nào liên quan ñ�n nghĩa v� 
ñư�c b�o lãnh. 
 
Tr� trư�ng h�p các bên có th$a thu�n khác, b�o lãnh ñ�c l�p không theo nghĩa v� 
ñư�c b�o lãnh.   
 
 

CHƯƠNG III 

THƯ B�O TR� 
ði�u 2322  
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Thư b�o tr� là cam k�t làm hay không làm m�t vi	c nh�m m�c ñích h, tr� ngư�i 
có nghĩa v� trong vi	c th�c hi	n nghĩa v� ca mình ñ�i v!i ngư�i có quy�n. 
 
 
 
 

THIÊN II. CÁC BI�N PHÁP B�O ð�M ð	I V�T  

 
TI�U THIÊN I. QUY ð�NH CHUNG 

 
ði�u 2323  
Căn c� h�p pháp ñ� ñư�c ưu tiên thanh toán là quy�n ưu tiên và quy�n th� ch�p. 
 
 
ði�u 2324  
Quy�n ưu tiên là quy�n cho phép ch n� có quy�n ñó ñư�c ưu tiên thanh toán 
trư!c các ch n� khác, k� c� ch n� có th� ch�p.  
 
ði�u 2325  
Trong s� các ch n� có quy�n ưu tiên, th� t� ưu tiên ñư�c xác l�p theo tính ch�t 
ca quy�n ưu tiên. 
 
ði�u 2326  
Các ch n� có quy�n ưu tiên cùng hàng thì ñư�c thanh toán theo t� l	 ca nghĩa v�. 
 
ði�u 2327  
Quy�n ưu tiên ñ�i v!i các quy�n ca Kho b�c Nhà nư!c và th� t� th�c hi	n 
quy�n này do các ñ�o lu�t riêng quy ñ�nh. 
 
Tuy nhiên, Kho b�c Nhà nư!c không ñư�c hư�ng quy�n ưu tiên n�u quy�n này 
gây thi	t h�i ñ�n quy�n ưu tiên mà ngư�i th� ba ñã ñư�c hư�ng t� trư!c. 
 
ði�u 2328  
Quy�n ưu tiên có th� ñư�c xác l�p ñ�i v!i ñ�ng s�n ho�c b�t ñ�ng s�n. 
 
ði�u 2328-1  
Bi	n pháp b�o ñ�m ñ�i v�t có th� ñư�c xác l�p, ñăng ký, qu�n lý và x  lý cho 
nh�ng ngư�i có quy�n ñ�i v!i nghĩa v� ñư�c b�o ñ�m b�i m�t ngư�i do nh�ng 
ngư�i có quy�n ch" ñ�nh trong văn b�n ghi nh�n nghĩa v� ñó. 

 
TI�U THIÊN II. CÁC BI�N PHÁP B�O ð�M B�NG ð�NG S�N 
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ði�u 2329  
Các bi	n pháp b�o ñ�m b�ng ñ�ng s�n bao g�m : 

1° Quy�n ưu tiên ñ�i v!i ñ�ng s�n ; 

2° C�m c� tài s�n là ñ�ng s�n h�u hình ; 

3° C�m c� tài s�n là ñ�ng s�n vô hình ; 

4° B�o lưu quy�n s� h�u ho�c chuy�n như�ng quy�n s� h�u ñ� b�o ñ�m th�c 
hi	n nghĩa v�. 
 

 
CHƯƠNG I 

CÁC QUY�N ƯU TIÊN ð	I V�I ð�NG S�N  
 
ði�u 2330  
Các quy�n ưu tiên có th� là các quy�n chung ho�c quy�n ñ�c bi	t ñ�i v!i m�t s� 
ñ�ng s�n. 

 

M�C 1. CÁC QUY�N ƯU TIÊN CHUNG  

 
ði�u 2331  
Quy�n ưu tiên ñ�i v!i toàn b� ñ�ng s�n là các quy�n quy ñ�nh dư!i ñây và nh�ng 
quy�n ưu tiên này ñư�c th�c hi	n theo th� t� sau: 

1° Án phí ; 

2° Các chi phí cho vi	c mai táng ; 

3° Các chi phí cho vi	c ñi�u tr� căn b	nh cu�i cùng ca ngư�i quá c�, ñư�c thanh 
toán theo t� l	 cho nh�ng ngư�i có quy�n ; 

4° Trên cơ s� không trái v!i vi	c áp d�ng các ði�u L. 143-10, L. 143-11, L. 742-
6 và L. 751-15 B� lu�t Lao ñ�ng : 

- Ti�n công ca ngư�i giúp vi	c trong nhà trong năm ñã qua và năm ñang 
làm vi	c 

- Ti�n lương chưa tr� ca năm ñã qua và năm ñang làm vi	c, theo h�p ñ�ng 
lao ñ�ng quy ñ�nh t�i ði�u 63 ca Ngh� ñ�nh ngày 29 tháng 7 năm 1939 v� 
gia ñình và dân s� Pháp 

- Quy�n yêu c�u thanh toán ca ngư�i v� ho�c ch�ng còn s�ng theo ði�u 14 
Lu�t s� 89-1008, ngày 31 tháng 12 năm 1989 v� vi	c phát tri�n doanh 
nghi	p kinh doanh và doanh nghi	p s�n xu�t th công và c�i thi	n môi 
trư�ng kinh t�, pháp lý và lao ñ�ng ca các doanh nghi	p ñó, và quy�n yêu 
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c�u ca ngư�i v� ho�c ch�ng còn s�ng theo quy ñ�nh t�i ði�u L. 321-21-1 
B� lu�t Nông thôn và ñánh cá trên bi�n 

- Ti�n lương sáu tháng cu�i cùng ca ngư�i làm công ăn lương, ngư�i h�c 
vi	c, ti�n ph� c�p mà ngư�i s  d�ng lao ñ�ng ph�i tr� cho nh�ng ngư�i 
th�c t�p kh�i nghi	p theo quy ñ�nh t�i ði�u 980-11-1 B� lu�t Lao ñ�ng 

- Ti�n ph� c�p khi h�t h�p ñ�ng quy ñ�nh t�i ði�u L. 122-3-4 B� lu�t Lao 
ñ�ng và ti�n ph� c�p ñ�i v!i công vi	c t�m th�i quy ñ�nh t�i ði�u L. 124-
4-4 B� lu�t Lao ñ�ng 

- Ti�n ph� c�p ph�i tr� vì không tuân th th�i h�n thông báo trư!c khi ch�m 
d�t h�p ñ�ng lao ñ�ng vô th�i h�n quy ñ�nh t�i ði�u 122-8 B� lu�t Lao 
ñ�ng và ph� c�p bù tr� quy ñ�nh t�i ði�u 122-32-6 ca B� lu�t này 

- Ti�n ph� c�p ph�i tr� cho nh�ng ngày ngh" ñư�c hư�ng lương 

- Ti�n tr� c�p thôi vi	c theo quy ñ�nh ca các th$a ư!c lao ñ�ng t�p th�, th$a 
thu�n t�p th�, các quy ch� lao ñ�ng, theo thông l	 và theo quy ñ�nh t�i các 
ði�u L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-7 ca B� lu�t lao ñ�ng cho toàn b� 
ph�n trên ho�c b�ng v!i m�c tr�n quy ñ�nh t�i ði�u L. 143-10 ca B� lu�t 
lao ñ�ng và cho m�t ph�n tư ca ph�n vư�t trên m�c tr�n ñó 

- Ti�n tr� c�p tr� cho ngư�i làm công ăn lương, n�u có, theo quy ñ�nh t�i các 
ði�u L. 122-3-8, ño�n 2, L. 122-14-4, L. 122-14-5, ño�n 2, L. 122-32-7 và 
L. 122-32-9 ca B� lu�t lao ñ�ng. 
 

5° Nh�ng s�n ph)m cung c�p cho nhu c�u t�n t�i ca ngư�i có nghĩa v� và gia 
ñình ngư�i có nghĩa v� trong năm qua và, cùng trong th�i h�n ñó, các s�n ph)m 
cung c�p b�i m�t ngư�i s�n xu�t nông nghi	p trong khuôn kh* m�t tho� thu�n 
liên ngành dài h�n ñã ñư�c th�a nh�n, cũng như các kho�n ti�n mà m�t bên ký 
k�t h�p ñ�ng n� m�t ngư�i s�n xu�t nông nghi	p trong khuôn kh* m�t h�p ñ�ng 
m-u ñã ñư�c th�a nh�n. 
 
6° Kho�n n� ñ�i v!i n�n nhân trong m�t v� tai n�n ho�c v!i ngư�i có quy�n và 
l�i ích liên quan ca n�n nhân liên quan ñ�n phí thu�c men, ch�a b	nh và mai 
táng, liên quan ñ�n kho�n ti�n b�i thư�ng cho vi	c m�t kh� năng lao ñ�ng t�m 
th�i ; 
 
7° S� ti�n tr� c�p cho công nhân và ngư�i lao ñ�ng t� các qu/ bù tr� và các thi�t 
ch� khác ñư�c u� quy�n th�c hi	n d�ch v� tr� c�p gia ñình và ñ�i v!i nh�ng 
ngư�i tham gia qu/, ñ�i v!i các kho�n phí mà nh�ng ngư�i này ph�i tr� cho qu/ 
ñ� ñư�c nh�n ti�n tr� c�p gia ñình và ñi�u ch"nh các kho�n phí 
 
8° Kho�n n� ca các qu/ bù tr� và các t* ch�c khác ñư�c phép cung c�p d�ch v� 
tr� c�p gia ñình cho nh�ng ngư�i tham gia qu/, ñ�i v!i các kho�n phí và ngư�i 
tham gia ñã cam k�t tr� cho qu/ ñ� ñư�c hư�ng ti�n tr� c�p gia ñình và ñ� phân 
b* các kho�n phí ñ� ñư�c c�p các d�ch v� ñó. 

Civillawinfor St. Thongtinphapluatdansu.edu.vn

Ban dich tuong thich BLDS Phap tai thoi diem 2012



 

B�n d�ch c�a Nhà Pháp lu�t Vi�t-Pháp 12 

 

M�C 2. CÁC QUY�N ƯU TIÊN ð�C BI�T   

 
ði�u 2332  
Quy�n ưu tiên xác l�p ñ�i v!i m�t s� ñ�ng s�n g�m : 
 
1° Ti�n thuê nhà và thuê ñ�t canh tác, ñ�i v!i hoa l�i ca v� thu ho�ch năm ñó và 
ñ�i v!i giá ti�n các ñ� v�t bày trong nhà thuê ho�c ñ�t canh tác và t�t c� nh�ng gì 
dùng cho vi	c khai thác ñ�t canh tác; ph�i hi�u là t�t c� nh�ng gì ñã ho�c s� thu�c 
v� ñ�t canh tác, n�u h�p ñ�ng thuê ñư�c công ch�ng ho�c ch" là tư ch�ng thư ghi 
ngày tháng rõ ràng; trong hai trư�ng h�p này, nh�ng ngư�i có quy�n khác có th� 
cho thuê l�i nhà ho�c ñ�t canh tác v!i th�i gian còn l�i ca h�p ñ�ng, hư�ng l�i 
nhu�n t� vi	c cho thuê và ph�i tr� cho ch s� h�u nh�ng kho�n còn thi�u; 
 
Và, n�u h�p ñ�ng cho thuê không ñư�c công ch�ng ho�c n�u ñư�c l�p dư!i hình 
th�c tư ch�ng thư không ghi rõ ngày tháng, thì th�i h�n là m�t năm tính t� ngày 
h�t năm hi	n t�i. 
 
Quy�n ưu tiên cũng ñư�c áp d�ng ñ�i v!i nh�ng s a ch�a nh$ và ñ�i v!i v!i t�t 
c� nh�ng gì liên quan ñ�n vi	c th�c hi	n h�p ñ�ng thuê. Quy�n ưu tiên cũng 
ñư�c áp d�ng ñ�i v!i quy�n chi�m gi� nơi cho thuê ca ch s� h�u ho�c ca 
ngư�i cho thuê dư!i b�t kỳ hình th�c nào. 
 
Tuy nhiên, nh�ng kho�n n� v� gi�ng, phân bón và ch�t c�i t�o ñ�t, các s�n ph)m 
ch�ng n�m và tr� sâu, các s�n ph)m dùng ñ� di	t tr� ký sinh th�c v�t và ñ�ng v�t 
có h�i cho nông nghi	p ho�c nh�ng kho�n n� v� nh�ng chi phí cho v� thu ho�ch 
trong năm s� ñư�c tr� vào giá ti�n ca v� thu ho�ch, có ưu tiên cho ch s� h�u. 
 
Ch s� h�u có th� kê biên nh�ng ñ� ñ�c trong nhà ho�c trên ñ�t canh tác, n�u 
nh�ng v�t ñó ñã b� di chuy�n khi không có s� ñ�ng ý ca mình và có quy�n ưu 
tiên ñ�i v!i nh�ng ñ� v�t �y, v!i ñi�u ki	n h� ñòi tr� l�i trong th�i h�n b�n mươi 
ngày ñ�i v!i ñ� v�t trên ñ�t canh tác và mư�i lăm ngày ñ�i v!i ñ� ñ�c trong nhà; 
 
2° Quy�n yêu c�u ñ�i v!i ñ�ng s�n c�m c� mà ngư�i có quy�n ñư�c hư�ng; 
 
3° Các chi phí b�o qu�n v�t; 
 
4° Giá ti�n các ñ� ñ�c trong nhà chưa ñư�c thanh toán n�u các ñ� ñ�c ñó do 
ngư�i có nghĩa v� gi�, không ph� thu�c vào vi	c ngư�i �y ñã mua theo phương 
th�c tr� ch�m, tr� d�n hay tr� ngay. 
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N�u mua theo phương th�c tr� ngay, ngư�i bán có th� ñòi l�i ñ� ñ�c trong tay 
ngư�i mua và ngăn c�n vi	c bán l�i, v!i ñi�u ki	n là ph�i ñòi l�i trong th�i h�n 
tám ngày k� t� ngày bán và nh�ng ñ� ñ�c ñó còn nguyên tình tr�ng như khi giao; 
 
Tuy nhiên, quy�n ưu tiên ca ngư�i bán ch" ñư�c th�c hi	n sau quy�n ưu tiên ca 
ch nhà ho�c ch ñ�t canh tác, tr� trư�ng h�p ch�ng minh ñư�c ch s� h�u ñã 
bi�t ñ� ñ�c trong nhà ho�c trên ñ�t canh tác không thu�c v� ngư�i thuê; 
 
Không s a ñ*i lu�t và t�p quán thương m�i v� quy�n ñòi l�i v�t; 
 
5° Nh�ng kho�n chi phí mà ch nhà tr� ñã tr� ñ�i v!i hành lý ca khách ñem ñ�n 
nhà tr�; 
 
6° (ñã b� bãi b$); 
 
7° Các quy�n yêu c�u có ñư�c do công ch�c l�m d�ng ho�c th�c hi	n không 
ñúng ch�c v� khi thi hành nhi	m v� ñ�i v!i nh�ng kho�n ti�n ký qu/ và lãi, n�u 
có; 
 
8° Các quy�n yêu c�u phát sinh t� tai n�n mà n�n nhân ca tai n�n ñó ho�c ngư�i 
th� quy�n ca n�n nhân ñư�c hư�ng, ñ�i v!i ti�n b�i thư�ng trách nhi	m dân s� 
mà cơ quan b�o hi�m nh�n b�i thư�ng ho�c b� Tòa án bu�c ph�i b�i thư�ng theo 
h�p ñ�ng b�o hi�m. 
 
Không kho�n thanh toán nào cho ngư�i ñư�c b�o hi�m ñư�c coi là h�p l	 n�u 
nh�ng ngư�i có quy�n ưu tiên chưa ñư�c thanh toán ñ�y ñ; 
 
9° Các quy�n yêu c�u có ñư�c do h�p ñ�ng lao ñ�ng ca ngư�i ph� vi	c cho m�t 
ngư�i lao ñ�ng t�i nhà theo quy ñ�nh t�i ði�u L. 721-1 ca B� lu�t Lao ñ�ng, ñ�i 
v!i nh�ng s� ti�n mà ngư�i s  d�ng lao ñ�ng ph�i tr� cho ngư�i lao ñ�ng ñó. 
 

M�C 3. TH� T� CÁC QUY�N ƯU TIÊN  

 
ði�u 2332-1  
Tr� trư�ng h�p có quy ñ�nh khác, các quy�n ưu tiên ñ�c bi	t có hi	u l�c cao hơn 
các quy�n ưu tiên chung 
 
ði�u 2332-2  
Các quy�n ưu tiên chung ñư�c th�c hi	n theo th� t� quy ñ�nh t�i ði�u 2331, tr� 
quy�n ưu tiên ca Kho b�c Nhà nư!c, có th� t� th�c hi	n do các ñ�o lu�t riêng 
quy ñ�nh, và quy�n ưu tiên ca các qu/ b�o hi�m xã h�i, có cùng hàng ưu tiên v!i 
quy�n ưu tiên ca ngư�i làm công ăn lương.  
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ði�u 2332-3  
Các quy�n ưu tiên ñ�c bi	t ca ngư�i cho thuê b�t ñ�ng s�n, ca ngư�i qu�n th 
và ngư�i bán ñ�ng s�n ñư�c th�c hi	n theo th� t� sau : 
 
1° Quy�n ưu tiên ca ngư�i qu�n th, khi chi phí cho vi	c qu�n th tài s�n phát 
sinh sau khi các quy�n ưu tiên khác ñư�c xác l�p ; 
 
2° Quy�n ưu tiên ca ngư�i cho thuê b�t ñ�ng s�n, khi không có các quy�n ưu 
tiên khác ; 
 
3° Quy�n ưu tiên ca ngư�i qu�n th, khi chi phí cho vi	c qu�n th tài s�n phát 
sinh trư!c các quy�n ưu tiên khác ; 
 
4° Quy�n ưu tiên ca ngư�i bán ñ�ng s�n ; 
 
5° Quy�n ưu tiên ca ngư�i cho thuê b�t ñ�ng s�n, khi có các quy�n ưu tiên khác. 
 
Gi�a nh�ng ngư�i qu�n th cùng m�t ñ�ng s�n, quy�n ưu tiên thu�c v� ngư�i 
qu�n th m!i nh�t. Gi�a nh�ng ngư�i bán cùng m�t ñ�ng s�n, quy�n ưu tiên 
thu�c v� ngư�i bán ñ�u tiên. 
 
ð� áp d�ng các quy ñ�nh trên ñây, quy�n ưu tiên ca ngư�i khai thác khách s�n 
gi�ng như quy�n ưu tiên ca ngư�i cho thuê b�t ñ�ng s�n ; quy�n ưu tiên ca 
ngư�i ph� vi	c cho m�t ngư�i lao ñ�ng t�i nhà cũng ñư�c áp d�ng như quy�n ưu 
tiên ca ngư�i bán ñ�ng s�n. 
 
 

CHƯƠNG II  

C�M C	 ð�NG S�N H�U HÌNH  
 

M�C 1. QUY ð�NH CHUNG V� C�M C	 ð�NG S�N H�U HÌNH  

 
ði�u 2333  
C�m c� ñ�ng s�n h�u hình là tho� thu�n theo ñó, ngư�i c�m c� cho m�t ngư�i có 
quy�n ñư�c ưu tiên thanh toán so v!i nh�ng ngư�i có quy�n khác trên m�t ñ�ng 
s�n ho�c m�t t*ng th� tài s�n là ñ�ng s�n h�u hình, hi	n t�i hay tương lai. 
 
Các kho�n n� ñư�c b�o ñ�m có th� là n� hi	n t�i hay tương lai ; trong trư�ng h�p 
kho�n n� s� ñư�c xác l�p trong tương lai, thì kho�n n� ñó ph�i xác ñ�nh ñư�c rõ ràng. 
 
ði�u 2334  
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C�m c� có th� ñư�c l�p b�i ngư�i có nghĩa v� hay b�i m�t ngư�i th� ba ; trong 
trư�ng h�p l�p b�i ngư�i th� ba, ngư�i có quy�n ch" ñư�c x  lý tài s�n ñã ñư�c 
ñưa ra làm b�o ñ�m. 
 
ði�u 2335  
Vi	c c�m c� tài s�n ca ngư�i khác là vô hi	u. Vi	c c�m c� tài s�n ca ngư�i 
khác có th� d-n ñ�n nghĩa v� b�i thư�ng thi	t h�i n�u ngư�i có nghĩa v� ñã 
không bi�t ñư�c r�ng tài s�i ñó là ca ngư�i khác. 
 
 
ði�u 2336  
Vi	c c�m c� ñư�c coi là ñã ñư�c xác l�p h�p l	 n�u ñư�c xác nh�n b�ng văn b�n 
trong ñó ch" rõ kho�n n� ñư�c b�o ñ�m, s� lư�ng và th� lo�i tài s�n c�m c�. 
 
ði�u 2337  
Vi	c c�m c� có hi	u l�c ñ�i v!i ngư�i th� ba thông qua vi	c công b�. 
 
Vi	c c�m c� cũng có hi	u l�c khi tài s�n c�m c� ñư�c giao cho ngư�i có quy�n 
gi� ho�c cho ngư�i th� ba theo tho� thu�n ca các bên. 
Khi vi	c c�m c� ñã ñư�c công b� h�p l	, nh�ng ngư�i liên quan v!i ngư�i l�p 
c�m c� không ñư�c vi	n d-n áp d�ng quy ñ�nh t�i ði�u 2276.  
 
ði�u 2338  
Vi	c c�m c� ñư�c công b� b�ng cách ñăng ký vào s* ñăng ký ñ�c bi	t theo th 
t�c ñư�c quy ñ�nh b�i ngh� ñ�nh sau khi tham kh�o ý ki�n Tham chính Vi	n. 
 
ði�u 2339  
Ngư�i l�p c�m c� ch" ñư�c yêu c�u hu� ñăng ký ho�c ñòi l�i tài s�n c�n c� sau 
khi ñã thanh toán toàn b� kho�n n� chính ñư�c ñ�m b�o cùng v!i m�i kho�n lãi 
và phí. 
 
ði�u 2340  
Khi cùng m�t tài s�n ñư�c c�m c� liên t�c nhi�u l�n không kèm theo vi	c giao tài 
s�n, th� t� ưu tiên thanh toán ca nh�ng ngư�i có quy�n ñư�c xác ñ�nh theo th� 
t� ñăng ký. 
 
Khi m�t tài s�n c�m c� không kèm theo vi	c giao tài s�n sau ñó l�i ñư�c c�m c� 
kèm theo vi	c giao tài s�n, quy�n ưu tiên ca ngư�i có quy�n ñã nh�n c�m c� ñ�u 
tiên có hi	u l�c ñ�i kháng ñ�i v!i ngư�i có quy�n ñã nh�n c�m c� sau, n�u vi	c 
công b� ñã ñư�c th�c hi	n h�p l	 và không �nh hư�ng ñ�n quy�n c�m gi� tài s�n 
ca ngư�i có quy�n sau này. 
 
ði�u 2341  
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Khi tài s�n c�m c� giao cho ngư�i có quy�n qu�n lý là v�t có th� thay th�, ngư�i 
có quy�n ph�i b�o qu�n các tài s�n ñó tách bi	t v!i các v�t cùng lo�i thu�c s� 
h�u ca mình. N�u không, ngư�i l�p c�m c� có th� vi	n d-n quy ñ�nh t�i ño�n 1 
ca ði�u 2344. 
 
N�u các bên tho� thu�n mi%n nghĩa v� này cho ngư�i có quy�n, thì ngư�i có 
quy�n ñư�c th� hư�ng quy�n s� h�u các tài s�n c�m c� và có nghĩa v� tr� l�i tài 
s�n tương ñương v!i s� lư�ng tương ñương. 
 
 
 
ði�u 2342  
Khi tài s�n c�m c� không kèm theo vi	c giao tài s�n là v�t có th� thay th�, ngư�i 
l�p c�m c� có th� chuy�n như�ng tài s�n ñó cho ngư�i khác n�u các bên ñã tho� 
thu�n, nhưng có nghĩa v� ph�i thay th� b�ng tài s�n tương ñương v!i s� lư�ng 
tương ñương.  
 
ði�u 2343  
Ngư�i l�p c�m c� ph�i b�i hoàn cho ngư�i có quy�n ho�c cho ngư�i th� ba theo 
tho� thu�n m�i chi phí c�n thi�t ho�c h�u ích mà ngư�i này ñã chi cho vi	c b�o 
qu�n tài s�n c�m c�. 
 
ði�u 2344  
N�u tài s�n ñư�c c�m c� kèm theo vi	c giao tài s�n, ngư�i l�p c�m c� có th� yêu 
c�u tr� l�i tài s�n c�m c� mà không làm m�t quy�n yêu c�u b�i thư�ng thi	t h�i 
n�u ngư�i có quy�n ho�c ngư�i th� ba theo tho� thu�n không hoàn thành nghĩa 
v� b�o qu�n tài s�n c�m c�. 
 
N�u vi	c c�m c� không kèm theo vi	c giao tài s�n, ngư�i có quy�n có th� vi	n 
d-n vi	c ñ�n h�n thanh toán kho�n n� ñư�c b�o ñ�m ho�c yêu c�u b* sung tài s�n 
c�m c� n�u ngư�i l�p c�m c� không hoàn thành nghĩa v� b�o qu�n tài s�n c�m c�. 
 
ði�u 2345 
Tr� trư�ng h�p có tho� thu�n khác, n�u ngư�i n(m gi� tài s�n c�m c� là ngư�i có 
quy�n ñ�i v!i kho�n n� ñư�c b�o ñ�m, thì ngư�i ñó ñư�c hư�ng hoa l�i t� tài 
s�n c�m c� và kh�u tr� vào lãi ho�c vào kho�n n� chính, n�u không có lãi. 
 
ði�u 2346  
Trư�ng h�p kho�n n� ñư�c b�o ñ�m không ñư�c thanh toán, ngư�i có quy�n có 
th� yêu c�u toà àn ra quy�t ñ�nh cho bán tài s�n c�m c�. Vi	c bán tài s�n c�m c� 
ñư�c th�c hi	n theo các phương th�c ñư�c quy ñ�nh trong lu�t v� thi hành các 
quy�t ñ�nh, b�n án dân s� và không áp ngo�i l	 n�u có trong h�p ñ�ng c�m c�. 
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ði�u 2347  
Ngư�i có quy�n cũng có th� yêu c�u toà án ra quy�t ñ�nh cho mình gi� l�i tài s�n 
như là bi	n pháp thanh toán. 
 
N�u giá tr� tài s�n l!n hơn s� n� ñư�c b�o ñ�m, s� ti�n chênh l	ch s� ñư�c tr� l�i 
cho ngư�i có nghĩa v� ho�c vào qu/ ký thác, n�u còn ngư�i có quy�n khác cũng 
ñư�c b�o ñ�m b�ng bi	n pháp c�m c�.  
 
ði�u 2348  
Khi l�p c�m c� ho�c sau khi l�p c�m c�, các bên có th� tho� thu�n r�ng n�u nghĩa 
v� ñư�c b�o ñ�m không ñư�c th�c hi	n ho�c th�c hi	n không ñ�y ñ, ngư�i có 
quy�n s� tr� thành ch s� h�u ca tài s�n c�m c�. 
 
Tài s�n s� ñư�c ñ�nh giá vào ngày chuy�n giao b�i m�t chuyên gia ñư�c ch" ñ�nh 
theo tho� thu�n ca các bên ho�c theo quy�t ñ�nh ca toà án, n�u giá tr� ca tài 
s�n không ñư�c công b� chính th�c trên th� trư�ng có t* ch�c theo quy ñ�nh ca 
B� lu�t ti�n t	 và tài chính. M�i tho� thu�n trái v!i quy ñ�nh này ñ�u vô hi	u. 
 
N�u giá tr� tài s�n l!n hơn s� n� ñư�c b�o ñ�m, s� ti�n chênh l	ch s� ñư�c tr� l�i 
cho ngư�i có nghĩa v� ho�c vào qu/ ký thác, n�u còn ngư�i có quy�n khác cũng 
ñư�c b�o ñ�m b�ng bi	n pháp c�m c�. 
 
ði�u 2349  
Tài s�n c�m c� là không th� phân chia m�c dù kho�n n� ñư�c b�o ñ�m có th� phân 
chia gi�a nh�ng ngư�i th�a k� ca ngư�i có nghĩa v� ho�c ca ngư�i có quy�n. 
 
Ngư�i th�a k� ca ngư�i có nghĩa v� sau khi ñã thanh toán ph�n n� ca mình 
không ñư�c ñòi l�i ph�n tương �ng ca tài s�n c�m c� ch�ng nào toàn b� kho�n 
n� chưa ñư�c thanh toán ñ�y ñ. 
 
Tương t� như v�y, ngư�i th�a k� ca ngư�i có quy�n sau khi ñã nh�n ph�n 
quy�n ca mình không ñư�c tr� l�i tài s�n c�m c� ñ� gây �nh hư�ng ñ�n quy�n 
ca nh�ng ngư�i ñ�ng th�a k� chưa ñư�c thanh toán.  
 
ði�u 2350  
Vi	c n�p ho�c ký g i s� ti�n, tài s�n hay gi�y t� có giá, theo yêu c�u ca toà án 
như m�t tài s�n b�o ñ�m hay bi	n pháp b�o toàn, có hi	u l�c như m�t quy�t ñ�nh 
giao tài s�n ñ�c bi	t và xác l�p quy�n ưu tiên theo quy ñ�nh ca ði�u 2333. 
 

M�C 2. C�M C	 PHƯƠNG TI�N GIAO THÔNG G�N MÁY  

 
ði�u 2351  

Civillawinfor St. Thongtinphapluatdansu.edu.vn

Ban dich tuong thich BLDS Phap tai thoi diem 2012



 

B�n d�ch c�a Nhà Pháp lu�t Vi�t-Pháp 18 

Trư�ng h�p c�m c� tài s�n là phương ti	n giao thông ñư�ng b� g(n ñ�ng cơ ho�c 
rơ-mooc có ñăng ký, vi	c c�m c� có hi	u l�c ñ�i kháng v!i bên th� ba khi ñư�c 
khai báo v!i cơ quan hành chính theo th t�c ñư�c quy ñ�nh b�i ngh� ñ�nh ca 
Chính ph sau khi tham kh�o ý ki�n Tham chính Vi	n. 
 
ði�u 2352  
Khi ñư�c c�p gi�y biên nh�n khai báo, ngư�i nh�n c�m c� s� ñư�c coi là ñã nh�n 
b�o qu�n tài s�n c�m c�. 
 
ði�u 2353  
Vi	c x  ký tài s�n c�m c� ñư�c th�c hi	n theo quy ñ�nh t�i các ði�u 2346 ñ�n 
2348, b�t k� ngư�i có nghĩa v� như th� nào. 
 

M�C 3. QUY ð�NH CHUNG 

 
ði�u 2354  
Quy ñ�nh t�i chương này không c�n tr� vi	c áp d�ng các quy ñ�nh riêng trong 
lĩnh v�c thương m�i ho�c quy ñ�nh liên quan ñ�n quy�n ca các t* ch�c tín 
d�ng ñư�c phép nh�n tài s�n c�m c�. 
 
 

CHƯƠNG III  

C�M C	 TÀI S�N VÔ HÌNH 
 
ði�u 2355  
C�m c� tài s�n vô hình là vi	c s  d�ng m�t tài s�n vô hình ho�c m�t t*ng th� tài 
s�n vô hình, hi	n có ho�c s� có trong tương lai, ñ� b�o ñ�m cho vi	c th�c hi	n 
m�t nghĩa v�.  
 
Vi	c c�m c� có th� ñư�c xác l�p theo tho� thu�n ho�c theo quy�t ñ�nh ca toà án. 
 
Vi	c c�m c� tài s�n vô hình theo quy�t ñ�nh ca toà án ñư�c th�c hi	n theo quy 
ñ�nh v� th t�c thi hành b�n án, quy�t ñ�nh dân s�. 
 
Vi	c c�m c� tài s�n vô hình theo tho� thu�n là quy�n ñòi n� ñư�c th�c hi	n theo 
quy ñ�nh t�i Chương này, tr� trư�ng h�p có quy ñ�nh khác ca lu�t chuyên ngành. 
 
Tr� trư�ng h�p có quy ñ�nh ca lu�t chuyên ngành, vi	c c�m c� ñ�i v!i các tài 
s�n vô hình khác ñư�c th�c hi	n theo quy ñ�nh v� c�m c� tài s�n h�u hình. 
 
ði�u 2356  
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Vi	c c�m c� tài s�n vô hình là quy�n ñòi n� ph�i ñư�c xác l�p b�ng văn b�n, n�u 
không s� b� vô hi	u. 
 
Các quy�n ñòi n� ñư�c b�o ñ�m b�ng bi	n pháp c�m c� và các quy�n ñòi n� 
ñư�c s  d�ng làm tài s�n c�m c� ph�i ñư�c xác ñ�nh trong văn b�n. 
 
N�u quy�n ñòi n� ñư�c s  d�ng làm tài s�n c�m c� là tài s�n tương lai, văn b�n 
c�m c� ph�i cá th� hoá quy�n ñòi n� ñó ho�c có nh�ng thông tin cho phép cá th� 
hoá quy�n ñòi n� ñó, như thông tin v� ngư�i có nghĩa v�, nơi thanh toán, s� ti�n 
thanh toán ho�c phương th�c ñ�nh giá và th�i h�n thanh toán, n�u có. 
 
ði�u 2357  
N�u ñ�i tư�ng c�m c� là m�t quy�n ñòi n� trong tương lai, quy�n ca ngư�i có 
quy�n nh�n c�m c� ñư�c xác l�p ngay khi quy�n ñòi n� ñó hình thành. 
 
ði�u 2358  
C�m c� quy�n ñòi n� có th� ñư�c xác l�p v!i m�t th�i h�n xác ñ�nh. 
 
Vi	c c�m c� có th� ch" ñư�c xác l�p trên m�t ph�n quy�n ñòi n�, tr� trư�ng h�p 
quy�n ñòi n� ñó không th� phân chia. 
 
ði�u 2359  
Vi	c c�m c� ñư�c m� r�ng ñ�i v!i các ph�n ph� ca quy�n ñòi n�, tr� trư�ng 
h�p các bên có tho� thu�n khác.  
 
ði�u 2360  
N�u tài s�n c�m c� là m�t tài kho�n, quy�n ñòi n� ñư�c b�o ñ�m b�ng s� dư h�u 
d�ng, t�m th�i hay cu�i cùng, vào ngày x  lý bi	n pháp b�o ñ�m sau khi ñã hoàn 
t�t các giao d�ch ñã th�c hi	n, theo th t�c v� thi hành b�n án, quy�t ñ�nh dân s�.  
 
Cũng v!i ñi�u ki	n ph�i hoàn t�t các giao d�ch ñã th�c hi	n, trong trư�ng h�p m� 
th t�c b�o h�, ph�c h�i, thanh lý doanh nghi	p theo quy�t ñ�nh ca toà án ho�c 
th t�c x  lý tình tr�ng phá s�n cá nhân ñói v!i ngư�i l�p c�m c�, các quy�n ca 
ngư�i có quy�n ñư�c b�o ñ�m b�ng bi	n pháp c�m c� ñư�c xác l�p ñ�i v!i s� dư 
ca tài kho�n vào ngày toà án ra quy�t ñ�nh m� th t�c. 
 
ði�u 2361  
Vi	c c�m c� quy�n ñòi n�, hi	n có hay tương lai, có hi	u l�c gi�a các bên và ñ�i 
v!i các bên th� ba vào ngày l�p văn b�n c�m c�. 
 
ði�u 2362  

Civillawinfor St. Thongtinphapluatdansu.edu.vn

Ban dich tuong thich BLDS Phap tai thoi diem 2012



 

B�n d�ch c�a Nhà Pháp lu�t Vi�t-Pháp 20 

ð� có hi	u l�c ñ�i v!i ngư�i có nghĩa v� ca quy�n ñòi n� ñư�c c�m c�, h�p 
ñ�ng c�m c� quy�n ñòi n� ph�i ñư�c t�ng ñ�t cho ngư�i có nghĩa v� ho�c ngư�i 
có nghĩa v� ñó ph�i là m�t bên ca h�p ñ�ng c�m c�. 
 
N�u không, vi	c thanh toán n� ch" ñư�c coi là h�p l	 khi vi	c thanh toán ñư�c 
th�c hi	n cho ngư�i l�p c�m c�. 
 
ði�u 2363  
Sau khi t�ng ñ�t, vi	c thanh toán ch" h�p l	 khi thanh toán cho ngư�i có quy�n ñã 
nh�n c�m c�, c� trên s� n� chính và lãi. 
 
M,i ngư�i trong s� nh�ng ngư�i có quy�n ñ�u ñư�c yêu c�u thanh toán, sau khi 
thông báo cho nh�ng ngư�i còn l�i. 
 
ði�u 2364  
S� ti�n thanh toán trong khuôn kh* quy�n ñòi n� ñư�c b�o ñ�m b�ng c�m c� 
ñư�c kh�u tr� vào quy�n ñòi n� ñư�c b�o ñ�m khi quy�n này ñ�n h�n. 
 
Trong trư�ng h�p ngư�c l�i, ngư�i có quy�n ñư�c b�o ñ�m b�ng c�m c� gi� 
nh�ng kho�n thanh toán ñó làm bi	n pháp b�o ñ�m trong m�t tài kho�n m� t�i 
m�t t* ch�c ñư�c phép ti�p nh�n và có nghĩa v� hoàn tr� khi nghĩa v� có b�o 
ñ�m ñư�c thi hành. Trư�ng h�p ngư�i có nghĩa v� ñ�i v!i quy�n ñòi n� ñư�c 
c�m c� không th�c hi	n ho�c th�c hi	n không ñ�y ñ nghĩa v� và tám ngày sau 
khi nh�n ñư�c yêu c�u thanh toán mà không thanh toán, nguwofi có quy�n s� 
chuy�n s� ti�n ñó thành ti�n thanh toán cho kho�n n� ca mình trong ph�m vi s� 
ti�n chưa thanh toán. 
 
ði�u 2365  
Trư�ng h�p ngư�i có nghĩa v� không th�c hi	n ho�c th�c hi	n không ñ�y ñ 
nghĩa v� ca mình, ngư�i có quy�n ñã ñư�c b�o ñ�m b�ng c�m c� có th� yêu c�u 
toà án ho�c trong nh�ng ñi�u ki	n tho� thu�n trong h�p ñ�ng, gán cho mình 
quy�n ñòi n� ñã ñư�c dùng ñ� c�m c� cùng v!i toàn b� các quy�n kèm theo. 
 
Ngư�i có quy�n ñó cũng có th� ñ�i cho ñ�n khi quy�n ñòi n� ñ�n h�n th�c hi	n.  
 
ði�u 2366  
N�u s� ti�n tr� cho ngư�i có quy�n ñã ñư�c b�m ñ�m b�ng bi	n pháp c�m c� cao 
hơn so v!i s� n� ñư�c b�o ñ�m, thì ngư�i có quy�n ph�i tr� l�i ph�n chênh l	ch 
cho ngư�i l�p c�m c�. 
  
 

CHƯƠNG IV 
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B�O LƯU QUY�N S� H�U HO�C CHUY�N NHƯ�NG QUY�N S� 
H�U  

ð� B�O ð�M TH�C HI�N NGHĨA V� 
 

M�C 1. B�O LƯU QUY�N S� H�U ð� B�O ð�M TH�C HI�N NGHĨA V� 

 
ði�u 2367 
Quy�n s� h�u ñ�i v!i m�t tài s�n có th� ñư�c b�o lưu ñ� b�o ñ�m th�c hi	n 
nghĩa v� b�ng m�t tho� thu�n b�o lưu quy�n s� h�u ñ� t�m ng�ng h	 qu� chuy�n 
giao ca m�t h�p ñ�ng cho ñ�n khi nghĩa v� thanh toán ñư�c th�c hi	n ñ�y ñ. 
 
Quy�n s� h�u ñư�c b�o lưu trong trư�ng h�p ñó ñư�c coi như ph�n ph� ca 
quy�n ñòi n� mà nó b�o ñ�m vi	c thanh toán.  
 
ði�u 2368  
Vi	c b�o lưu quy�n s� h�u ph�i ñư�c tho� thu�n b�ng văn b�n.  
 
 
 
ði�u 2369  
Quy�n s� h�u ñư�c b�o lưu ñ�i v!i m�t v�t tiêu hao có th� th�c hi	n b�ng tài s�n 
cùng lo�i và cùng ch�t lư�ng gi� b�i ho�c gi� cho ngư�i có nghĩa v� b�ng v!i s� 
n� còn ph�i tr�. 
  
ði�u 2370  
Vi	c g(n k�t m�t ñ�ng s�n là ñ�i tư�ng ca m�t tho� thu�n b�o lưu quy�n s� h�u 
vào m�t tài s�n khác không ngăn c�n các quy�n ca ngư�i có quy�n n�u như các 
tài s�n này có th� chia tách mà không b� thi	t h�i. 
 
ði�u 2371  
N�u toàn b� s� n� không ñư�c thanh toán ñ khi ñ�n h�n, ngư�i có quy�n có th� 
ñòi l�i tài s�n ñ� thu h�i quy�n ñ�nh ño�t ñ�i v!i tài s�n ñó.  
 
Giá tr� ca tài s�n l�y l�i ñư�c tr� vào ph�n còn l�i ca quy�n ñòi n� ñư�c b�o ñ�m. 
 
N�u giá tr� ca tài s�n l�y l�i l!n hơn s� ti�n n� ñư�c b�o ñ�m v-n còn ph�i tr�, ngư�i 
có quy�n ph�i tr� cho ngư�i có  nghĩa v� m�t kho�n ti�n b�ng ph�n chênh l	ch.  
 
ði�u 2372  
Quy�n s� h�u ñư�c tính trên quy�n ñòi n� ca ngư�i có nghĩa v� ñ�i v!i ngư�i 
mua l�i ho�c ñ�i v!i s� ti�n b�o hi�m hoàn tr� thay cho tài s�n. 
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M�C 2. CHUY�N NHƯ�NG QUY�N S� H�U ð� B�O ð�M TH�C 
HI�N NGHĨA V� 

 
ði�u 2372-1  
Quy�n s� h�u ñ�i v!i m�t ñ�ng s�n ho�c m�t quy�n có th� ñư�c chuy�n như�ng 
ñ� b�o ñ�m cho vi	c th�c hi	n m�t nghĩa v� quy ñ�nh trong h�p ñ�ng y thác 
qu�n lý tài s�n ñư�c l�p theo quy ñ�nh t�i các ði�u t� 2011 ñ�n 2030. 
 
Không áp d�ng quy ñ�nh t�i ði�u 2029, vi	c ngư�i l�p bi	n pháp b�o ñ�m là cá 
nhân b� ch�t không làm ch�m d�t h�p ñ�ng y thác ñã ñư�c l�p theo quy ñ�nh t�i 
M�c này. 
 
ði�u 2372-2  
Trư�ng h�p h�p ñ�ng y thác qu�n lý tài s�n ñư�c l�p ñ� b�o ñ�m th�c hi	n 
nghĩa v�, ngoài các thông tin quy ñ�nh t�i ði�u 2018, h�p ñ�ng ph�i nêu kho�n 
n� ñư�c b�o ñ�m và giá tr� ư!c tính ca tài s�n ho�c ca quy�n ñư�c chuy�n giao 
vào kh�i tài s�n y thác, n�u không s� b� vô hi	u. 
 
ði�u 2372-3  
N�u không thanh toán ho�c thanh toán không ñ�y ñ kho�n n� ñư�c b�o ñ�m và 
tr� trư�ng h�p có quy ñ�nh khác trong h�p ñ�ng y thác, ngư�i nh�n y thác, n�u 
là ngư�i có quy�n, ñư�c t� do ñ�nh ño�t các tài s�n ho�c các quy�n ñã ñư�c 
chuy�n giao ñ� b�o ñ�m th�c hi	n nghĩa v�. 
 
N�u ngư�i nh�n y thác không ph�i là ngư�i có quy�n, ngư�i có quy�n có th� 
yêu c�u giao l�i tài s�n cho mình và khi ñó có quy�n t� do ñ�nh ño�t ñ�i v!i tài 
s�n, ho�c bán tài s�n ho�c quy�n ñã ñư�c như�ng và giao l�i toàn b� hay m�t 
ph�n giá bán, n�u h�p ñ�ng y thác có quy ñ�nh như v�y. 
 
Giá tr� ca tài s�n ho�c ca quy�n ñã ñư�c như�ng ñư�c ñ�nh giá b�i m�t chuyên 
gia ñư�c ch" ñ�nh theo tho� thu�n ca các bên ho�c theo quy�t ñ�nh ca Toà án, 
tr� trư�ng h�p giá tr� ca tài s�n ñư�c chính th�c công b� trên th� trư�ng có t* 
ch�c theo quy ñ�nh ca B� lu�t ti�n t	 và tài chính ho�c trư�ng h�p tài s�n là m�t 
kho�n ti�n. M�i tho� thu�n trái v!i quy ñ�nh này ñ�u vô hi	u. 
 
Tài s�n s� ñư�c ñ�nh giá vào ngày chuy�n giao b�i m�t chuyên gia ñư�c ch" ñ�nh 
theo tho� thu�n ca các bên ho�c theo quy�t ñ�nh ca toà án, n�u giá tr� ca tài 
s�n không ñư�c công b� chính th�c trên th� trư�ng có t* ch�c theo quy ñ�nh ca 
B� lu�t ti�n t	 và tài chính. M�i tho� thu�n trái v!i quy ñ�nh này ñ�u vô hi	u. 
 
 
ði�u 2372-4  
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N�u ngư�i hư�ng th� y thác ñã ñư�c quy�n t� do ñ�nh ño�t tài s�n ho�c quy�n 
ñư�c như�ng theo quy ñ�nh ca ði�u 2372-3, n�u s� ti�n nêu t�i kho�n cu�i ca 
ði�u này l!n hơn s� n� ph�i ñ�m b�o, ngư�i hư�ng th� s� ph�i tr� cho ngư�i l�p 
y thác s� ti�n chênh l	ch gi�a giá tr� và s� ti�n n�, tr� trư�ng h�p thanh toán 
trư!c s� ti�n n� phát sinh t� vi	c b�o qu�n hay qu�n lý tài s�n y thác. 
 
Cũng v!i ngo�i l	 như v�y, n�u ngư�i nh�n y thác bán tài s�n ho�c quy�n ñã ñư�c 
như�ng theo quy ñ�nh ca h�p ñ�ng y thác, ngư�i nh�n y thác ph�i tr� l�i cho 
ngư�i l�p y thác ph�n giá bán vư�t quá giá tr� kho�n n� ph�i ñ�m b�o, n�u có. 
 
ði�u 2372-5  
Quy�n s� h�u ñư�c như�ng theo quy ñ�nh t�i ði�u 2372-1 sau ñó có th� s  d�ng 
làm b�o ñ�m cho vi	c thanh toán nh�ng kho�n n� khác v!i nh�ng kho�n n� nêu 
trong h�p ñ�ng y thác n�u h�p ñ�ng y thác quy ñ�nh rõ ñi�u này. 
 
Ngư�i l�p y thác có th� l�p b�o ñ�m không ch" cho vi	c thanh toán ñ�i v!i ngư�i 
có quy�n ban ñ�u mà c� cho ngư�i có quy�n m!i trong khi ngư�i có quy�n ban ñ�u 
còn chưa ñư�c thanh toán. Khi ngư�i l�p y thác là m�t th� nhân, tài s�n y thác s� 
ch" ñư�c s  d�ng ñ� ñ�m b�o thanh toán m�t kho�n n� m!i trong ph�m vi giá tr� ca 
tài s�n ñư�c ñ�nh giá vào ngày thêm kho�n n� m!i c�n b�o ñ�m. 
 
Tho� thu�n thêm kho�n n� m!i ñ� b�o ñ�m ñư�c l�p theo quy ñ�nh t�i ði�u 
2372-2 ph�i ñư�c ñăng ký dư!i hình th�c quy ñ�nh t�i ði�u 2019, n�u không s� 
b� vô hi	u. Th� t� ưu tiên gi�a nh�ng ngư�i có quy�n ñư�c xác ñ�nh theo ngày 
ñăng ký. 
 
Quy ñ�nh t�i ði�u này thu�c ph�m trù tr�t t� công. M�i tho� thu�n trái v!i quy 
ñ�nh ca ði�u này ñ�u vô hi	u. 
 

TI�U THIÊN III. B�O ð�M TH�C HI�N NGHĨA V� DÂN S� B�NG 
B�T ð�NG S�N 

 
ði�u 2373  
Các bi	n pháp b�o ñ�m th�c hi	n nghĩa v� dân s� b�ng b�t ñ�ng s�n bao g�m 
quy�n ưu tiên, c�m c� b�t ñ�ng s�n và th� ch�p. 
 
Quy�n s� h�u ñ�i v!i b�t ñ�ng s�n cũng có th� ñư�c b�o lưu ho�c chuy�n giao 
nh�m b�o ñ�m th�c hi	n nghĩa v�. 
 
 
 

 
CHƯƠNG I  
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QUY�N ƯU TIÊN ð	I V�I B�T ð�NG S�N 
 

M�C 1. CÁC QUY�N ƯU TIÊN ð�C BI�T  

 
ði�u 2374  
Các ch n� ưu tiên ñ�i v!i b�t ñ�ng s�n bao g�m: 
 
1° Bên bán b�t ñ�ng s�n ñư�c hư�ng quy�n ưu tiên ñ�i v!i b�t ñ�ng s�n ñã bán, 
ñ� b�o ñ�m thu ñư�c ti�n bán b�t ñ�ng s�n ñó; 
 
N�u b�t ñ�ng s�n ñó ñư�c mua bán nhi�u l�n liên ti�p mà s� ti�n bán còn thi�u 
toàn b� ho�c m�t ph�n, thì ngư�i bán th� nh�t ñư�c ưu tiên hơn ngư�i bán th� 
hai, ngư�i bán th� hai ñư�c ưu tiên hơn ngư�i th� ba và l�n lư�t như v�y; 
 
1° bis. Ngư�i bán, ngư�i cho vay ti�n nêu t�i kho�n 2° cùng v!i ban qu�n tr� nhà 
chung cư có quy�n ưu tiên ñ�i v!i lô b�t ñ�ng s�n ñã bán, ñ� ñư�c thanh toán các 
nghĩa v� ñóng góp và chi phí s a ch�a quy ñ�nh t�i ði�u 10 và ði�u 30 Lu�t s� 
65-557 ngày 10-7-1965 v� quy ch� s� h�u chung ñ�i v!i b�t ñ�ng s�n ñã xây 
d�ng, cho năm hi	n t�i và b�n năm trư!c ñó; 
 
Tuy nhiên, ñ�i v!i các kho�n n� liên quan ñ�n nghĩa v� ñóng góp và chi phí s a 
ch�a lô b�t ñ�ng s�n trong năm hi	n t�i và hai năm trư!c ñó, ban qu�n tr� nhà 
chung cư ñư�c ưu tiên hơn ngư�i bán và ngư�i cho vay ti�n; 
 
2° Ngư�i ñã cho vay ti�n ñ� mua m�t b�t ñ�ng s�n ñư�c quy�n ưu tiên ñ�i v!i 
b�t ñ�ng s�n ñó ngay c� khi không có th$a thu�n th� quy�n, v!i ñi�u ki	n vi	c 
vay ti�n nh�m m�c ñích mua b�t ñ�ng s�n ñư�c ghi rõ trong gi�y t� vay có công 
ch�ng và vi	c thanh toán ti�n mua b�t ñ�ng s�n b�ng s� ti�n vay ñó ñư�c bên bán 
công nh�n trong gi�y biên nh�n thanh toán có công ch�ng; 
 
3° Nh�ng ngư�i ñ�ng th�a k� có quy�n ưu tiên ñ�i v!i b�t ñ�ng s�n thu�c di s�n 
th�a k� nh�m b�o ñ�m vi	c phân chia di s�n gi�a h� v!i nhau và b�o ñ�m nghĩa 
v� bù chênh l	ch khi chia di s�n theo lô; ð� b�o ñ�m nghĩa v� ñ�n bù theo quy 
ñ�nh t�i ði�u 924, các b�t ñ�ng s�n t�ng cho ho�c di t�ng ñư�c coi như b�t ñ�ng 
s�n thu�c di s�n th�a k�; 
 
4° Ki�n trúc sư, nhà th�u, th� n� và các công nhân khác ñư�c thuê ñ� xây m!i, 
xây l�i ho�c s a ch�a nhà c a, kênh mương ho�c công trình khác ñư�c quy�n ưu 
tiên ñ�i v!i công trình xây d�ng ñó, nhưng v!i ñi�u ki	n là trư!c ñó ñã ñư�c m�t 
giám ñ�nh viên do Tòa án sơ th)m th)m quy�n r�ng nơi có công trình ch" ñ�nh l�p 
biên b�n xác nh�n th�c tr�ng liên quan ñ�n công trình mà ch s� h�u d� ñ�nh 
th�c hi	n, và công trình ñó ñã ñư�c giám ñ�nh viên nghi	m thu ch�m nh�t trong 
vòng sáu tháng sau khi hoàn thành; 
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Tuy nhiên, ph�m vi b�o ñ�m b�ng quy�n ưu tiên không ñư�c vư�t quá giá tr� 
công trình ñã ñư�c biên b�n nghi	m thu xác nh�n, và ch" b�ng giá tr� tăng thêm 
ca b�t ñ�ng s�n do công vi	c xây d�ng mang l�i, tính vào th�i ñi�m chuy�n 
như�ng b�t ñ�ng s�n; 
 
5° Ngư�i ñã cho vay ti�n ñ� tr� công ho�c thanh toán chi phí cho công nhân xây 
d�ng cũng ñư�c hư�ng quy�n ưu tiên tương t�, v!i ñi�u ki	n m�c ñích s  d�ng 
s� ti�n vay ñư�c ghi nh�n trong gi�y t� vay có công ch�ng và gi�y biên nh�n 
thanh toán có công ch�ng ca công nhân xây d�ng, như ñã quy ñ�nh � trên ñ�i 
v!i ngư�i cho vay ti�n ñ� mua b�t ñ�ng s�n; 
 
6° Ch n� ca ngư�i ñ� l�i di s�n và ngư�i ñư�c di t�ng m�t kho�n ti�n có quy�n 
ưu tiên ñ�i v!i b�t ñ�ng s�n thu�c di s�n th�a k�, cũng như ch n� ca ngư�i 
th�a k� có quy�n ưu tiên ñ�i v!i b�t ñ�ng s�n ca ngư�i th�a k�, ñ� b�o ñ�m 
nh�ng quy�n mà h� ñư�c hư�ng theo quy ñ�nh t�i ði�u 878; 
 
7° Ngư�i s� ñư�c quy�n s� h�u trong khuôn kh* h�p ñ�ng thuê-mua quy ñ�nh t�i 
Lu�t s� 84-595 ngày 12-7-1984 v� thuê-mua b�t ñ�ng s�n có quy�n ưu tiên ñ�i 
v!i b�t ñ�ng s�n là ñ�i tư�ng ca h�p ñ�ng thuê-mua, nh�m b�o ñ�m quy�n ca 
mình do h�p ñ�ng thuê-mua ñem l�i; 
 
8° Nhà nư!c ho�c chính quy�n xã có quy�n ưu tiên ñ� b�o ñ�m các quy�n ñòi n� 
phát sinh t� vi	c áp d�ng ði�u L. 1331-30 B� lu�t Y t� c�ng ñ�ng; ði�u L. 123-3 
B� lu�t Xây d�ng và nhà �, trong trư�ng h�p liên quan ñ�n các bi	n pháp an toàn 
bu�c ngư�i khai thác ho�c ch s� h�u công trình nhà � ph�i th�c hi	n n�u không 
s� b� c�m � ho�c s  d�ng công trình ho�c ph�i ñóng c a vĩnh vi%n công trình; 
ho�c các ði�u L. 129-4, L. 511-4 và L. 521-3-2 B� lu�t Xây d�ng và nhà �. 
 

M�C 2. CÁC QUY�N ƯU TIÊN CHUNG  

 
ði�u 2375  
Các quy�n yêu c�u ñư�c ưu tiên ñ�i v!i b�t ñ�ng s�n nói chung bao g�m: 
 
1° Án phí; 
 
2° Trên cơ s� không trái v!i quy ñ�nh t�i các ði�u L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 
và L. 751-15 B� lu�t Lao ñ�ng: 
 
Ti�n công ca ngư�i giúp vi	c trong nhà năm ñã qua và năm ñang làm vi	c; 
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Ti�n lương chưa tr� năm ñã qua và năm ñang làm vi	c theo th$a thu�n trong h�p 
ñ�ng lao ñ�ng quy ñ�nh t�i ði�u 63 Ngh� ñ�nh ngày 29-7-1939 v� gia ñình và t� 
l	 sinh � Pháp; 
 
Quy�n yêu c�u ca v� ho�c ch�ng còn s�ng theo quy ñ�nh t�i ði�u 14 Lu�t s� 
89-1008 ngày 31-12-1989 v� vi	c phát tri�n doanh nghi	p thương m�i và th 
công và c�i thi	n môi trư�ng kinh t�, pháp lý và xã h�i; và quy�n yêu c�u ca 
ngư�i v� ho�c ch�ng còn s�ng theo quy ñ�nh t�i ði�u L.321-21-1 B� lu�t Nông 
thôn và ñánh b(t h�i s�n; 
 
Ti�n lương sáu tháng cu�i cùng ca ngư�i lao ñ�ng, ngư�i h�c vi	c và ti�n ph� 
c�p mà ngư�i s  d�ng lao ñ�ng ph�i tr� cho nh�ng ngư�i th�c t�p vào ngh� theo 
quy ñ�nh t�i ði�u 980-11-1 B� lu�t Lao ñ�ng; 
 
Ti�n ph� c�p khi h�t h�p ñ�ng quy ñ�nh t�i ði�u L. 122-3-4 B� lu�t Lao ñ�ng và ti�n 
ph� c�p ñ�i v!i công vi	c t�m th�i quy ñ�nh t�i ði�u L. 124-4-4 B� lu�t Lao ñ�ng; 
 
Ti�n ñ�n bù do không tuân th th�i h�n báo trư!c khi ch�m d�t h�p ñ�ng lao 
ñ�ng không xác ñ�nh th�i h�n theo quy ñ�nh t�i ði�u 122-8 B� lu�t Lao ñ�ng và 
ph� c�p bù tr� quy ñ�nh t�i ði�u 122-32-6 B� lu�t Lao ñ�ng;  
 
Ti�n ph� c�p, ñ�n bù ph�i tr� cho nh�ng ngày ngh" hàng năm hư�ng nguyên lương; 
 
Tr� c�p thôi vi	c theo quy ñ�nh ca các th$a ư!c lao ñ�ng t�p th�, th$a thu�n lao 
ñ�ng t�p th�, quy ch� lao ñ�ng, thông l	 và theo quy ñ�nh t�i các ði�u L. 122-9, L. 
122-32-6, L. 761-5 và L. 761-7 B� lu�t Lao ñ�ng, cũng như tr� c�p m�t vi	c làm 

quy ñ�nh t�i ði�u L. 321-6 B� lu�t Lao ñ�ng; ñ�i v!i các kho�n n� này, quy�n ưu 
tiên thanh toán áp d�ng ñ�i v!i toàn b� ph�n th�p hơn ho�c b�ng m�c tr�n quy ñ�nh 
t�i ði�u L. 143-10 B� lu�t Lao ñ�ng và 1/4 ph�n vư�t quá m�c tr�n này; 
 
Các kho�n b�i thư�ng ph�i tr� cho ngư�i lao ñ�ng trong m�t s� trư�ng h�p theo 
quy ñ�nh t�i ño�n 2 ði�u L. 122-3-8, ði�u L. 122-14-4, ño�n 2 ði�u L. 122-14-5, 
ði�u L. 122-32-7 và ði�u L. 122-32-9 B� lu�t Lao ñ�ng. 
 
ði�u 2376  
N�u con n� không có ñ�ng s�n, các ch n� ñư�c hư�ng quy�n ưu tiên quy ñ�nh 
t�i ði�u trên s� ñư�c nh�n kho�n thanh toán t� ti�n bán m�t b�t ñ�ng s�n trư!c 
các ch n� ưu tiên khác ñ�i v!i b�t ñ�ng s�n ñó, và th�c hi	n quy�n ca mình 
theo th� t� quy ñ�nh t�i ði�u trên. 
 

M�C 3. CÁC TRƯ�NG H�P PH�I ðĂNG KÝ QUY�N ƯU TIÊN  

 
ði�u 2377  
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Quy�n ưu tiên ñ�i v!i b�t ñ�ng s�n ch" phát sinh hi	u l�c gi�a các bên có quy�n khi 
ñư�c công b� công khai thông qua vi	c ñăng ký t�i cơ quan ñăng ký giao d�ch b�o 
ñ�m, theo trình t� th t�c quy ñ�nh t�i các ñi�u dư!i ñây, ði�u 2426 và ði�u 2428. 
 
ði�u 2378  
Các quy�n yêu c�u quy ñ�nh t�i ði�u 2375 và các quy�n yêu c�u ca ban qu�n tr� 
nhà chung cư quy ñ�nh t�i ði�u 2374 ñư�c mi%n th t�c ñăng ký. 
 
ði�u 2379  
Bên bán b�t ñ�ng s�n ho�c ngư�i cho vay ti�n ñ� mua b�t ñ�ng s�n ñư�c gi� 
quy�n ưu tiên ca mình n�u ti�n hành ñăng ký trong th�i h�n hai tháng k� t� ngày 
giao k�t h�p ñ�ng mua bán và theo th t�c quy ñ�nh t�i ði�u 2426 và ði�u 2428; 
Quy�n ưu tiên ñư�c tính t� ngày giao k�t h�p ñ�ng mua bán. 
 
Không ñư�c kh�i ki	n yêu c�u hy h�p ñ�ng mua bán theo quy ñ�nh t�i ði�u 
1654 sau khi quy�n ưu tiên ca bên bán ch�m d�t ho�c n�u không có vi	c ñăng 
ký quy�n ưu tiên trong th�i h�n quy ñ�nh trên ñây, gây thi	t h�i cho ngư�i th� ba 
ñã ñư�c hư�ng các quy�n ñ�i v!i b�t ñ�ng s�n t� chính bên mua và ñã công b� 
công khai các quy�n ñó. 
 
ði�u 2380  
Trong trư�ng h�p bán theo phương th�c chìa khóa trao tay b�t ñ�ng s�n s� xây 
d�ng theo quy ñ�nh t�i ði�u 1601-2, quy�n ưu tiên ca bên bán ho�c ca ngư�i 
cho vay ti�n ñư�c tính t� ngày giao k�t h�p ñ�ng mua bán, n�u vi	c ñăng ký 
ñư�c th�c hi	n trư!c khi h�t th�i h�n hai tháng k� t� khi có xác nh�n b�ng văn 
b�n công ch�ng là b�t ñ�ng s�n ñã xây xong. 
 
ði�u 2381  
Ngư�i ñ�ng th�a k� ñư�c gi� quy�n ưu tiên ca mình ñ�i v!i các tài s�n ca m,i 
lô khi phân chia di s�n ho�c ñ�i v!i tài s�n ñem bán ñ�u giá trong tình tr�ng chưa 
chia nh�m b�o ñ�m quy�n ñư�c nh�n ti�n bù chênh l	ch khi chia di s�n theo lô 
ho�c ñư�c chia ti�n bán ñ�u giá tài s�n, v!i ñi�u ki	n ph�i ti�n hành ñăng ký 
quy�n ưu tiên ca mình ñ�i v!i t�ng b�t ñ�ng s�n liên quan theo th t�c quy ñ�nh 
t�i ði�u 2426 và ði�u 2428, trong th�i h�n hai tháng k� ngày l�p ch�ng thư phân 
chia di s�n ho�c bán ñ�u giá tài s�n chưa chia ho�c t� ngày l�p văn b�n xác ñ�nh 
ti�n ñ�n bù quy ñ�nh t�i ði�u 924 B� lu�t này; Quy�n ưu tiên ñư�c tính t� ngày 
l�p ch�ng thư ñó ho�c t� ngày bán ñ�u giá. 
 
ði�u 2382  
ð�i v!i ki�n trúc sư, nhà th�u, th� n� và các công nhân khác ñư�c thuê ñ� xây m!i, 
xây l�i ho�c s a ch�a nhà c a, kênh mương ho�c công trình khác và bên cho vay 
ti�n ñ� tr� công ho�c thanh toán chi phí cho nh�ng ngư�i này mà vi	c s  d�ng 
kho�n vay ñó ñã ñư�c xác nh�n ñúng m�c ñích, quy�n ưu tiên phát sinh hi	u l�c 
thông qua vi	c ñăng ký hai văn b�n sau: 

Civillawinfor St. Thongtinphapluatdansu.edu.vn

Ban dich tuong thich BLDS Phap tai thoi diem 2012



 

B�n d�ch c�a Nhà Pháp lu�t Vi�t-Pháp 28 

1° Biên b�n xác nh�n th�c tr�ng công trình trư!c khi thi công; 
2° Biên b�n nghi	m thu công trình. 
Trong trư�ng h�p này, quy�n ưu tiên ñư�c tính t� ngày ñăng ký biên b�n th� nh�t. 
 
ði�u 2383  
Ch n� ca ngư�i ñ� l�i di s�n và ngư�i ñư�c di t�ng m�t kho�n ti�n cũng như 
ch n� ca ngư�i th�a k� gi� quy�n ưu tiên ca mình thông qua vi	c ñăng ký ñ�i 
v!i m,i b�t ñ�ng s�n quy ñ�nh t�i kho�n 6° ði�u 2374, theo trình t� th t�c quy 
ñ�nh t�i ði�u 2426 và ði�u 2428 và trong th�i h�n b�n tháng k� t� khi m� th�a 
k�. Quy�n ưu tiên ñư�c tính t� ngày m� th�a k�. 
 
ði�u 2384 
Ngư�i s� ñư�c quy�n s� h�u trong khuôn kh* h�p ñ�ng thuê-mua ñư�c gi� 
quy�n ưu tiên ca mình ñ�i v!i b�t ñ�ng s�n thuê-mua n�u ti�n hành ñăng ký 
theo trình t� th t�c quy ñ�nh t�i ði�u 2426 và ði�u 2428 trong th�i h�n hai 
tháng k� t� ngày ký h�p ñ�ng thuê-mua; Quy�n ưu tiên ñư�c tính t� ngày giao 
k�t h�p ñ�ng. 
 
ði�u 2384-1  
Cơ quan nhà nư!c có quy�n ñòi n� ñư�c gi� quy�n ưu tiên ca mình thông qua 
vi	c ñăng ký hai văn b�n sau: 
 
1° Quy�t ñ�nh hành chính có hi	u l�c áp d�ng b(t bu�c, ñư�c ban hành theo quy 
ñ�nh t�i ði�u L. 1331-28 B� lu�t Y t� c�ng ñ�ng, ði�u L. 123-3 B� lu�t Xây 
d�ng và nhà � trong trư�ng h�p quy ñ�nh các bi	n pháp an toàn bu�c ngư�i khai 
thác ho�c ch s� h�u công trình nhà � ph�i th�c hi	n n�u không s� b� c�m � ho�c 
s  d�ng công trình ho�c ph�i ñóng c a vĩnh vi%n công trình, ho�c các ði�u L. 
129-2, L. 129-3, L. 511-2 ho�c L. 511-3 B� lu�t Xây d�ng và nhà � trong trư�ng 
h�p có n�i dung ư!c tính sơ b� chi phí th�c hi	n các bi	n pháp an toàn ho�c s a 
ch�a c�i t�o công trình; ho�c Công văn nh(c nh�, ñư�c ban hành trên cơ s� áp 
d�ng ði�u L. 1331-26-1 ho�c kho�n II ði�u L. 1331-29 B� lu�t Y t� c�ng ñ�ng, 
ði�u L. 123-3 B� lu�t Xây d�ng và nhà � trong trư�ng h�p nh(c nh� ch s� h�u 
công trình nhà � ph�i th�c hi	n các bi	n pháp ñã quy ñ�nh n�u không s� b� c�m � 
ho�c s  d�ng công trình ho�c ph�i ñóng c a vĩnh vi%n công trình, ði�u L. 129-2 
ho�c kho�n IV ði�u L. 511-2 B� lu�t Xây d�ng và nhà � trong trư�ng h�p có n�i 
dung ư!c tính chi phí th�c hi	n các bi	n pháp an toàn ho�c s a ch�a c�i t�o công 
trình; Vi	c ñăng ký 1 trong 2 văn b�n này do ch th� ban hành văn b�n th�c hi	n; 
 
2° Quy�t ñ�nh thu h�i n�, do ch th� ban hành ti�n hành ñăng ký. 
 
ð�i v!i các kho�n n� phát sinh trên cơ s� áp d�ng ði�u L. 521-3-2 B� lu�t Xây 
d�ng và nhà �, kho�n I ði�u L. 511-2 B� lu�t Xây d�ng và nhà � ho�c kho�n I 
ði�u L. 1331-28 B� lu�t Y t� c�ng ñ�ng khi cơ quan nhà nư!c ñã ra l	nh phá d0 
khu nhà b� tuyên b� là không b�o ñ�m v	 sinh ho�c có nguy cơ s�p ñ*, quy�n ưu 
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tiên phát sinh hi	u l�c trong ph�m vi giá tr� kho�n n� ư!c tính ho�c giá tr� kho�n 
n� ghi trong quy�t ñ�nh thu h�i n� n�u giá tr� ư!c tính th�p hơn giá tr� ghi trong 
quy�t ñ�nh thu h�i n�, k� t� ngày ñăng ký văn b�n th� nh�t; riêng ñ�i v!i ph�n 
vư�t quá ca kho�n n� ghi trong quy�t ñ�nh thu h�i n� so v!i s� ti�n ñư�c b�o 
ñ�m thanh toán t� vi	c ñăng ký văn b�n th� nh�t thì quy�n ưu tiên ñư�c tính t� 
ngày ñăng ký văn b�n th� hai. 
 
ð�i v!i các kho�n n� khác, quy�n ưu tiên ñư�c duy trì trong ph�m vi giá tr� 
kho�n n� ư!c tính ho�c giá tr� kho�n n� ghi trong quy�t ñ�nh thu h�i n�, n�u giá 
tr� ư!c tính th�p hơn giá tr� ghi trong quy�t ñ�nh thu h�i n�. 
 
ði�u 2384-2 
Quy�n ưu tiên cũng có th� ñư�c duy trì b�ng cách ch" ñăng ký quy�t ñ�nh thu h�i 
n� và có hi	u l�c trong ph�m vi giá tr� kho�n n� c�n thu h�i mà không áp d�ng 
ði�u 2384-1. 
 
Trong trư�ng h�p này, ñ�i v!i các kho�n n� phát sinh trên cơ s� áp d�ng ði�u L. 
521-3-2 B� lu�t Xây d�ng và nhà �, kho�n I ði�u L. 511-2 B� lu�t Xây d�ng và 
nhà � ho�c kho�n I ði�u L. 1331-28 B� lu�t Y t� c�ng ñ�ng khi cơ quan nhà 
nư!c ñã ra l	nh phá d0 khu nhà b� tuyên b� là không b�o ñ�m v	 sinh ho�c có 
nguy cơ s�p ñ*, quy�n ưu tiên ñư�c tính t� ngày ban hành quy�t ñ�nh thu h�i n� 
v!i ñi�u ki	n quy�t ñ�nh này ñư�c ñăng ký trong th�i h�n hai tháng k� t� ngày 
ban hành quy�t ñ�nh. 
 
ði�u 2384-3 
L	 phí ñăng ký do bên có nghĩa v� tr�.  
 
ði�u 2384-4  
Khi ch s� h�u ho�c ngư�i khai thác công trình nhà � ñã th�c hi	n các bi	n pháp 
ñư�c yêu c�u trong quy�t ñ�nh hành chính ho�c công văn nh(c nh� quy ñ�nh t�i 
kho�n 1° ði�u 2384-1, n�u m�t quy�t ñ�nh hy b$ ñư�c công b� công khai, v!i 
chi phí do bên có nghĩa v� tr�, trư!c khi ñăng ký quy�t ñ�nh thu h�i n� quy ñ�nh 
t�i kho�n 2° ði�u 2384-1 thì s� làm m�t hi	u l�c ca vi	c ñăng ký văn b�n th� 
nh�t. Th t�c ghi chú vào l� vi	c xóa ñăng ký văn b�n th� nh�t s� ñư�c ti�n hành, 
l	 phí xóa ñăng ký do ch s� h�u ho�c ngư�i khai thác công trình nhà � tr�. 
Vi	c xóa ñăng ký văn b�n th� hai ch" có th� ñư�c th�c hi	n theo th t�c quy ñ�nh 
t�i ði�u 2440 và các ñi�u ti�p theo. 
 
ði�u 2385  
Trong trư�ng h�p chuy�n giao các quy�n yêu c�u ñư�c ưu tiên nói trên, ngư�i 
th� quy�n th�c hi	n t�t c� các quy�n thay cho ngư�i chuy�n giao quy�n yêu c�u. 
 
ði�u 2386  
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Trong th�i h�n quy ñ�nh t�i ði�u 2379, ði�u 2381 và ði�u 2383 ñ� yêu c�u ñăng 
ký quy�n ưu tiên, vi	c ñăng ký th� ch�p ñ�i v!i b�t ñ�ng s�n dùng ñ� b�o ñ�m 
quy�n ưu tiên không ñư�c gây thi	t h�i cho các ch n� ưu tiên. 
 
N�u các quy�n ưu tiên thu�c ñ�i tư�ng b(t bu�c ph�i ñăng ký mà không tuân 
theo nh�ng ñi�u ki	n quy ñ�nh trên ñây ñ� duy trì quy�n ưu tiên thì ch n� không 
vì th� mà m�t quy�n th� ch�p, nhưng th� ch�p ch" có giá tr� pháp lý ñ�i v!i ngư�i 
th� ba k� t� ngày ñăng ký. 
 
 

CHƯƠNG II  

C�M C	 B�T ð�NG S�N  
 
ði�u 2387  
C�m c� b�t ñ�ng s�n là vi	c dùng b�t ñ�ng s�n ñ� b�o ñ�m th�c hi	n nghĩa v�; 
bên c�m c� ph�i chuy�n giao tài s�n c�m c� cho bên nh�n c�m c�. 
 
ði�u 2388 
Nh�ng quy ñ�nh t�i ño�n cu�i ca ði�u 2397 và các ði�u 2413, 2414, 2416, 2417 
và 2421 v� th� ch�p theo th$a thu�n ñư�c áp d�ng ñ�i v!i c�m c� b�t ñ�ng s�n. 
Nh�ng quy ñ�nh v� hi	u l�c ca th� ch�p t�i các ñi�u t� ði�u 2458 ñ�n ði�u 
2460 cũng ñư�c áp d�ng ñ�i v!i c�m c� b�t ñ�ng s�n. 
 
ði�u 2389  
Bên nh�n c�m c� ñư�c thu hoa l�i, l�i t�c t� b�t ñ�ng s�n c�m c� v!i ñi�u ki	n ph�i 
kh�u tr� hoa l�i, l�i t�c ñó vào lãi, n�u có, và sau ñó vào ti�n g�c ca nghĩa v�. 
 
Bên nh�n c�m c� có trách nhi	m b�o qu�n, gi� gìn b�t ñ�ng s�n c�m c� và có th� 
dùng hoa l�i, l�i t�c thu ñư�c ñ� thanh toán các chi phí ñó trư!c khi kh�u tr� vào 
nghĩa v� ñư�c b�o ñ�m, n�u không s� m�t quy�n hư�ng hoa l�i, l�i t�c t� b�t 
ñ�ng s�n c�m c�. Bên nh�n c�m c� có th� tr� l�i tài s�n c�m c� cho ch s� h�u 
b�t c� lúc nào ñ� ñư�c mi%n th�c hi	n nghĩa v� trên. 
 
ði�u 2390 
Bên có quy�n có th� cho ngư�i th� ba ho�c cho chính bên có nghĩa v� thuê b�t 
ñ�ng s�n c�m c� mà v-n không m�t quy�n chi�m h�u tài s�n c�m c�. 
 
ði�u 2391  
Bên có nghĩa v� không ñư�c yêu c�u tr� l�i b�t ñ�ng s�n c�m c� trư!c khi th�c 
hi	n xong nghĩa v� ca mình. 
 
ði�u 2392  
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Các quy�n ca bên nh�n c�m c� b�t ñ�ng s�n ch�m d�t trong các trư�ng h�p ch 
y�u sau ñây: 

1° Nghĩa v� ñư�c b�o ñ�m b�ng c�m c� ch�m d�t; 

2° B�t ñ�ng s�n c�m c� ñư�c tr� l�i trư!c th�i h�n cho ch s� h�u. 
 

CHƯƠNG III 

TH� CH�P  

M�C 1. NH�NG QUY ð�NH CHUNG  

 
ði�u 2393 
Th� ch�p là m�t v�t quy�n ñ�i v!i b�t ñ�ng s�n ñư�c dùng ñ� b�o ñ�m th�c hi	n 
nghĩa v�. 
V� b�n ch�t, th� ch�p là quy�n không phân chia ñư�c và t�n t�i ñ�y ñ trên c� 
kh�i b�t ñ�ng s�n th� ch�p, trên t�ng b�t ñ�ng s�n và trên m,i ph�n ca b�t ñ�ng 
s�n ñó. 
 
Khi b�t ñ�ng s�n ñư�c chuy�n d�ch sang cho ngư�i khác, vi	c th� ch�p ñã xác l�p 
trên b�t ñ�ng s�n ñó v-n t�n t�i. 
 
ði�u 2394  
Th� ch�p ch" ñư�c xác l�p trong các trư�ng h�p và theo nh�ng hình th�c do pháp 
lu�t quy ñ�nh. 
 
ði�u 2395  
Th� ch�p có th� ñư�c xác l�p theo lu�t ñ�nh, theo b�n án, quy�t ñ�nh ca Tòa án 
ho�c theo th$a thu�n. 
 
ði�u 2396 
Th� ch�p theo lu�t ñ�nh là vi	c th� ch�p do pháp lu�t quy ñ�nh. 
 
Th� ch�p tư pháp là vi	c th� ch�p theo b�n án, quy�t ñ�nh ca Tòa án. 
 
Th� ch�p theo th$a thu�n là vi	c th� ch�p do các bên th$a thu�n v!i nhau. 
 
ði�u 2397  
Ch" nh�ng tài s�n sau m!i có th� ñư�c dùng ñ� th� ch�p: 
 
1° B�t ñ�ng s�n ñư�c phép giao d�ch và nh�ng v�t ph� ca b�t ñ�ng s�n ñư�c coi 
như b�t ñ�ng s�n; 
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2° Quy�n hư�ng hoa l�i, l�i t�c ñ�i v!i nh�ng b�t ñ�ng s�n và v�t ph� nói trên 
trong th�i gian có quy�n hư�ng hoa l�i, l�i t�c. 
 
Ph�n tài s�n tăng thêm ca b�t ñ�ng s�n th� ch�p cũng thu�c tài s�n th� ch�p. 
 
ði�u 2398  
ð�ng s�n không th� tr� thành ñ�i tư�ng ca th� ch�p. 
 
ði�u 2399  
B� lu�t này không s a ñ*i nh�ng quy ñ�nh trong các ñ�o lu�t hàng h�i liên quan 
ñ�n tàu thy và tàu bi�n. 
 

M�C II . TH� CH�P THEO LU�T ð�NH  

TI�U M�C 1. NH
NG QUY ð�NH CHUNG  

 
ði�u 2400  
Không ph� thu�c vào nh�ng trư�ng h�p th� ch�p theo lu�t ñ�nh ñư�c quy ñ�nh 
trong các B� lu�t khác và lu�t chuyên ngành, các quy�n và quy�n yêu c�u ñư�c 
b�o ñ�m b�ng th� ch�p theo lu�t ñ�nh bao g�m: 
 
1° Quy�n và quy�n yêu c�u ca v� ho�c ch�ng, ñ�i v!i tài s�n ca ngư�i kia: 
 
2° Quy�n và quy�n yêu c�u ca ngư�i chưa thành niên ho�c ngư�i thành niên 
ñư�c giám h�, ñ�i v!i tài s�n ca ngư�i giám h� ho�c ca ngư�i qu�n lý tài s�n 
theo pháp lu�t; 
 
3° Quy�n và quy�n yêu c�u ca Nhà nư!c trung ương, chính quy�n c�p t"nh, xã và 
các t* ch�c s� nghi	p công, ñ�i v!i tài s�n ca nhân viên thu thu� và k� toán công; 
 
4° Quy�n và quy�n yêu c�u ca ngư�i ñư�c di t�ng ñ�i v!i tài s�n trong di s�n 
th�a k� theo quy ñ�nh t�i ði�u 1017; 
 
5° Nh�ng quy�n và quy�n yêu c�u quy ñ�nh t�i ði�u 2331, ño�n 2°, 3°, 5°, 6°, 7° và 8°. 
 
ði�u 2401  
Tr� nh�ng trư�ng h�p ngo�i l	 quy ñ�nh trong B� lu�t này, các B� lu�t khác ho�c 
trong lu�t chuyên ngành và n�u bên có nghĩa v� không vi	n d-n quy ñ�nh t�i 
ði�u 2444 và các ñi�u ti�p theo, bên có quy�n ñư�c b�o ñ�m b�ng th� ch�p theo 
lu�t ñ�nh có th� ñăng ký quy�n ca mình ñ�i v!i t�t c� các b�t ñ�ng s�n hi	n ñang 
thu�c quy�n s� h�u ca bên có nghĩa v�, nhưng ph�i tuân th các quy ñ�nh t�i 
ði�u 2426. V!i nh�ng ñi�u ki	n như trên, bên có quy�n ñư�c b�o ñ�m b�ng th� 
ch�p có th� ti�n hành ñăng ký b* sung trên nh�ng b�t ñ�ng s�n sau này ñư�c 
nh�p vào s�n nghi	p ca bên có nghĩa v�. 
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TI�U M�C 2. NH
NG QUY ð�NH RIÊNG V TH� CH�P THEO LU�T 
ð�NH C�A V� CH�NG 

 
ði�u 2402  
Trong trư�ng h�p v� ch�ng ñã th$a thu�n ch� ñ� tài s�n ca v� ch�ng là ch� ñ� 
tài s�n riêng tương ñ�i thì m,i bên v� ch�ng ñương nhiên có quy�n ñăng ký th� 
ch�p theo lu�t ñ�nh ñ� b�o ñ�m ñư�c thanh toán kho�n n� ñ�i v!i thu nh�p chung 
trong th�i kỳ hôn nhân, n�u không có th$a thu�n khác. 
 
Có th� ñăng ký th� ch�p trư!c khi ch�m d�t ch� ñ� tài s�n trong hôn nhân nhưng 
vi	c th� ch�p này ch" có hi	u l�c k� t� ngày ch�m d�t ch� ñ� tài s�n trong hôn 
nhân và v!i ñi�u ki	n t�i th�i ñi�m ñó, b�t ñ�ng s�n th� ch�p v-n còn trong kh�i 
tài s�n ca v� ho�c ch�ng có nghĩa v� thanh toán. 
 
Trong trư�ng h�p v� ho�c ch�ng yêu c�u thanh lý trư!c kho�n n� ñ�i v!i thu 
nh�p chung, vi	c th� ch�p n�u ñư�c ñăng ký trư!c khi có yêu c�u thanh lý thì 
phát sinh hi	u l�c k� t� ngày yêu c�u thanh lý, vi	c th� ch�p n�u ñư�c ñăng ký 
sau khi có yêu c�u này thì ch" có hi	u l�c k� t� ngày ñăng ký như quy ñ�nh t�i 
ði�u 2425. 
 
Vi	c ñăng ký th� ch�p cũng có th� ti�n hành trong th�i h�n m�t năm sau khi 
ch�m d�t ch� ñ� tài s�n trong hôn nhân; trong trư�ng h�p này, th� ch�p có hi	u 
l�c k� t� ngày ñăng ký. 
 
 
ði�u 2403  
Ngoài trư�ng h�p v� ch�ng ñã th$a thu�n ch� ñ� tài s�n ca v� ch�ng là ch� ñ� 
tài s�n riêng tương ñ�i thì ch" có th� ñăng ký th� ch�p theo lu�t ñ�nh trên cơ s� 
can thi	p ca Tòa án như quy ñ�nh t�i ði�u này và ði�u sau. 
 
N�u v� ho�c ch�ng kh�i ki	n yêu c�u Tòa án xác nh�n mình có quy�n yêu c�u 
thanh toán ñ�i v!i bên kia ho�c nh�ng ngư�i th�a k� ca bên kia, thì k� t� th�i 
ñi�m n�p ñơn kh�i ki	n, ngư�i ñó có th� yêu c�u ñư�c t�m th�i ñăng ký th� ch�p 
theo lu�t ñ�nh, b�ng cách trình b�n g�c gi�y tri	u t�p ra Tòa ñã ñư�c t�ng ñ�t và 
gi�y ch�ng nh�n ca l�c s� v� vi	c Tòa án ñã th� lý v� vi	c. N�u có ñơn yêu c�u 
ph�n t� thì v� ho�c ch�ng cũng có quy�n ñ� ngh� ñư�c t�m th�i ñăng ký th� ch�p, 
trên cơ s� xu�t trình b�n sao lu�n c� b�o v	. 
 
Vi	c ñăng ký th� ch�p có giá tr� trong ba năm, có th� ñư�c gia h�n và ph�i tuân 
theo các quy ñ�nh t�i Chương IV và các Chương ti�p theo ca Thiên này. 
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N�u ñơn ki	n ñư�c Tòa án ch�p nh�n thì theo yêu c�u ca v� ho�c ch�ng là 
nguyên ñơn, quy�t ñ�nh ca Tòa án ñư�c ghi vào l� ca b�n ñăng ký th� ch�p t�m 
th�i trong th�i h�n m�t tháng k� t� ngày có quy�t ñ�nh cu�i cùng, n�u không thì 
vi	c ñăng ký t�m th�i s� vô hi	u.  
 
Quy�t ñ�nh ca Tòa án s� ñư�c s  d�ng làm ch�ng thư khi ñăng ký th� ch�p 
chính th�c, thay th� cho ñăng ký t�m th�i và th� t� ca ñăng ký chính th�c ñư�c 
xác ñ�nh vào ngày ñăng ký t�m th�i. N�u t*ng giá tr� n� g�c và các kho�n ph� 
vư�t quá s� ti�n ñư�c b�o ñ�m thanh toán b�ng ñăng ký t�m th�i thì ph�n vư�t 
quá ch" có th� ñư�c b�o ñ�m thanh toán b�ng vi	c ñăng ký theo quy ñ�nh t�i ði�u 
2428 và có hi	u l�c t� ngày ñăng ký theo quy ñ�nh t�i ði�u 2425. 
 
N�u ñơn ki	n b� bác hoàn toàn thì theo yêu c�u ca v� ho�c ch�ng b� ki	n, Tòa 
án ra quy�t ñ�nh xóa ñăng ký t�m th�i. 
 
ði�u 2404  

Tương t� như v�y, n�u trong th�i kỳ hôn nhân, v� ho�c ch�ng chuy�n giao cho 
bên kia quy�n qu�n lý m�t s� tài s�n theo quy ñ�nh t�i ði�u 1426 ho�c ði�u 1429, 
thì ngay trong quy�t ñ�nh v� vi	c chuy�n giao quy�n qu�n lý ho�c trong m�t 
quy�t ñ�nh sau ñó, Tòa án có th� quy�t ñ�nh v� vi	c th�c hi	n ñăng ký th� ch�p 
theo lu�t ñ�nh ñ�i v!i nh�ng b�t ñ�ng s�n mà v� ho�c ch�ng có trách nhi	m qu�n 
lý. N�u quy�t ñ�nh cho phép ñăng ký th� ch�p, Tòa án s� xác ñ�nh s� ti�n s� ñư�c 
b�o ñ�m thanh toán b�ng th� ch�p và ch" ñ�nh nh�ng b�t ñ�ng s�n th� ch�p. 
Trong trư�ng h�p không cho phép ñăng ký th� ch�p, Tòa án có th� quy�t ñ�nh 
thay th� bi	n pháp th� ch�p b�ng bi	n pháp c�m c�, ñ�ng th�i xác ñ�nh các ñi�u 
ki	n c�m c�. 
 
N�u sau ñó, do hoàn c�nh m!i ñòi h$i, Tòa án v-n có th� ra quy�t ñ�nh cho phép 
ñăng ký th� ch�p ban ñ�u, ñăng ký th� ch�p b* sung ho�c l�p bi	n pháp c�m c�. 
 
Nh�ng trư�ng h�p ñăng ký th� ch�p quy ñ�nh t�i ði�u này ñư�c ti�n hành và gia 
h�n theo yêu c�u ca Vi	n Công t�. 
 
ði�u 2405  

Sau khi ti�n hành ñăng ký th� ch�p theo quy ñ�nh t�i ði�u 2402 ho�c ði�u 2403, 
v� ho�c ch�ng ñư�c b�o ñ�m b�ng th� ch�p ñã ñăng ký có th� th$a thu�n thay 
ñ*i th� t� ưu tiên thanh toán ca mình cho nh�ng ngư�i có quy�n ca mình ho�c 
nh�ng ngư�i có quy�n ca v� ho�c ch�ng mình, ho�c th$a thu�n cho h� thay th� 
mình trong vi	c th�c hi	n các quy�n phát sinh t� vi	c ñăng ký th� ch�p, tr� 
trư�ng h�p trong kh� ư!c hôn nhân quy ñ�nh c�m các giao d�ch ñó. 
 
Tương t� như v�y ñ�i v!i vi	c th� ch�p theo lu�t ñ�nh ho�c th� ch�p tư pháp ñ� 
b�o ñ�m th�c hi	n nghĩa v� c�p dư0ng cho v� ho�c ch�ng ho�c các con ca 
ngư�i ñó. 
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Trong trư�ng h�p ngư�i v� ho�c ch�ng ñư�c b�o ñ�m b�ng th� ch�p ñã ñăng ký 
ngăn c�n bên kia xác l�p th� ch�p vì l�i ích ca gia ñình b�ng cách t� ch�i th$a 
thu�n thay ñ*i th� t� ưu tiên thanh toán ho�c t� ch�i cho th� quy�n, ho�c n�u 
ngư�i này không có kh� năng th� hi	n ý chí, thì th)m phán có th� quy�t ñ�nh cho 
phép thay ñ*i th� t� ưu tiên thanh toán ho�c cho phép th� quy�n n�u xét th�y c�n 
thi�t ñ� b�o v	 quy�n l�i ca bên kia. Th)m phán cũng có th)m quy�n này n�u 
kh� ư!c hôn nhân có ñi�u kho�n quy ñ�nh t�i ño�n 1 ði�u này. 
 
ði�u 2406  

Trong trư�ng h�p ti�n hành ñăng ký th� ch�p theo quy ñ�nh t�i ði�u 2404, trong 
th�i gian chuy�n giao quy�n qu�n lý tài s�n, vi	c thay ñ*i th� t� ưu tiên thanh 
toán ho�c thay th� ngư�i có quy�n ch" có th� do Tòa án ñã quy�t ñ�nh chuy�n 
giao quy�n qu�n lý quy�t ñ�nh. 
 
Ngay khi ch�m d�t vi	c chuy�n giao quy�n qu�n lý tài s�n, vi	c thay ñ*i th� t� 
ưu tiên thanh toán ho�c thay th� ngư�i có quy�n có th� ñư�c th�c hi	n theo quy 
ñ�nh t�i ði�u 2405. 
 
ði�u 2407  

Nh�ng b�n án, quy�t ñ�nh ca Tòa án quy ñ�nh t�i hai ði�u trên ph�i ñư�c tuyên 
theo trình t�, th t�c quy ñ�nh trong B� lu�t t� t�ng dân s�. 
 
Trên cơ s� không trái v!i quy ñ�nh t�i ði�u 2403, vi	c gia h�n các ñăng ký th� 
ch�p theo lu�t ñ�nh ca v� ch�ng ph�i tuân th các quy ñ�nh t�i ði�u 2434. 
 
 
 
 
ði�u 2408  

Nh�ng quy ñ�nh t�i các ñi�u t� ði�u 2402 ñ�n ði�u 2407 ph�i ñư�c ph* bi�n cho v� 
ch�ng ñã k�t hôn ho�c v� ch�ng s(p cư!i bi�t theo th t�c do Chính ph quy ñ�nh. 

 
TI�U M�C 3. NH
NG QUY ð�NH RIÊNG V TH� CH�P THEO LU�T 
ð�NH TRONG TRƯ�NG H�P GIÁM H�  

 
ði�u 2409 

Khi b(t ñ�u th�c hi	n vi	c giám h�, sau khi nghe ngư�i giám h� trình bày, h�i 
ñ�ng gia t�c, ho�c th)m phán ph� trách giám h� trong trư�ng h�p không có h�i 
ñ�ng gia t�c, s� quy�t ñ�nh v� vi	c có ph�i ñăng ký th� ch�p trên b�t ñ�ng s�n 
ca ngư�i giám h� hay không. N�u h�i ñ�ng gia t�c ho�c th)m phán quy�t ñ�nh 
ph�i ñăng ký th� ch�p thì s� xác ñ�nh kho�n ti�n ñư�c b�o ñ�m thanh toán và ch" 
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ñ�nh b�t ñ�ng s�n th� ch�p. Trong trư�ng h�p không ph�i ñăng ký th� ch�p thì 
h�i ñ�ng gia t�c ho�c th)m phán có th� quy�t ñ�nh thay th� bi	n pháp th� ch�p 
b�ng bi	n pháp c�m c�, ñ�ng th�i quy ñ�nh ñi�u ki	n c�m c�. 
 
Trong quá trình giám h�, khi c�n ph�i b�o ñ�m l�i ích ca ngư�i chưa thành niên 
ho�c ngư�i thành niên ñư�c giám h�, h�i ñ�ng gia t�c ho�c th)m phán ph� trách 
giám h� trong trư�ng h�p không có h�i ñ�ng gia t�c v-n có th� ra quy�t ñ�nh ti�n 
hành ñăng ký th� ch�p ban ñ�u, ñăng ký th� ch�p b* sung ho�c xác l�p c�m c�. 
 
Các trư�ng h�p ñăng ký th� ch�p quy ñ�nh t�i ði�u này ñư�c ti�n hành theo yêu 
c�u ca l�c s� ca th)m phán ph� trách giám h�; l	 phí ñăng ký th� ch�p ñư�c 
quy�t toán kh�u tr� vào tài s�n ca ngư�i ñư�c giám h�. 
 
ði�u 2410  

Trong th�i h�n m�t năm sau khi ngư�i chưa thành niên ñ�n tu*i thành niên ho�c 
ñư�c công nh�n có năng l�c hành vi ñ�y ñ, ho�c sau khi ch�m d�t vi	c giám h� 
ñ�i v!i ngư�i thành niên ñư�c giám h�, nh�ng ngư�i này có quy�n yêu c�u ñăng 
ký th� ch�p theo lu�t ñ�nh ho�c ñăng ký th� ch�p b* sung. 
 
Ngư�i th�a k� ca ngư�i ñư�c giám h� cũng có th� th�c hi	n quy�n này trong 
th�i h�n m�t năm; n�u ngư�i ñư�c giám h� ch�t trư!c khi ch�m d�t vi	c giám h� 
thì th�i h�n th�c hi	n quy�n này ca ngư�i th�a k� ñư�c gi!i h�n trong năm 
ngư�i ñư�c giám h� ch�t. 
 
ði�u 2411  

Trong th�i kỳ ngư�i ñư�c giám h� chưa ñ�n tu*i thành niên ho�c trong th�i gian 
giám h� ngư�i thành niên, vi	c ñăng ký th� ch�p quy ñ�nh t�i ði�u 2409 do l�c 
s� Tòa án sơ th)m th)m quy�n h&p gia h�n theo quy ñ�nh t�i ði�u 2434 B� lu�t 
Dân s�. 

M�C 3. TH� CH�P TƯ PHÁP  

 
ði�u 2412  

Th� ch�p tư pháp là vi	c áp d�ng bi	n pháp th� ch�p theo b�n án, quy�t ñ�nh ca 
Tòa án ñ� b�o ñ�m quy�n ca ngư�i nh�n ñư�c b�n án, quy�t ñ�nh ñó, cho dù ñó 
là án x  có m�t các bên ñương s� hay án x  v(ng m�t, quy�t ñ�nh t�m th�i trư!c 
khi xét x  hay quy�t ñ�nh gi�i quy�t n�i dung v� vi	c. 
 
Th� ch�p tư pháp còn là vi	c áp d�ng bi	n pháp th� ch�p theo quy�t ñ�nh ca 
Tr�ng tài ñư�c Tòa án cho thi hành và nh�ng quy�t ñ�nh ca Tòa án nư!c ngoài 
ñư�c Tòa án Pháp công nh�n và cho thi hành. 
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Tr� trư�ng h�p bên có nghĩa v� vi	n d-n quy ñ�nh t�i ði�u 2444 và các ñi�u ti�p 
theo trong quá trình xét x  ho�c vào b�t c� lúc nào khác, bên có quy�n ñư�c b�o 
ñ�m b�ng th� ch�p tư pháp có th� ñăng ký quy�n ca mình ñ�i v!i t�t c� các b�t 
ñ�ng s�n hi	n ñang thu�c v� bên có nghĩa v�, nhưng ph�i tuân th quy ñ�nh t�i 
ði�u 2426. V!i nh�ng ñi�u ki	n như trên, bên có quy�n có th� ti�n hành ñăng ký 
b* sung ñ�i v!i nh�ng b�t ñ�ng s�n sau này ñư�c nh�p vào s�n nghi	p ca bên 
có nghĩa v�. 
 

M�C 4. TH� CH�P THEO TH�A THU�N 

 
ði�u 2413  
Ch" nh�ng ngư�i có năng l�c chuy�n như�ng b�t ñ�ng s�n m!i có th� th$a thu�n 
xác l�p th� ch�p b�ng b�t ñ�ng s�n ñó. 
 
ði�u 2414  
Nh�ng ngư�i tuy có quy�n ñ�i v!i m�t b�t ñ�ng s�n nhưng quy�n ñó ch" phát 
sinh khi x�y ra m�t ñi�u ki	n nh�t ñ�nh, ho�c có th� b� hy b$ trong m�t s� 
trư�ng h�p, ho�c có th� b� kh�i ki	n yêu c�u hy b$, thì ch" có th� dùng b�t ñ�ng 
s�n ñó ñ� ch� ch�p kèm theo nh�ng ñi�u ki	n tương t�. 
 
Vi	c th� ch�p m�t b�t ñ�ng s�n chưa chia v-n gi� nguyên hi	u l�c mà không ph� 
thu�c k�t qu� phân chia tài s�n sau này n�u th� ch�p ñó do t�t c� nh�ng ngư�i 
cùng có quy�n ñ�i v!i b�t ñ�ng s�n ñ�ng ý th�c hi	n. Trong trư�ng h�p th� ch�p 
ch" do m�t ngư�i có quy�n ñ�i v!i b�t ñ�ng s�n chưa chia th�c hi	n, vi	c th� 
ch�p ch" ñư�c duy trì hi	u l�c v!i ñi�u ki	n khi phân chia b�t ñ�ng s�n, bên th� 
ch�p ñó ñư�c giao m�t ph�n b�t ñ�ng s�n, ho�c khi b�t ñ�ng s�n ñư�c bán cho 
ngư�i th� ba, bên th� ch�p ñó ñư�c chia m�t ph�n ti�n bán b�t ñ�ng s�n. 
 
Trong trư�ng h�p m�t ngư�i có quy�n ñ�i v!i m�t ho�c m�t s� b�t ñ�ng s�n 
chưa chia ti�n hành th� ch�p ph�n mình ñư�c hư�ng trong kh�i b�t ñ�ng s�n 
chưa chia, hi	u l�c ca th� ch�p ch" ñư�c duy trì n�u khi phân chia b�t ñ�ng s�n, 
bên th� ch�p ñư�c giao m�t ph�n b�t ñ�ng s�n; khi ñó, th� ch�p có hi	u l�c ñ�i 
v!i toàn b� ph�n tài s�n ñã giao cho bên th� ch�p mà không b� gi!i h�n vào ph�n 
mà ngư�i này có quy�n ñư�c hư�ng; ñ�i v!i trư�ng h�p b�t ñ�ng s�n chưa chia 
ñư�c bán cho ngư�i th� ba, th� ch�p cũng gi� ñư�c hi	u l�c n�u bên th� ch�p 
ñư�c chia m�t ph�n ti�n bán b�t ñ�ng s�n. 
 
ði�u 2415  
Tài s�n ca ngư�i chưa thành niên, ca ngư�i thành niên ñư�c giám h� và tài s�n 
ca ngư�i m�t tích n�u ñang ñư�c giao cho ngư�i khác gi� t�m thì ch" có th� 
ñư�c dùng ñ� th� ch�p v!i nh�ng m�c ñích và theo nh�ng th� th�c do pháp lu�t 
quy ñ�nh ho�c theo b�n án, quy�t ñ�nh ca Tòa án. 
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ði�u 2416  

Th� ch�p theo th$a thu�n ch" có th� ñư�c xác l�p dư!i hình th�c văn b�n công ch�ng. 
 
ði�u 2417  

Nh�ng h�p ñ�ng giao k�t � nư!c ngoài không th� xác l�p th� ch�p ñ�i v!i tài s�n 
n�m � Pháp, tr� trư�ng h�p pháp lu�t qu�c gia và ñi�u ư!c qu�c t� có quy ñ�nh khác. 
 
ði�u 2418  

Vi	c xác l�p quy�n th� ch�p theo th$a thu�n ch" có giá tr� pháp lý n�u văn b�n 
công ch�ng xác l�p nghĩa v� ñư�c b�o ñ�m ho�c m�t công ch�ng thư l�p sau ñó 
mô t� rõ tính ch�t và v� trí ca m,i b�t ñ�ng s�n ñư�c dùng ñ� th� ch�p theo quy 
ñ�nh t�i ði�u 2426. 
 
ði�u 2419  

V� nguyên t(c, ch" có th� th� ch�p b�ng b�t ñ�ng s�n hi	n có. 
 
ði�u 2420  

Tuy nhiên, b�t ñ�ng s�n hình thành trong tương lai có th� ñư�c dùng ñ� th� ch�p 
trong các trư�ng h�p và theo nh�ng ñi�u ki	n sau ñây: 
 
1° Trong trư�ng h�p không s� h�u ho�c có s� h�u b�t ñ�ng s�n chưa b� ràng 
bu�c b�i b�t kỳ bi	n pháp b�o ñ�m nào nhưng không ñ ñ� b�o ñ�m th�c hi	n 
nghĩa v�, bên có nghĩa v� có th� th$a thu�n r�ng t�ng b�t ñ�ng s�n mình có sau 
này s� ñư�c dùng ñ� thanh toán nghĩa v�. 
 
2° Trong trư�ng h�p b�t ñ�ng s�n hi	n có và ñang ñư�c dùng ñ� th� ch�p b� hư 
h�i hoàn toàn ho�c gi�m sút giá tr� ñ�n m�c không ñ ñ� b�o ñ�m th�c hi	n 
nghĩa v�, bên có nghĩa v� cũng có th� th$a thu�n tương t� như trên, nhưng bên 
có quy�n v-n có th� kh�i ki	n yêu c�u th�c hi	n ngay nghĩa v�. 
 
3° Trong trư�ng h�p m�t ngư�i có quy�n xây d�ng công trình trên ñ�t ca ngư�i 
khác, ngư�i ñó có th� th� ch�p công trình dù công vi	c xây d�ng m!i b(t ñ�u 
ho�c ch" là d� án; trong trư�ng h�p công trình th� ch�p b� phá b$, quy�n th� ch�p 
s� ñương nhiên ñư�c chuy�n sang nh�ng công trình m!i xây d�ng trên cùng ñ�a 
ñi�m v!i công trình b� phá b$. 
 
ði�u 2421  

Có th� th$a thu�n th� ch�p ñ� b�o ñ�m th�c hi	n m�t ho�c nhi�u nghĩa v� hi	n 
t�i ho�c nghĩa v� trong tương lai. 
 
N�u nghĩa v� ñư�c b�o ñ�m là nghĩa v� trong tương lai thì ph�i có giá tr� xác 
ñ�nh ñư�c. 
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M�c ñích th� ch�p ph�i ñư�c quy ñ�nh rõ trong văn b�n th� ch�p. 
 
ði�u 2422  

M�t tài s�n th� ch�p có th� ti�p t�c ñư�c dùng ñ� b�o ñ�m th�c hi	n nghĩa v� 
khác v!i nghĩa v� ñã nêu trong ch�ng thư th� ch�p n�u ch�ng thư này có quy 
ñ�nh rõ như v�y. 
 
Trong trư�ng h�p này, bên th� ch�p có th� dùng tài s�n th� ch�p ñ� b�o ñ�m th�c 
hi	n nghĩa v� sau, trong ph�m vi giá tr� ñã ghi trong ch�ng thư th� ch�p theo quy 
ñ�nh t�i ði�u 2423, không ch" ñ�i v!i bên có quy�n ban ñ�u mà còn ñ�i v!i bên 
có quy�n m!i, ngay c� khi chưa thanh toán nghĩa v� trư!c v!i bên có quy�n ban 
ñ�u. 
 
Th$a thu�n v� vi	c dùng tài s�n ñang th� ch�p ñ� b�o ñ�m th�c hi	n nghĩa v� 
khác ñ�i v!i bên có quy�n ban ñ�u ho�c ñ�i v!i bên có quy�n m!i ñ�u ph�i ñư�c 
l�p thành văn b�n công ch�ng. 
Th$a thu�n này ph�i ñư�c công b� công khai theo quy ñ�nh t�i ði�u 2430, n�u 
không s� không có giá tr� pháp lý ñ�i v!i ngư�i th� ba. 
 
Vi	c công b� công khai các th$a thu�n th� ch�p m!i ñ�i v!i cùng m�t tài s�n là 
căn c� xác ñ�nh th� t� ưu tiên thanh toán gi�a các bên cùng nh�n b�o ñ�m b�ng 
m�t tài s�n th� ch�p. 
 
Nh�ng quy ñ�nh t�i ði�u này thu�c lĩnh v�c tr�t t� công, m�i th$a thu�n trái v!i 
ði�u này ñ�u không có giá tr�. 
 
ði�u 2423  

ð�i v!i ph�n g�c ca nghĩa v�, các bên ch" ñư�c th$a thu�n l�p th� ch�p ñ� b�o ñ�m 
th�c hi	n trong ph�m vi m�t s� ti�n nh�t ñ�nh ñư�c nêu rõ trong văn b�n công 
ch�ng, n�u không th� ch�p s� vô hi	u. Trong trư�ng h�p c�n thi�t, ñ� th$a mãn yêu 
c�u này, các bên ph�i ư!c tính giá tr� ca các nghĩa v� tr� l�i t�c ho�c nghĩa v� 
không có giá tr� xác ñ�nh, có th� phát sinh ho�c nghĩa v� có ñi�u ki	n. Trư�ng h�p 
kho�n n� có kèm theo ñi�u kho�n ñ�nh giá l�i, thì giá tr� kho�n n� sau khi ñ�nh giá 
l�i cũng ñư�c b�o ñ�m, n�u văn b�n th� ch�p có quy ñ�nh như v�y. 
 
Nghĩa v� tr� lãi và các kho�n ph� thêm khác ñương nhiên thu�c ph�m vi b�o ñ�m 
b�ng th� ch�p. 
 
Trong trư�ng h�p th$a thu�n l�p th� ch�p ñ� b�o ñ�m th�c hi	n m�t ho�c nhi�u 
nghĩa v� trong tương lai ho�c th� ch�p không xác ñ�nh th�i h�n, bên th� ch�p có 
th� hy b$ vi	c th� ch�p b�t c� lúc nào v!i ñi�u ki	n thông báo trư!c ba tháng. 
Khi b� hy b$, th� ch�p ch" dùng ñ� b�o ñ�m th�c hi	n nh�ng nghĩa v� phát sinh 
trư!c ñó. 
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ði�u 2424  

Vi	c chuy�n giao quy�n ñòi n� có b�o ñ�m b�ng th� ch�p ñương nhiên bao g�m 
c� quy�n th� ch�p. Ch n� có th� ch�p có th� ñ� m�t ch n� khác thay th� mình 
trong vi	c th� ch�p và v-n gi� quy�n ñòi n�. 
 
Ch n� có th� ch�p cũng có th� th$a thu�n hoán ñ*i th� t� ñăng ký trư!c ca 
mình v!i m�t ch n� khác có th� t� ñăng ký sau.  

 
M�C 5. TH� T� TH� CH�P  

 
ði�u 2425 
Gi�a các bên có quy�n, vi	c xác ñ�nh th� t� th� ch�p, dù là th� ch�p theo lu�t 
ñ�nh, theo b�n án, quy�t ñ�nh ca Tòa án hay theo th$a thu�n, ñ�u căn c� vào 
ngày bên có quy�n ti�n hành ñăng ký t�i cơ quan ñăng ký giao d�ch b�o ñ�m theo 
trình t�, th t�c do pháp lu�t quy ñ�nh. 
 
N�u nhi�u ñăng ký th� ch�p ñư�c th�c hi	n cùng m�t ngày ñ�i v!i cùng m�t b�t 
ñ�ng s�n thì căn c� vào ngày tháng ca ch�ng thư th� ch�p, ch�ng thư nào ñư�c 
l�p s!m hơn s� ñư�c x�p � hàng trư!c, dù th� t� trong s* ñăng ký quy ñ�nh t�i 
ði�u 2453 như th� nào. 
Tuy nhiên, nh�ng ñăng ký phân chia di s�n quy ñ�nh t�i ði�u 2383, trong trư�ng 
h�p quy ñ�nh t�i kho�n 2 ði�u 2386, và nh�ng ñăng ký th� ch�p theo lu�t ñ�nh 
quy ñ�nh t�i các kho�n 1°, 2° và 3° ði�u 2400, ñư�c x�p � hàng trư!c so v!i 
nh�ng ñăng ký th� ch�p theo b�n án, quy�t ñ�nh ca Tòa án ho�c theo th$a thu�n 
ti�n hành cùng ngày. 
 
Trong trư�ng h�p có nhi�u ñăng ký th� ch�p ñư�c ti�n hành cùng m�t ngày ñ�i 
v!i cùng m�t b�t ñ�ng s�n mà khi căn c� vào ngày tháng ch�ng thư th� ch�p theo 
quy ñ�nh t�i ño�n 2 thì có cùng ngày tháng, ho�c trư�ng h�p có nhi�u ñăng ký 
ñư�c ti�n hành cùng m�t ngày trên cùng m�t b�t ñ�ng s�n mà nh�ng ngư�i yêu 
c�u ñăng ký có quy�n ưu tiên và quy�n th� ch�p quy ñ�nh t�i ño�n 3 ði�u này, thì 
các ñăng ký này có giá tr� ưu tiên như nhau dù th� t� trong s* ñăng ký nêu trên 
như th� nào. 
 
ðăng ký th� ch�p theo lu�t ñ�nh ca Kho b�c Nhà nư!c ho�c ñăng ký th� ch�p 
theo quy�t ñ�nh ca Tòa án ñ� b�o toàn tài s�n s� có th� t� trư!c so v!i ñăng ký 
th$a thu�n xác l�p giao d�ch b�o ñ�m m!i ñ�i v!i tài s�n ñang ñư�c dùng ñ� b�o 
ñ�m th�c hi	n nghĩa v� khác, n�u th$a thu�n này ñư�c công b� sau khi ñăng ký 
th� ch�p. 
 
Quy ñ�nh t�i ño�n 5 ði�u này ñư�c áp d�ng ñ�i v!i vi	c ñăng ký th� ch�p theo 
lu�t ñ�nh ca các t* ch�c qu�n lý m�t ch� ñ� b�o ñ�m xã h�i b(t bu�c. 
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Th� t� ưu tiên gi�a nh�ng ch n� có quy�n ưu tiên ho�c quy�n th� ch�p và 
nh�ng ngư�i có kỳ phi�u ñư�c b�o ñ�m b�ng tài s�n ñư�c coi như b�t ñ�ng s�n, 
ñư�c xác ñ�nh d�a vào ngày tháng công b� các ch�ng thư xác nh�n quy�n liên 
quan; vi	c công b� kỳ phi�u do các quy ñ�nh pháp lu�t chuyên ngành ñi�u ch"nh.  
 

CHƯƠNG IV  

ðĂNG KÝ CÁC QUY�N ƯU TIÊN VÀ TH� CH�P  
 

M�C 1. TRÌNH T�, TH� T�C ðĂNG KÝ CÁC QUY�N ƯU TIÊN VÀ 
TH� CH�P  

 
ði�u 2426  
Các quy�n sau ñây ph�i ñư�c ñăng ký t�i cơ quan ñăng ký giao d�ch b�o ñ�m nơi 
có tài s�n: 
 
1° Các quy�n ưu tiên ñ�i v!i b�t ñ�ng s�n, tr� nh�ng ngo�i l	 quy ñ�nh t�i ði�u 2378 ; 
 
2° Th� ch�p theo lu�t ñ�nh, theo quy�t ñ�nh ca Tòa án ho�c theo th$a thu�n. 
 
Cơ quan ñăng ký giao d�ch b�o ñ�m không ñư�c m�c nhiên ti�n hành vi	c ñăng 
ký; vi	c ñăng ký ch" ñư�c th�c hi	n ñ�i v!i m�t kho�n ti�n nh�t ñ�nh và trên 
nh�ng b�t ñ�ng s�n nh�t ñ�nh theo quy ñ�nh t�i ði�u 2428; 
 
Trong m�i trư�ng h�p, ñăng ký ưu tiên và ñăng ký th� ch�p ñ�i v!i b�t ñ�ng s�n 
ph�i ch" rõ t�ng b�t ñ�ng s�n, xác ñ�nh rõ nơi có b�t ñ�ng s�n chính xác � xã nào, 
không ñư�c ch" d-n chung chung dù là gi!i h�n � m�t vùng lãnh th* nh�t ñ�nh. 
 
ði�u 2427  
K� t� ngày công b� vi	c chuy�n như�ng tài s�n cho ngư�i th� ba, ngư�i có 
quy�n ưu tiên ho�c th� ch�p không th� ñăng ký ñ� ñòi quy�n ưu tiên hay th� ch�p 
ca mình ñ�i v!i ch s� h�u trư!c. Tuy nhiên, ngư�i bán, ngư�i cho vay ti�n ñ� 
mua tài s�n và ngư�i ñ�ng th�a k� có th� yêu c�u ñăng ký các quy�n ưu tiên mà 
h� ñư�c hư�ng theo quy ñ�nh t�i ði�u 2103, trong th�i h�n quy ñ�nh t�i ði�u 
2108 và ði�u 2109. 
 
Vi	c ñăng ký không có hi	u l�c gi�a nh�ng ngư�i có quy�n ñ�i v!i m�t di s�n 
th�a k� n�u m�t ngư�i trong s� h� ti�n hành ñăng ký sau ngày ngư�i có nghĩa v� 
ch�t, trong trư�ng h�p ngư�i th�a k� ch" ñ�ng ý nh�n di s�n th�a k� v!i ñi�u ki	n 
ph�n tài s�n ñư�c hư�ng l!n hơn kho�n n� do ngư�i ch�t ñ� l�i ho�c di s�n 
không có ngư�i nh�n th�a k�. Tuy nhiên, ngư�i bán, ngư�i cho vay ti�n ñ� mua, 
ngư�i ñ�ng th�a k�, cũng như ch n� ca ngư�i ñ� l�i di s�n và ngư�i ñư�c di 
t�ng v-n có th� ti�n hành ñăng ký quy�n ưu tiên ca mình trong th�i h�n quy 
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ñ�nh t�i các ði�u 2108, 2109 và 2111, dù di s�n ch" ñư�c ñ�ng ý nh�n v!i ñi�u 
ki	n có l�i ho�c di s�n không có ngư�i nh�n th�a k�. 
 
Trong trư�ng h�p kê biên b�t ñ�ng s�n ho�c trong th t�c c�u vãn, ph�c h�i ho�t 
ñ�ng kinh doanh ho�c thanh lý tài s�n trong th t�c phá s�n doanh nghi	p, ho�c 
trong trư�ng h�p x  lý tình tr�ng m�t kh� năng thanh toán ca cá nhân, vi	c ñăng 
ký các quy�n ưu tiên và th� ch�p phát sinh nh�ng hi	u l�c quy ñ�nh t�i Thiên 
XIX Quy�n III B� lu�t này và các Thiên II, III ho�c IV ca Quy�n 6 B� lu�t 
Thương m�i. 
 
ð�i v!i các t"nh Bas-Rhin, Haut-Rhin và Moselle, trong trư�ng h�p cư0ng ch� 
thi hành ñ�i v!i b�t ñ�ng s�n, vi	c ñăng ký các quy�n ưu tiên và th� ch�p phát 
sinh hi	u l�c theo quy ñ�nh ca Lu�t ngày 1 tháng 6 năm 1924. 

 
ði�u 2428  
Vi	c ñăng ký quy�n ưu tiên và ñăng ký th� ch�p do ñăng ký viên ti�n hành trên 
cơ s� hai b�n ñơn yêu c�u ñăng ký n�p cho cơ quan ñăng ký; ñơn yêu c�u ñăng 
ký ph�i ghi rõ ngày tháng, ký tên và ch�ng th�c b�i ngư�i ký gi�y ch�ng nh�n tư 
cách pháp lý quy ñ�nh t�i ði�u 5 và ði�u 6 Ngh� ñ�nh ngày 4 tháng 1 năm 1955; 
Chính ph ban hành Ngh� ñ�nh quy ñ�nh các ñi�u ki	n v� hình th�c ca ñơn yêu 
c�u ñăng ký lưu t�i phòng ñăng ký giao d�ch b�o ñ�m. Tuy nhiên, n�u ngư�i yêu 
c�u ñăng ký không s  d�ng m-u ñơn ñăng ký in s1n theo quy ñ�nh, ñăng ký viên 
v-n ti�p nh�n ñơn yêu c�u ñăng ký v!i ñi�u ki	n ñ�m b�o quy ñ�nh t�i ño�n áp 
chót ði�u này. 
 
Tuy nhiên, ñ� ñăng ký th� ch�p theo quy�t ñ�nh ca Tòa án và các bi	n pháp b�o 
ñ�m tư pháp, ngư�i có quy�n còn ph�i t� mình ho�c y quy�n cho ngư�i th� ba 
xu�t trình thêm cho ñăng ký viên các gi�y t� sau: 
 
1° B�n chính ho�c b�n sao công ch�ng ho�c trích l�c quy�t ñ�nh ca Tòa án áp 
d�ng bi	n pháp th� ch�p, n�u th� ch�p ñư�c xác l�p theo quy ñ�nh t�i ði�u  
2123 ; 
 
2° Quy�t ñ�nh ñ�ng ý ca th)m phán, quy�t ñ�nh ca Tòa án ho�c ch�ng thư xác 
l�p giao d�ch b�o ñ�m theo quy�t ñ�nh ca Tòa án ñ� b�o toàn tài s�n. 
Chính ph ban hành Ngh� ñ�nh quy ñ�nh v� các n�i dung ph�i kê khai trong ñơn 
yêu c�u ñăng ký. 
 
H� sơ ñăng ký s� b� t� ch�i ti�p nh�n trong các trư�ng h�p sau: 
 
1° Không xu�t trình ch�ng thư th� ch�p và ch�ng thư xác l�p giao d�ch b�o ñ�m 
theo quy�t ñ�nh ca Tòa án; 
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2° Không có n�i dung xác ñ�nh tư cách pháp lý ca các bên theo quy ñ�nh t�i 
ði�u 5 và ði�u 6 Ngh� ñ�nh ngày 4 tháng 1 năm 1955, ho�c không ch" rõ t�ng b�t 
ñ�ng s�n và không ghi rõ xã nơi có b�t ñ�ng s�n. 
 
N�u sau khi ñã ti�p nh�n h� sơ yêu c�u ñăng ký, ñăng ký viên m!i phát hi	n h� 
sơ ñăng ký còn thi�u m�t trong nh�ng n�i dung theo quy ñ�nh ca pháp lu�t, ho�c 
thông tin v� tư cách pháp lý ca các bên ho�c v� b�t ñ�ng s�n kê khai trong ñơn 
yêu c�u ñăng ký không phù h�p v!i thông tin trong các ñơn yêu c�u ñăng ký 
ho�c văn b�n xác l�p giao d�ch b�o ñ�m ñã ñư�c công b� t� ngày 1 tháng 1 năm 
1956, thì s� bác yêu c�u ñăng ký, tr� trư�ng h�p ngư�i yêu c�u ñăng ký ti�n hành 
b* sung, ñi�u ch"nh ñơn yêu c�u ñăng ký cho h�p l	 ho�c ch�ng minh ñư�c tính 
chính xác ca ñơn ñó; trong trư�ng h�p này, vi	c ñăng ký ñư�c tính t� ngày ñơn 
yêu c�u ñăng ký ñư�c n�p l�i và lưu vào S* ti�p nh�n ñăng ký. 
 
Yêu c�u ñăng ký cũng b� bác b$ n�u ñơn yêu c�u ñăng ký kê khai giá tr� kho�n 
vay ñư�c ñ�m b�o l!n hơn giá tr� kho�n vay nêu trong ch�ng thư th� ch�p và 
bi	n pháp b�o ñ�m theo quy�t ñ�nh ca Tòa án, ho�c trong trư�ng h�p quy ñ�nh 
t�i ño�n 1 ði�u này, n�u ngư�i yêu c�u ñăng ký không thay th� ñơn có hình th�c 
không h�p l	 b�ng m�t ñơn khác theo m-u do lu�t ñ�nh. 
 
Ngh� ñ�nh ca Chính ph nêu trên cũng quy ñ�nh th t�c t� ch�i ti�p nh�n h� sơ 
ñăng ký ho�c bác yêu c�u ñăng ký. 
 
ði�u 2429  
Khi ñăng ký quy�n ưu tiên và quy�n th� ch�p ñ�i v!i các lô thu�c kh�i b�t ñ�ng 
s�n có quy ch� s� h�u chung, tài s�n b�o ñ�m ñư�c coi là không bao g�m ph�n 
s� h�u chung n�m trong các lô này.  
 
Tuy nhiên, khi kh�i b�t ñ�ng s�n thu�c s� h�u chung ñư�c chuy�n như�ng cho 
ngư�i khác và chia ti�n chuy�n như�ng tài s�n, bên có quy�n ñã ñăng ký ñư�c 
th�c hi	n quy�n ca mình ñ�i v!i ph�n s� h�u chung nói trên; ph�n tài s�n này 
ñư�c coi như cũng ph�i ch�u nghĩa v� b�o ñ�m như các ph�n s� h�u riêng ca 
t�ng ñ�ng s� h�u ch và ch" b� ràng bu�c b�i các bi	n pháp b�o ñ�m ñó. 
 
 
ði�u 2430  
ðăng ký viên th�c hi	n vi	c công b� công khai dư!i hình th�c ghi chú bên l� s* 
theo dõi ñăng ký giao d�ch b�o ñ�m m,i khi có vi	c thay th� ngư�i hư�ng quy�n 
ưu tiên và th� ch�p, hy b$ quy�n ưu tiên, hy b$ th� ch�p, rút b!t ñăng ký, 
chuy�n như�ng th� t� ưu tiên, gia h�n, thay ñ*i nơi cư trú ca các bên liên quan 
và nói chung là m�i thay ñ*i, ñ�c bi	t là nh�ng thay ñ*i liên quan ñ�n cá nhân 
bên có quy�n yêu c�u ñư�c ñăng ký giao d�ch b�o ñ�m, mà không xâm h�i ñ�n 
quy�n ca bên có nghĩa v�. 
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Th t�c ghi chú bên l� s* theo dõi ñăng ký giao d�ch b�o ñ�m cũng áp d�ng ñ�i v!i 
các trư�ng h�p t�ng cho ho�c di t�ng tài s�n, v!i ñi�u ki	n  hoàn tr� khi m� th�a k�, 
liên quan ñ�n quy�n yêu c�u ñư�c ñ�m b�o b�ng quy�n ưu tiên ho�c th� ch�p.  
 
Các th$a thu�n v� vi	c dùng tài s�n ñang th� ch�p ñ� b�o ñ�m th�c hi	n nghĩa v� 
khác theo quy ñ�nh t�i ði�u 2422 cũng ñư�c công b� công khai theo th t�c 
tương t�. 
 
Các ch�ng thư và quy�t ñ�nh ca Tòa án xác nh�n nh�ng th$a thu�n ho�c hành vi 
ñ�nh ño�t tài s�n nói trên, cũng như các b�n sao, trích l�c lưu gi� t�i cơ quan 
ñăng ký giao d�ch b�o ñ�m ñ� th�c hi	n vi	c ghi chú ñ�u ph�i có n�i dung xác 
ñ�nh tư cách pháp lý ca các bên ñương s� theo quy ñ�nh t�i ño�n 1 các ði�u 5 và 
6 Ngh� ñ�nh ngày 4 tháng 1 năm 1955. Vi	c xác ñ�nh tư cách pháp lý ca các bên 
không c�n ph�i ch�ng th�c. 
 
Ngoài ra, trong trư�ng h�p thay ñ*i c�n ghi chú ch" liên quan ñ�n m�t ph�n b�t 
ñ�ng s�n b�o ñ�m b�ng quy�n ưu tiên ho�c th� ch�p, thì m,i b�t ñ�ng s�n có liên 
quan ph�i ñư�c kê khai rõ, n�u không h� sơ yêu c�u s� b� t� ch�i ti�p nh�n. 
 
ði�u 2431  
ðăng ký viên ti�n hành ghi vi	c ti�p nh�n h� sơ ñăng ký vào s* quy ñ�nh t�i ði�u 
2453, và giao l�i cho ngư�i yêu c�u ñăng ký b�n g�c ho�c b�n sao ch�ng thư xác 
l�p quy�n cùng v!i m�t b�n ñơn yêu c�u ñăng ký trong ñó ghi rõ � cu�i trang 
ngày tháng ti�p nh�n h� sơ ñăng ký, s� quy�n và s� th� t� ca b�n ñơn ñư�c lưu. 
 
Ngày ñăng ký ñư�c xác ñ�nh trên cơ s� ngày ghi vào s* ti�p nh�n h� sơ ñăng ký. 
 
Các ñơn yêu c�u ñăng ký lưu gi� t�i cơ quan ñăng ký s� ñư�c ñăng ký viên ñóng 
thành t�p. 
 
ði�u 2432  
Bên có quy�n ưu tiên ñã ñăng ký ho�c bên có quy�n th� ch�p ñã ñăng ký mà 
nghĩa v� ñư�c b�o ñ�m là kho�n n� có sinh lãi ho�c l�i t�c ñ�nh kỳ thì quy�n th� 
ch�p ho�c ưu tiên ñ�i v!i kho�n lãi và l�i t�c ñ�nh kỳ ñư�c x�p ngang hàng v!i 
quy�n th� ch�p ho�c ưu tiên ñ�i v!i n� g�c, trong th�i h�n ba năm k� t� ngày 
ñăng ký, trên cơ s� không trái v!i vi	c ñăng ký quy�n ưu tiên và th� ch�p sau này 
ñ�i v!i các kho�n lãi và l�i t�c ñ�nh kỳ khác v!i kho�n lãi và l�i t�c ñã ñăng ký 
ban ñ�u.  
 
Tuy nhiên, trong trư�ng h�p th� ch�p ñ� b�o ñ�m kho�n vay có l�i t�c tr�n ñ�i 
theo quy ñ�nh t�i ði�u L. 314-1 B� lu�t Tiêu dùng, ch n� có quy�n ñư�c x�p th� 
t� ưu tiên ñ�i v!i toàn b� kho�n lãi ngang hàng v!i th� t� ưu tiên ñ�i v!i n� g�c. 
 
ði�u 2433  
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Ngư�i yêu c�u ñăng ký cũng như ngư�i ñ�i di	n ca ngư�i yêu c�u ñăng ký ho�c 
ngư�i th� quy�n theo th$a thu�n b�ng văn b�n công ch�ng có th� ñ�n Phòng ñăng 
ký giao d�ch b�o ñ�m ñ� yêu c�u thay ñ*i thông tin nơi cư trú ñã ñăng ký và ch�n 
m�t nơi cư trú khác � nư!c Pháp chính qu�c, các t"nh h�i ngo�i ho�c vùng Saint-
Pierre-et-Miquelon. 
 
ði�u 2434  
Vi	c ñăng ký s� duy trì hi	u l�c ca quy�n ưu tiên ho�c th� ch�p cho ñ�n th�i 
h�n do bên có quy�n �n ñ�nh theo nh�ng quy ñ�nh sau ñây: 
 
N�u ph�n chính ca nghĩa v� ñư�c b�o ñ�m ph�i ñư�c th�c hi	n vào m�t ho�c 
nhi�u kỳ h�n nh�t ñ�nh thì hi	u l�c ca vi	c ñăng ký ti�n hành trư!c khi ñ�n th�i 
h�n ho�c kỳ h�n cu�i cùng ñ� th�c hi	n nghĩa v� s� ñư�c duy trì t�i ña m�t năm 
sau khi ñ�n h�n th�c hi	n nghĩa v�; tuy nhiên, th�i h�n có hi	u l�c ca ñăng ký 
không ñư�c vư�t quá năm mươi năm. 
 
N�u th�i h�n th�c hi	n nghĩa v� ho�c kỳ h�n cu�i cùng ph�i th�c hi	n nghĩa v� 
không ñư�c xác ñ�nh, ñ�c bi	t là trong trư�ng h�p quy ñ�nh t�i ði�u L.314-1 B� 
lu�t Tiêu dùng, ho�c n�u th$a thu�n th� ch�p có kèm theo ñi�u kho�n cho phép 
dùng tài s�n th� ch�p ñ� b�o ñ�m th�c hi	n nghĩa v� khác theo quy ñ�nh t�i ði�u 
2422, thì vi	c ñăng ký có hi	u l�c t�i ña năm mươi năm k� t� ngày ñăng ký. 
 
N�u th�i h�n th�c hi	n nghĩa v� ho�c kỳ h�n cu�i cùng ph�i th�c hi	n nghĩa v� 
ñ�n s!m hơn ho�c ñ�ng th�i v!i th�i ñi�m ñăng ký, thì vi	c ñăng ký có hi	u l�c 
t�i ña mư�i năm k� t� ngày ñăng ký. 
 
Trong trư�ng h�p xác l�p m�t giao d�ch b�o ñ�m ñ� b�o ñ�m th�c hi	n nhi�u 
nghĩa v� và n�u tính ch�t ca các nghĩa v� này cho phép có th� áp d�ng quy ñ�nh 
ca c� ba ño�n trên, thì bên có quy�n có th� yêu c�u ñăng ký riêng cho t�ng 
nghĩa v�, ho�c ñăng ký chung cho t�t c� các nghĩa v� ñó và ñư�c hư�ng th�i h�n 
hi	u l�c xa nh�t. Tương t� như v�y trong trư�ng h�p ch" có th� áp d�ng ño�n ñ�u 
tiên trong s� ba ño�n trên vì các nghĩa v� ñư�c b�o ñ�m không có cùng th�i h�n 
th�c hi	n nghĩa v�. 
 
ði�u 2435  
Vi	c ñăng ký ch�m d�t hi	u l�c n�u không ñư�c gia h�n ch�m nh�t vào th�i gian 
quy ñ�nh t�i ño�n 1 ði�u 2434. 
 
M,i l�n gia h�n ph�i ghi rõ gia h�n ñ�n m�t th�i ñi�m nh�t ñ�nh. Th�i ñi�m này 
ñư�c xác ñ�nh theo quy ñ�nh t�i ði�u 2434, tùy theo th�i h�n th�c hi	n nghĩa v� 
ho�c kỳ h�n cu�i cùng ph�i th�c hi	n nghĩa v� ñư�c xác ñ�nh hay không ñư�c 
xác ñ�nh, ñ�n trư!c hay sau ngày gia h�n. 
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Trong trư�ng h�p vi	c ñăng ký ñã phát sinh hi	u l�c pháp lu�t, nh�t là trong 
trư�ng h�p x  lý tài s�n c�m c�, vi	c gia h�n là b(t bu�c cho ñ�n khi ch n� 
ñư�c thanh toán ho�c ký g i ti�n bán tài s�n b�o ñ�m. 
 
ði�u 2436  
N�u m�t trong các th�i h�n quy ñ�nh t�i ði�u 2434 và ði�u 2435 không ñư�c 
tuân th thì vi	c ñăng ký không còn hi	u l�c sau khi h�t th�i h�n ñó. 
 
ði�u 2437  
Khi ñã ñăng ký t�m th�i quy�n th� ch�p theo lu�t ñ�nh ca v� ch�ng ho�c quy�n 
th� ch�p tư pháp, các quy ñ�nh t�i các ñi�u t� ði�u 2434 ñ�n ði�u 2436 ñư�c áp 
d�ng ñ�i v!i vi	c ñăng ký chính th�c và ñăng ký gia h�n. Ngày b(t ñ�u tính th�i 
h�n là ngày ñăng ký chính th�c ho�c ñăng ký gia h�n. 
 
ði�u 2438  
Tr� trư�ng h�p có quy ñ�nh khác, bên có nghĩa v� ph�i ch�u các l	 phí ñăng ký 
mà ngư�i yêu c�u ñăng ký ñã t�m �ng; l	 phí công b� h�p ñ�ng mua bán do 
ngư�i bán yêu c�u nh�m ñăng ký k�p th�i quy�n ưu tiên ca mình s� do ngư�i 
mua ph�i ch�u. 
 
ði�u 2439  
Vi	c kh�i ki	n bên có quy�n phát sinh t� vi	c ñăng ký ph�i ñư�c g i ñ�n Tòa án 
có th)m quy�n gi�i quy�t và ph�i t�ng ñ�t gi�y báo cho ñích thân bên có quy�n 
ho�c g i ñ�n nơi cư trú cu�i cùng ca ngư�i ñó kê khai trong ñơn yêu c�u ñăng 
ký. Vi	c này ñư�c ti�n hành ngay c� khi bên có quy�n ñã ch�t ho�c ch nhà nơi 
bên có quy�n cư trú ñã ch�t. 
 

M�C 2. XÓA ðĂNG KÝ VÀ RÚT B�T ðĂNG KÝ 

TI�U M�C 1. NH
NG QUY ð�NH CHUNG  

 
ði�u 2440  
ðăng ký có th� b� xóa theo th$a thu�n ca các bên liên quan có năng l�c yêu c�u 
xóa ñăng ký, ho�c theo b�n án chung th)m ho�c b�n án ñã có hi	u l�c pháp lu�t. 
 
B(t bu�c ph�i xóa ñăng ký trong trư�ng h�p bên có quy�n không th�c hi	n vi	c 
công b� công khai theo th t�c ghi chú vào l� s* ñăng ký theo quy ñ�nh t�i ño�n 4 
ði�u 2422. 
 
ði�u 2441  
Trong m�i trư�ng h�p, ngư�i yêu c�u xóa ñăng ký n�p cho phòng ñăng ký giao 
d�ch b�o ñ�m b�n sao có hi	u l�c thi hành ca công ch�ng thư ghi nh�n th$a 
thu�n v� vi	c xóa ñăng ký ho�c b�n sao có hi	u l�c thi hành ca b�n án liên quan. 
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ð�i v!i b�n sao có hi	u l�c thi hành ca công ch�ng thư liên quan ñ�n tình tr�ng 
nhân thân, năng l�c hành vi cũng như tư cách pháp lý ca các bên thì không c�n 
ph�i có gi�y t� ch�ng minh, n�u nh�ng thông tin này ñã ñư�c xác nh�n là ñúng 
trong ch�ng thư do công ch�ng viên ho�c cơ quan hành chính l�p. 
 
Ngư�i yêu c�u xóa ñăng ký có th� n�p cho phòng ñăng ký giao d�ch b�o ñ�m m�t 
b�n sao xác th�c ca văn b�n công ch�ng trong ñó xác nh�n r�ng bên có quy�n 
ñã ñ�ng ý xóa ñăng ký theo ñ� ngh� ca bên có nghĩa v�; ñăng ký viên ch" ki�m 
tra tính h�p l	 v� hình th�c ca văn b�n này mà không ki�m tra hi	u l�c v� m�t 
n�i dung ca văn b�n. 
 
ði�u 2442  
Trư�ng h�p hai bên không th$a thu�n ñư�c v� vi	c xóa ñăng ký thì m�t bên có 
th� yêu c�u Tòa án nơi ñã ti�n hành ñăng ký cho xóa ñăng ký, tr� trư�ng h�p vi	c 
ñăng ký là nh�m b�o ñ�m thi hành m�t án ph�t có th� tuyên ho�c không có giá tr� 
xác ñ�nh, mà tranh ch�p gi�a bên có nghĩa v� và bên có quy�n v� vi	c thi hành án 
ph�t này ñang trong quá trình gi�i quy�t ho�c thu�c th)m quy�n xét x  ca m�t 
Tòa án khác; trong trư�ng h�p này, ñơn yêu c�u cho xóa ñăng ký ph�i ñư�c n�p 
ho�c chuy�n cho Tòa án này. 
 
Tuy nhiên, n�u bên có quy�n và bên có nghĩa v� th$a thu�n g i yêu c�u cho xóa ñăng 
ký ñ�n m�t Tòa án do h� l�a ch�n thì th$a thu�n này s� có hi	u l�c gi�a các bên. 
 
ði�u 2443  
Tòa án ph�i cho xóa ñăng ký n�u vi	c ñăng ký ñã ñư�c th�c hi	n không theo quy 
ñ�nh ca pháp lu�t và cũng không căn c� vào m�t ch�ng thư xác l�p quy�n, ho�c 
ñã ñư�c th�c hi	n căn c� vào m�t ch�ng thư không h�p l	 ho�c ch�ng thư ñã 
ch�m d�t hi	u l�c, ho�c n�u các quy�n ưu tiên ho�c th� ch�p ñã b� hy b$ theo 
quy ñ�nh ca pháp lu�t. 
 
 
ði�u 2444  
N�u th�y vi	c ñăng ký th� ch�p theo quy ñ�nh t�i ði�u 2401 và ði�u 2412 là quá 
m�c, bên có nghĩa v� có th� yêu c�u rút b!t ñăng ký trên cơ s� tuân th quy ñ�nh 
v� th)m quy�n xét x  t�i  
 
 
 
ði�u 2442 
Vi	c ñăng ký th� ch�p trên nhi�u b�t ñ�ng s�n b� coi là quá m�c n�u giá tr� ca 
m�t ho�c m�t vài b�t ñ�ng s�n trong kh�i tài s�n th� ch�p ñó l!n hơn hai l�n giá 
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tr� ca nghĩa v� ñư�c b�o ñ�m, tính c� ph�n g�c và ph�n ph� thêm h�p pháp, 
c�ng thêm m�t ph�n ba giá tr� ñó. 
 
ði�u 2445  
Vi	c ñăng ký th� ch�p cũng có th� b� rút b!t do quá m�c n�u ñăng ký ñã d�a trên 
ư!c tính ca bên có quy�n v� các kho�n nghĩa v� có ñi�u ki	n, có th� phát sinh 
ho�c không có giá tr� xác ñ�nh, mà giá tr� b�o ñ�m không ñư�c quy ñ�nh trong 
h�p ñ�ng th� ch�p. 
 
Trong trư�ng h�p này, th)m phán ñánh giá m�c ñ� quá m�c tùy theo hoàn c�nh, 
kh� năng x�y ra và nh�ng suy ñoán d�a vào th�c t� nh�m dung hòa các quy�n 
ca bên có quy�n v!i l�i ích ca bên có nghĩa v�, trên cơ s� không �nh hư�ng 
ñ�n vi	c ñăng ký m!i quy�n th� ch�p khi s� ki	n là ñi�u ki	n ca nghĩa v� x�y ra 
làm cho nghĩa v� có giá tr� cao hơn so v!i ư!c tính.  

 
TI�U M�C 2. NH
NG QUY ð�NH RIÊNG V TH� CH�P C�A V� 
CH�NG VÀ NGƯ�I ðƯ�C GIÁM H�  

 
ði�u 2446  
Khi th� ch�p theo lu�t ñ�nh ñã ñư�c ñăng ký theo quy ñ�nh t�i ði�u 2402 ho�c ði�u 
2403, ngư�i v� ho�c ch�ng ñư�c hư�ng ñăng ký có th� hy b$ toàn b� ho�c m�t ph�n 
th� ch�p, tr� trư�ng h�p có ñi�u kho�n rõ ràng ca kh� ư!c hôn nhân c�m vi	c này. 
Tương t� ñ�i v!i th� ch�p theo lu�t ñ�nh ho�c th� ch�p tư pháp nh�m b�o ñ�m 
kho�n c�p dư0ng ñã c�p ho�c có th� c�p cho ngư�i v� ho�c ch�ng ho�c cho các con. 
 
N�u ngư�i v� ho�c ch�ng ñư�c hư�ng vi	c ñăng ký, do t� ch�i rút b!t ho�c hy 
b$ th� ch�p, ngăn c�n bên kia xác l�p ho�c chuy�n như�ng tài s�n ñ� ñáp �ng l�i 
ích ca gia ñình, ho�c n�u ngư�i v� ho�c ch�ng không có kh� năng bi�u ñ�t ý chí 
thì th)m phán có th� cho phép rút b!t ho�c hy b$ th� ch�p ñó theo nh�ng ñi�u 
ki	n c�n thi�t ñ� b�o v	 quy�n ca bên kia. Th)m phán cũng có th� làm vi	c ñó 
n�u trong kh� ư!c hôn nhân có ñi�u kho�n nêu t�i ño�n 1 ði�u này. 
 
Khi th� ch�p ñư�c ñăng ký theo quy ñ�nh t�i ði�u 2404, vi	c ñăng ký ch" có th� 
b� xóa ho�c rút b!t trong th�i gian chuy�n giao quy�n qu�n lý tài s�n, căn c� vào 
b�n án ca Tòa án ñã quy�t ñ�nh vi	c chuy�n giao ñó. 
 
Ngay sau khi vi	c chuy�n giao quy�n qu�n lý tài s�n ch�m d�t, vi	c xóa ho�c rút 
b!t ñăng ký có th� ñư�c th�c hi	n trong nh�ng ñi�u ki	n quy ñ�nh t�i các ño�n 1 
và 3 ca ði�u này. 
 
 
ði�u 2447  
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N�u giá tr� các b�t ñ�ng s�n mà ngư�i chưa thành niên ho�c ngư�i thành niên 
ñư�c giám h� ñã ñăng ký quy�n th� ch�p vư�t ñáng k� giá tr� c�n thi�t ñ� b�o 
ñ�m vi	c qu�n lý ca ngư�i giám h�, ngư�i này có th� yêu c�u h�i ñ�ng gia t�c 
rút b!t ñăng ký cho v�a ñ b�t ñ�ng s�n b�o ñ�m. 
 
Ngư�i giám h� cũng có th� yêu c�u h�i ñ�ng gia t�c rút b!t ph�m vi giá tr� nghĩa 
v� ca mình ñ�i v!i ngư�i ñư�c giám h�. 
 
Tương t�, trong trư�ng h�p có ñăng ký th� ch�p ñ�i v!i b�t ñ�ng s�n ca ngư�i 
qu�n lý tài s�n theo pháp lu�t theo quy ñ�nh t�i ði�u 2409, ngư�i này có th� yêu 
c�u th)m phán ph� trách giám h� rút b!t ñăng ký v� m�t b�t ñ�ng s�n th� ch�p 
ho�c v� giá tr� kho�n ti�n b�o ñ�m. 
 
Trong nh�ng ñi�u ki	n tương t�, ngư�i giám h� và ngư�i qu�n lý tài s�n theo 
pháp lu�t cũng có th� yêu c�u hy b$ toàn b� th� ch�p. 
 
Vi	c xóa m�t ph�n ho�c toàn b� th� ch�p ñ�i v!i b�t ñ�ng s�n ca ngư�i giám h� 
ñư�c th�c hi	n theo ch�ng thư gi�i tr� do m�t thành viên do h�i ñ�ng gia t�c y 
nhi	m ký và vi	c xóa m�t ph�n ho�c toàn b� quy�n th� ch�p ñ�i v!i b�t ñ�ng s�n 
ca ngư�i qu�n lý tài s�n theo pháp lu�t ñư�c th�c hi	n theo quy�t ñ�nh ca th)m 
phán ph� trách giám h�. 
 
ði�u 2448  
Vi	c gi�i quy�t các yêu c�u ca v�, ch�ng, ngư�i giám h� ho�c ngư�i qu�n lý tài 
s�n theo pháp lu�t trong nh�ng trư�ng h�p quy ñ�nh t�i các ði�u trên ph�i tuân 
theo trình t�, th t�c quy ñ�nh trong B� lu�t T� t�ng dân s�. 
 
N�u Tòa án tuyên rút b!t tài s�n th� ch�p xu�ng còn m�t s� b�t ñ�ng s�n thì ñăng 
ký ñã th�c hi	n ñ�i v!i các b�t ñ�ng s�n khác b� xóa. 
 

M�C 3. NGUYÊN T�C CÔNG KHAI S  ðĂNG KÝ VÀ TRÁCH NHI�M 
C�A ðĂNG KÝ VIÊN  

 
ði�u 2449  
ðăng ký viên có trách nhi	m c�p cho b�t c� ai có yêu c�u cung c�p thông tin, b�n 
sao ho�c trích l�c các tài li	u, tr� ñơn yêu c�u ñăng ký, ñư�c lưu gi� t�i phòng 
ñăng ký giao d�ch b�o ñ�m trong vòng năm mươi năm trư!c khi có yêu c�u cung 
c�p thông tin, và b�n sao ho�c trích l�c h� sơ ñăng ký hi	n còn, ho�c gi�y ch�ng 
nh�n v� vi	c không có b�t c� tài li	u ho�c h� sơ ñăng ký nào liên quan ñ�n yêu 
c�u cung c�p thông tin. 
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ðăng ký viên cũng có trách nhi	m c�p theo ñơn yêu c�u, trong th�i h�n 10 ngày, 
b�n sao ho�c trích l�c s* ñăng ký b�t ñ�ng s�n ho�c gi�y ch�ng nh�n v� vi	c 
không có b�t c� phi�u nào liên quan ñ�n yêu c�u cung c�p thông tin. 
 
ði�u 2450  
ðăng ký viên ph�i ch�u trách nhi	m v� nh�ng thi	t h�i gây ra: 
 
1° Do không công b� các ch�ng thư, quy�t ñ�nh ca Tòa án lưu t�i cơ quan ñăng 
ký và các ñăng ký c�n thi�t, trong trư�ng h�p vi	c không công b� ñó không căn 
c� trên quy�t ñ�nh t� ch�i ti�p nh�n h� sơ ñăng ký ho�c bác yêu c�u ñăng ký. 
 
2° Do quên ghi vào gi�y ch�ng nh�n do mình c�p ra, m�t ho�c nhi�u ñăng ký 
hi	n có, tr� trư�ng h�p s� nh�m l-n ñó là do thông tin khai báo không ñ�y ñ 
ho�c không chính xác mà h� không ph�i ch�u trách nhi	m. 
 
ði�u 2451  
Khi ñăng ký viên c�p gi�y ch�ng nh�n cho ch s� h�u m!i ñ�i v!i m�t quy�n 
quy ñ�nh t�i ði�u 2476 mà b$ qua vi	c ñăng ký quy�n ưu tiên ho�c ñăng ký th� 
ch�p thì quy�n ñó v-n thu�c v� ch s� h�u m!i và không ph�i ch�u quy�n ưu tiên 
ho�c th� ch�p b� b$ qua, v!i ñi�u ki	n ñương s� ñã yêu c�u c�p gi�y ch�ng nh�n 
sau khi công b� ch�ng thư ca h�. Ngoài vi	c có th� ki	n ñăng ký viên, ngư�i có 
quy�n hư�ng ñăng ký b� b$ qua v-n có quy�n nêu ra th� t� h� ñư�c hư�ng khi 
ñăng ký ch�ng nào ngư�i mua chưa tr� ti�n ho�c ch�ng nào h� ñư�c phép can d� 
vào vi	c x�p th� t� v!i nh�ng ngư�i có quy�n khác. 
 
ði�u 2452  
Tr� trư�ng h�p có căn c� ñ� t� ch�i vi	c g i gi� ho�c bác b$ m�t th t�c theo 
các quy ñ�nh pháp lu�t v� công b� ñ�t ñai, ñăng ký viên không th� t� ch�i ho�c 
ch�m th�c hi	n m�t th t�c ho�c c�p các tài li	u ñư�c yêu c�u m�t cách h�p th�c, 
n�u không thì ph�i b�i thư�ng thi	t h�i cho các bên ñương s�. Khi ñó, theo yêu 
c�u ca ñương s�, th)m phán Tòa án sơ th)m ho�c th�a phát l�i phiên tòa ho�c 
th�a phát l�i khác ho�c công ch�ng viên có hai ngư�i làm ch�ng, s� l�p biên b�n 
ngay l�p t�c v� s� t� ch�i ho�c ch�m tr% ñó. 
 
ði�u 2453  
ðăng ký viên ph�i có m�t quy�n s* trong ñó ghi theo ngày và theo s� th� t� giao 
n�p ch�ng thư, quy�t ñ�nh ca Tòa án, ñơn yêu c�u ñăng ký và nói chung, các tài 
li	u giao n�p nh�m m�c ñích th�c hi	n th t�c công b� công khai. 
 
ðăng ký viên ch" có th� th�c hi	n th t�c vào ngày, tháng và theo th� t� các tài 
li	u giao n�p cho mình. 
 
M,i năm, m�t b�n sao các s* sách k�t thúc năm trư!c, ñư�c lưu tr� không m�t l	 
phí t�i phòng l�c s� Tòa án sơ th)m th)m quy�n r�ng ho�c Tòa án sơ th)m th)m 
quy�n h&p � qu�n khác qu�n nơi cư trú ca ñăng ký viên. 
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Vi	c ch" ñ�nh Tòa án nơi phòng l�c s� s� lưu tr� b�n sao nói trên do B� trư�ng 
Tư pháp quy�t ñ�nh. 
 
Chính ph hư!ng d-n thi hành ði�u này và quy ñ�nh nh�ng bi	n pháp k/ thu�t có 
th� s  d�ng ñ� l�p b�n sao lưu t�i phòng l�c s�. 
 
ði�u 2454  
Quy�n s* quy ñ�nh t�i ði�u trên ph�i do th)m phán Tòa án sơ th)m nơi có cơ 
quan ñăng ký giao d�ch b�o ñ�m ñánh s� và ký t(t vào t�ng trang, t� trang ñ�u t!i 
trang cu�i. S* ph�i ñư�c khóa s* hàng ngày. 
 
Tuy nhiên, trong trư�ng h�p ngo�i l	, tài li	u dư!i hình th�c ñi	n t  có th� thay 
th� s*; trong trư�ng h�p này, tài li	u c�n ph�i ñư�c nh�n d�ng, ñánh s� và ghi 
ngày tháng ngay khi ñư�c l�p, b�ng các phương ti	n cho phép b�o m�t thông tin. 
 
ði�u 2455  
ðăng ký viên ph�i thi hành ch�c năng, nhi	m v� ca mình theo quy ñ�nh t�i 
Chương này, n�u không s� b� ph�t t� 30 ñ�n 300 ơ-rô cho l�n vi ph�m th� nh�t 
và b� cách ch�c n�u vi ph�m l�n th� hai; ngoài ra, còn ph�i b�i thư�ng thi	t h�i 
cho các bên; ti�n b�i thư�ng thi	t h�i ph�i tr� trư!c khi n�p ph�t. 
 
ði�u 2456  
Ghi chú v� vi	c n�p yêu c�u ñăng ký trong s* quy ñ�nh t�i ði�u 2453, ph�i ñư�c 
th�c hi	n liên ti�p, không có ch, tr(ng, không cách dòng; n�u vi ph�m thì ñăng 
ký viên b� ph�t t� 60 ñ�n 600 ơ-rô và ph�i b�i thư�ng thi	t h�i cho các bên; ti�n 
b�i thương thi	t h�i ph�i tr� trư!c khi n�p ph�t. 
 
ði�u 2457  
Cơ quan ñăng ký giao d�ch b�o ñ�m lưu tr� s* ñăng ký theo quy ñ�nh t�i ño�n 2 
ði�u 2454, c�p gi�y ch�ng nh�n v� vi	c ñã th�c hi	n ñăng ký và lưu vào h�p 
phi�u b�t ñ�ng s�n ñ�i v!i các b�t ñ�ng s�n ñư�c kê khai riêng trong yêu c�u 
cung c�p thông tin. N�i dung gi�y ch�ng nh�n do Chính ph quy ñ�nh. 

 
CHƯƠNG V  

HI�U L�C C�A QUY�N ƯU TIÊN VÀ TH� CH�P  
 
ði�u 2458  
Tr� trư�ng h�p kh�i ki	n yêu c�u bán tài s�n th� ch�p theo trình t�, th t�c quy 
ñ�nh t�i các ñ�o lu�t v� th t�c thi hành án dân s� mà h�p ñ�ng th� ch�p ph�i 
tuân th, ch n� ñư�c b�o ñ�m b�ng th� ch�p n�u không ñư�c thanh toán nghĩa 
v� thì có th� kh�i ki	n ra Tòa án ñ� yêu c�u ñư�c nh�n b�t ñ�ng s�n th� ch�p ñ� 
thay th� cho vi	c thanh toán nghĩa v�. Tuy nhiên, ch n� s� không có quy�n này 
n�u b�t ñ�ng s�n th� ch�p là nơi � chính ca bên có nghĩa v�. 
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ði�u 2459  
Các bên có th� th$a thu�n trong h�p ñ�ng th� ch�p v� vi	c bên có quy�n s� tr� 
thành ch s� h�u ca b�t ñ�ng s�n th� ch�p. Tuy nhiên, ñi�u kho�n này không có 
hi	u l�c ñ�i v!i b�t ñ�ng s�n là nơi � chính ca bên có nghĩa v�. 
 
ði�u 2460  
Trong các trư�ng h�p quy ñ�nh t�i hai ði�u trên, b�t ñ�ng s�n liên quan ph�i 
ñư�c ñ�nh giá b�i giám ñ�nh viên do các bên th$a thu�n l�a ch�n ho�c do Tòa án 
ch" ñ�nh. 
 
N�u giá tr� b�t ñ�ng s�n th� ch�p l!n hơn giá tr� nghĩa v� ñư�c b�o ñ�m, bên có 
quy�n ph�i tr� cho bên có nghĩa v� kho�n ti�n tương �ng v!i ph�n giá tr� chênh 
l	ch; trong trư�ng h�p có ch n� khác cũng nh�n b�o ñ�m b�ng th� ch�p ñ�i v!i 
b�t ñ�ng s�n này thì bên có quy�n ph�i ký g i b�t ñ�ng s�n. 
 
ði�u 2461  
Bên có quy�n ưu tiên ho�c quy�n th� ch�p ñã ñăng ký ñ�i v!i m�t b�t ñ�ng s�n 
có quy�n truy ñòi ñ�i v!i b�t ñ�ng s�n ñó, b�t k� b�t ñ�ng s�n n�m trong tay ai, 
ñ� ñư�c thanh toán theo th� t� quy�n yêu c�u ca mình ho�c th� t� ñăng ký. 
 
ði�u 2462  
N�u ngư�i th� ba n(m gi� tài s�n th� ch�p không ti�n hành nh�ng th t�c quy 
ñ�nh dư!i ñây ñ� gi�i tr� th� ch�p kh$i tài s�n ñó thì theo hi	u l�c ca vi	c ñăng 
ký th� ch�p, ngư�i này b� coi như ngư�i có nghĩa v� ñ�i v!i các nghĩa v� ñư�c 
b�o ñ�m b�ng th� ch�p, ñư�c hư�ng các kỳ h�n và th�i h�n như bên có nghĩa v� 
ban ñ�u. 
 
ði�u 2463  
Trong trư�ng h�p này, ngư�i th� ba n(m gi� tài s�n th� ch�p có nghĩa v� thanh 
toán toàn b� các kho�n lãi và n� g�c ñ�n h�n, dù s� ti�n có th� tăng lên bao nhiêu, 
ho�c ph�i t� b$ hoàn toàn b�t ñ�ng s�n th� ch�p. 
 
ði�u 2464  
N�u ngư�i th� ba n(m gi� b�t ñ�ng s�n th� ch�p không th�c hi	n m�t trong 
nh�ng nghĩa v� nói trên, m,i ch n� có quy�n truy ñòi ñ�i v!i b�t ñ�ng s�n ñó có 
th� yêu c�u kê biên và bán b�t ñ�ng s�n theo quy ñ�nh t�i Thiên XIX Quy�n III. 
 
ði�u 2465  
Tuy nhiên, ngư�i th� ba n(m gi� tài s�n không ñích thân có nghĩa v� có th� ph�n 
ñ�i vi	c  bán tài s�n th� ch�p ñã giao cho mình, n�u ngư�i có nghĩa v� chính còn 
có nh�ng b�t ñ�ng s�n th� ch�p khác cho cùng nghĩa v� ñó và ngư�i th� ba n(m 
gi� tài s�n có th� yêu c�u x  lý trư!c nh�ng b�t ñ�ng s�n ñó theo th� th�c quy 
ñ�nh t�i Thiên B�o lãnh; trong khi x  lý tài s�n, ph�i t�m hoãn vi	c bán tài s�n 
th� ch�p. 
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ði�u 2466  
Vi	c ph�n ñ�i x  lý tài s�n không có hi	u l�c ñ�i v!i ch n� ñư�c hư�ng quy�n 
ưu tiên ho�c quy�n th� ch�p ñ�c bi	t ñ�i v!i b�t ñ�ng s�n. 
 
ði�u 2467  
T�t c� nh�ng ngư�i th� ba n(m gi� tài s�n không ñích thân có nghĩa v� và có 
năng l�c chuy�n như�ng có th� t� b$ b�t ñ�ng s�n th� ch�p. 
 
ði�u 2468  
Cũng có th� t� b$ b�t ñ�ng s�n th� ch�p sau khi ngư�i th� ba n(m gi� tài s�n ñã 
th�a nh�n nghĩa v� ho�c b� x  ph�i th�c hi	n nghĩa v�: cho ñ�n khi phát m�i tài s�n, 
vi	c t� b$ b�t ñ�ng s�n th� ch�p không c�n tr� ngư�i th� ba n(m gi� tài s�n có th� 
l�y l�i b�t ñ�ng s�n n�u ngư�i này th�c hi	n nghĩa v� và tr� các kho�n chi phí. 
 
ði�u 2469  
Vi	c t� b$ b�t ñ�ng s�n th� ch�p ñư�c th�c hi	n t�i Phòng l�c s� ca Tòa án nơi 
có tài s�n; Tòa án c�p gi�y ch�ng nh�n t� b$ b�t ñ�ng s�n th� ch�p. 
 
Theo ñ� ngh� ca ñương s�, b�t ñ�ng s�n b� t� b$ s� do m�t ngư�i ñư�c ch" ñ�nh 
qu�n lý; sau ñó, vi	c yêu c�u bán b�t ñ�ng s�n ph�i tuân theo các th t�c v� kê 
biên b�t ñ�ng s�n. 
 
ði�u 2470  
Ngư�i th� ba n(m gi� tài s�n có th� b� ki	n ñòi b�i thư�ng n�u, do hành vi ca 
mình ho�c do sơ xu�t, ñ� x�y ra nh�ng hư h$ng gây thi	t h�i cho bên có quy�n 
ñư�c b�o ñ�m b�ng th� ch�p ho�c quy�n ưu tiên; ngư�i th� ba n(m gi� tài s�n 
ch" có th� ñư�c hoàn l�i nh�ng chi phí b�o qu�n và c�i t�o, tu b* tài s�n trong 
ph�m vi ph�n giá tr� tăng thêm ca tài s�n do vi	c c�i t�o, tu b* mang l�i. 
 
ði�u 2471  
Ngư�i th� ba n(m gi� tài s�n ph�i ch�u trách nhi	m v� nh�ng hoa l�i ca b�t 
ñ�ng s�n b� th� ch�p k� t� ngày nh�n ñư�c gi�y yêu c�u th�c hi	n nghĩa v� ho�c 
t� b$ b�t ñ�ng s�n th� ch�p, ho�c k� t� ngày nh�n ñư�c gi�y yêu c�u m!i n�u v� 
ki	n ñã b� b$ trong ba năm. 
 
ði�u 2472  
D�ch quy�n và v�t quy�n ca ngư�i th� ba n(m gi� tài s�n ñ�i v!i b�t ñ�ng s�n 
trư!c khi chi�m h�u, ñư�c ph�c h�i sau khi t� b$ b�t ñ�ng s�n th� ch�p ho�c sau 
khi phát m�i b�t ñ�ng s�n ñó. 
Ngư�i có quy�n ca ngư�i th� ba n(m gi� tài s�n, th�c hi	n quy�n th� ch�p ca 
mình theo th� t� ñ�i v!i tài s�n t� b$ ho�c tài s�n phát m�i sau t�t c� nh�ng 
ngư�i ñã ñăng ký th� ch�p ñ�i v!i các ch s� h�u trư!c. 
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ði�u 2473  
Ngư�i th� ba n(m gi� tài s�n n�u ñã th�c hi	n nghĩa v� ñư�c b�o ñ�m b�ng th� 
ch�p ho�c ñã t� b$ b�t ñ�ng s�n th� ch�p ho�c ch�p nh�n phát m�i b�t ñ�ng s�n 
ñó, thì có th� kh�i ki	n v� nghĩa v� b�o ñ�m ca ngư�i có nghĩa v� chính. 
 
ði�u 2474  
Ngư�i th� ba n(m gi� tài s�n n�u mu�n gi�i tr� th� ch�p kh$i tài s�n thu�c s� 
h�u ca mình b�ng cách thanh toán nghĩa v� t� ti�n bán tài s�n thì ph�i tuân theo 
các th t�c quy ñ�nh t�i Chương VI Thiên này. 
 
 

CHƯƠNG VI  

GI�I TR! QUY�N ƯU TIÊN VÀ GI�I TR! TH� CH�P  
 
ði�u 2475  
N�u khi bán m�t b�t ñ�ng s�n th� ch�p, t�t c� các ch n� có ñăng ký ñ�u th$a 
thu�n v!i bên có nghĩa v� v� vi	c dùng s� ti�n thu ñư�c t� vi	c bán b�t ñ�ng s�n 
ñ� thanh toán toàn b� ho�c m�t ph�n các nghĩa v� ñư�c b�o ñ�m, h� s� th�c hi	n 
quy�n ñư�c ưu tiên thanh toán trên ti�n bán b�t ñ�ng s�n và h� có th� s  d�ng 
quy�n ñó ñ� ph�n ñ�i b�t kỳ bên th� quy�n cũng như b�t kỳ bên có quy�n yêu 
c�u nào ñ�i v!i ti�n bán b�t ñ�ng s�n. 
 
Do hi	u l�c ca vi	c thanh toán nghĩa v� ñư�c b�o ñ�m, b�t ñ�ng s�n ñó ñư�c 
gi�i tr� kh$i quy�n truy ñòi g(n li�n v!i th� ch�p. 
 
Trong trư�ng h�p không có th$a thu�n quy ñ�nh t�i ño�n ñ�u ca ði�u này thì 
ti�n hành các th t�c gi�i tr� th� ch�p theo quy ñ�nh t�i các ñi�u sau ñây. 
 
ði�u 2476  
Các h�p ñ�ng chuy�n giao quy�n s� h�u b�t ñ�ng s�n ho�c v�t quy�n ñ�i v!i b�t 
ñ�ng s�n mà ngư�i th� ba n(m gi� tài s�n mu�n gi�i tr� kh$i các quy�n ưu tiên 
và th� ch�p, s� ñư�c công b� t�i phòng ñăng ký giao d�ch b�o ñ�m nơi có tài s�n 
theo các quy ñ�nh pháp lu�t v� công b� ñ�t ñai. 
 
ði�u 2477  
Vi	c công b� văn b�n chuy�n quy�n s� h�u t�i phòng ñăng ký giao d�ch b�o ñ�m 
không gi�i tr� các quy�n ưu tiên và th� ch�p ñã xác l�p ñ�i v!i b�t ñ�ng s�n. 
 
Ngư�i bán ch" chuy�n giao cho ngư�i mua quy�n s� h�u và các quy�n mà b�n 
thân mình có ñ�i v!i v�t bán cùng v!i các ràng bu�c v� quy�n ưu tiên và th� ch�p 
ñ�i v!i v�t bán. 
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ði�u 2478  
N�u ch s� h�u m!i mu�n b�o v	 quy�n l�i ca mình trong nh�ng v� ki	n ñư�c 
nêu t�i Chương VI Thiên này thì trư!c khi có ñơn kh�i ki	n ho�c ch�m nh�t là 
m�t tháng k� t� khi nh�n ñư�c gi�y yêu c�u l�n ñ�u, ch s� h�u m!i có trách 
nhi	m g i nh�ng gi�y t� sau cho các bên có quy�n ñ�n nơi cư trú mà h� kê khai 
trong h� sơ ñăng ký th� ch�p: 
 
1° Trích l�c ch�ng thư chuy�n giao quy�n s� h�u, trong ñó ch" c�n ghi ngày 
tháng và tính ch�t ca ch�ng thư, tên và tư cách pháp lý cu� ngư�i bán ho�c 
ngư�i t�ng cho, lo�i v�t và tình tr�ng v�t bán ho�c t�ng cho, và n�u là m�t lô 
nhi�u tài s�n thì ghi tên g�i chung ca tài s�n và các qu�n nơi có tài s�n, giá bán 
và các chi phí n�m trong giá bán, ho�c giá tr� ư!c tính ca tài s�n n�u là tài s�n 
t�ng cho; 
 
2° Trích l�c b�n công b� h�p ñ�ng mua bán; 
 
3° B�n mô t� sơ lư�c v� các ñăng ký th� ch�p có hi	u l�c th�c t� ñ�i v!i b�t ñ�ng s�n. 
 
ði�u 2479  
Ngư�i mua ho�c ngư�i ñư�c t�ng cho tuyên b� trong ch�ng thư r�ng h� s1n sàng 
thanh toán ngay các nghĩa v� ñư�c b�o ñ�m b�ng th� ch�p, nhưng ch" trong ph�m 
vi giá mua b�t ñ�ng s�n ho�c n�u là tài s�n ñư�c t�ng cho thì ch" trong ph�m vi 
giá tr� b�t ñ�ng s�n ñã kê khai, không phân bi	t nghĩa v� ñã ñ�n h�n ph�i th�c 
hi	n hay chưa. 
 
ði�u 2480  
Khi ch s� h�u m!i ti�n hành vi	c thông báo trong th�i h�n quy ñ�nh, ngư�i có 
quy�n ñã ñăng ký ch�ng thư có th� yêu c�u bán ñ�u giá công khai b�t ñ�ng s�n, 
v!i ñi�u ki	n: 
 
1° Ph�i thông báo yêu c�u này cho ch s� h�u m!i ch�m nh�t trong th�i h�n b�n 
mươi ngày k� t� ngày ngư�i ñó thông báo; 
 
2° Trong yêu c�u bán ñ�u giá, ph�i nâng giá lên m�t ph�n mư�i so v!i giá tr� ghi 
trong h�p ñ�ng ho�c giá do ch s� h�u m!i �n ñ�nh; 
 
3° Thông báo nh�ng n�i dung trên, trong cùng th�i h�n, cho ch s� h�u trư!c là 
ngư�i có nghĩa v� chính; 
 
4° B�n chính và b�n sao gi�y thông báo ph�i do ngư�i có quy�n yêu c�u bán ñ�u 
giá ho�c ngư�i ñư�c h� y quy�n ký; ngư�i ñư�c y quy�n ph�i ñưa b�n sao gi�y 
y quy�n; 
 
5° Ngư�i ñó ph�i b�o lãnh cho ñ�n giá tr� nghĩa v� và các l	 phí.  
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N�u không th�c hi	n t�t c� các quy ñ�nh trên thì vi	c bán ñ�u giá vô hi	u. 
 
ði�u 2481  
N�u ngư�i có quy�n không yêu c�u bán ñ�u giá theo ñúng th� th�c và th�i h�n 
quy ñ�nh thì giá �n ñ�nh chính th�c ca b�t ñ�ng s�n là giá ghi trong h�p ñ�ng 
ho�c giá do ch s� h�u m!i ñưa ra. Ch s� h�u m!i ñư�c gi�i tr� m�i quy�n ưu 
tiên và th� ch�p n�u ký thác ho�c tr� giá ti�n trên cho nh�ng ngư�i có quy�n theo 
th� t�. 
 
ði�u 2482  
Trong trư�ng h�p ph�i bán ñ�u giá l�i theo yêu c�u ca ngư�i có quy�n ho�c ca 
ch s� h�u m!i, vi	c bán ñ�u giá l�i ñư�c th�c hi	n theo các th� th�c quy ñ�nh 
ñ�i v!i vi	c phát m�i tài s�n trong th t�c kê biên b�t ñ�ng s�n. 
 
Ngư�i yêu c�u ph�i công b� trên các b�ng niêm y�t giá quy ñ�nh trong h�p ñ�ng ho�c 
giá do ch s� h�u m!i �n ñ�nh và s� ti�n thêm vào mà ngư�i có quy�n ph�i ch�u. 
 
ði�u 2483  
Ngư�i ñư�c mua b�t ñ�ng s�n bán ñ�u giá, ngoài ti�n ñ�u giá, ph�i hoàn l�i cho 
ngư�i mua ho�c ngư�i ñư�c t�ng cho b� tru�t quy�n s� h�u, nh�ng chi phí v� h�p 
ñ�ng, v� vi	c công b� t�i phòng ñăng ký giao d�ch b�o ñ�m, v� vi	c thông báo và 
v� vi	c bán ñ�u giá l�i. 
 
ði�u 2484  
Khi tr� thành ngư�i ñ�u giá cu�i cùng, ngư�i mua ho�c ngư�i ñư�c t�ng cho còn 
gi� b�t ñ�ng s�n bán ñ�u giá, không ph�i công b� b�n án cho phép t* ch�c ñ�u giá.  
 
ði�u 2485  
Vi	c ngư�i có quy�n rút ñơn xin bán ñ�u giá không c�n tr� vi	c bán ñ�u giá công 
khai, k� c� khi ngư�i �y tr� s� ti�n mà mình nh�n tr�, n�u không có th$a thu�n rõ 
ràng ca t�t c� nh�ng ngư�i có quy�n th� ch�p khác. 
 
ði�u 2486  
Ngư�i mua, khi mua ñư�c b�t ñ�ng s�n bán ñ�u giá, có quy�n ki	n ñòi ngư�i bán 
hoàn l�i s� ti�n vư�t quá giá ti�n ghi trong ch�ng thư và lãi ca s� ti�n ñó, tính t� 
ngày ph�i tr� theo t�ng kỳ. 
 
ði�u 2487  
Trong trư�ng h�p ch�ng thư ca ch s� h�u m!i bao g�m c� b�t ñ�ng s�n và 
ñ�ng s�n ho�c bao g�m nhi�u b�t ñ�ng s�n b� th� ch�p và không b� th� ch�p, t�t 
c� � trong cùng m�t qu�n ho�c các qu�n khác nhau, bán theo cùng m�t giá ho�c 
theo nhi�u giá khác nhau và tách bi	t, ñư�c khai thác như nhau hay không, giá 
ca m,i b�t ñ�ng s�n ñư�c ñăng ký riêng r� và tách bi	t s� ñư�c công b� trong 
gi�y thông báo ca ch s� h�u m!i, có ñ�nh giá t�ng th� trên t*ng giá ghi trong 
ch�ng thư, n�u c�n. 
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Ngư�i có quy�n mà tham gia ñ�u giá không ph�i m� r�ng gi�y nh�n tr� ca mình 
ra ñ�ng s�n và b�t ñ�ng s�n khác ngoài s� b�t ñ�ng s�n ñư�c th� ch�p và � trong 
cùng m�t qu�n. Ch s� h�u m!i ñư�c ki	n ñòi b�i thư�ng nh�ng thi	t h�i mà h� 
ph�i ch�u do vi	c chia nh$ các v�t mà h� ñã mua ñư�c ho�c do vi	c khai thác b� 
chia nh$. 

 

 
CHƯƠNG VII  

CH�M D�T QUY�N ƯU TIÊN VÀ TH� CH�P  
 
ði�u 2488  
Quy�n ưu tiên và th� ch�p ch�m d�t trong các trư�ng h�p sau ñây: 
 
1° Nghĩa v� chính ch�m d�t, tr� trư�ng h�p quy ñ�nh t�i ði�u 2422; 
 
2° Bên có quy�n t� b$ th� ch�p, tr� trư�ng h�p quy ñ�nh t�i ði�u 2422; 
 
3° Ngư�i th� ba n(m gi� tài s�n b�o ñ�m ñã hoàn thành m�i th t�c và th$a mãn ñi�u 
ki	n nh�m gi�i tr� nh�ng tài s�n h� ñư�c s� h�u kh$i quy�n ưu tiên ho�c th� ch�p; 
 
4° Theo th�i hi	u. 
 
N�u tài s�n b�n ñ�m n�m trong tay bên có nghĩa v� thì quy�n ưu tiên ho�c th� 
ch�p ñ�i v!i tài s�n ñó ch�m d�t khi h�t th�i hi	u kh�i ki	n yêu c�u xác l�p 
quy�n ưu tiên ho�c th� ch�p. 
 
N�u tài s�n b�o ñ�m do ngư�i th� ba n(m gi� thì căn c� vào th�i hi	u xác l�p 
quy�n s� h�u ca ngư�i th� ba ñ�i v!i tài s�n ñó: trong trư�ng h�p th�i hi	u ñòi 
h$i ph�i có ch�ng thư thì th�i hi	u ch" b(t ñ�u tính t� ngày ch�ng thư ñư�c công 
b� t�i cơ quan ñăng ký giao d�ch b�o ñ�m nơi có b�t ñ�ng s�n. 
 
Vi	c ñăng ký quy�n ưu tiên ho�c ñăng ký th� ch�p ca bên có quy�n không làm 
gián ño�n th�i hi	u do pháp lu�t quy ñ�nh có l�i cho bên có nghĩa v� ho�c ngư�i 
th� ba n(m gi� tài s�n. 
 
5° Bên th� ch�p hy b$ vi	c th� ch�p quy ñ�nh t�i ño�n cu�i ði�u 2423 và theo 
ñi�u ki	n quy ñ�nh t�i ñi�u kho�n ñó. 
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CHƯƠNG VIII  

CHUY�N GIAO QUY�N S� H�U ð� B�O ð�M TH�C HI�N NGHĨA 
V�  

 
ði�u 2488-1  
Quy�n s� h�u ñ�i v!i m�t b�t ñ�ng s�n có th� ñư�c chuy�n giao ñ� b�o ñ�m th�c 
hi	n nghĩa v� trên cơ s� giao k�t m�t h�p ñ�ng y thác qu�n lý tài s�n theo quy 
ñ�nh t�i các ñi�u t� ði�u 2011 ñ�n ði�u 2030. 
 
Trong m�t s� trư�ng h�p không áp d�ng ði�u 2029, vi	c bên y thác là cá nhân 
ch�t không làm ch�m d�t h�p ñ�ng y thác ñã l�p theo quy ñ�nh t�i Chương này. 
 
ði�u 2488-2  
Ngoài nh�ng ñi�u ki	n quy ñ�nh t�i ði�u 2018, trong trư�ng h�p giao k�t h�p 
ñ�ng y thác qu�n lý tài s�n ñ� b�o ñ�m th�c hi	n nghĩa v�, h�p ñ�ng y thác 
ph�i ghi rõ nghĩa v� ñư�c b�o ñ�m và giá tr� ư!c tính ca b�t ñ�ng s�n ñư�c 
chuy�n giao làm tài s�n y thác, n�u không s� vô hi	u. 
 
ði�u 2488-3  
Trong trư�ng h�p bên có nghĩa v� không th�c hi	n nghĩa v� ñư�c b�o ñ�m và 
n�u h�p ñ�ng y thác qu�n lý tài s�n không có quy ñ�nh khác, thì bên nh�n y 
thác ñ�ng th�i là bên có quy�n s� ñư�c quy�n t� do ñ�nh ño�t tài s�n ñư�c 
chuy�n giao ñ� b�o ñ�m th�c hi	n nghĩa v�.  
Trư�ng h�p bên nh�n y thác không ñ�ng th�i là bên có quy�n thì bên có quy�n 
có th� yêu c�u bên nh�n y thác chuy�n giao l�i tài s�n cho mình ñ� sau ñó t� do 
ñ�nh ño�t, ho�c n�u có th$a thu�n trong h�p ñ�ng thì bên có quy�n có th� yêu c�u 
bên nh�n y thác bán tài s�n và giao l�i cho mình toàn b� ho�c m�t ph�n ti�n bán 
tài s�n. 
 
Giá tr� tài s�n ph�i ñư�c xác ñ�nh b�i m�t giám ñ�nh viên do các bên th$a thu�n 
l�a ch�n ho�c do Tòa án ch" ñ�nh. M�i th$a thu�n trái v!i quy ñ�nh này ñ�u 
không có giá tr� pháp lý. 
 
ði�u 2488-4  
Trong trư�ng h�p giá tr� tài s�n ñư�c xác ñ�nh theo quy ñ�nh t�i ño�n cu�i ði�u 
2488-3 l!n hơn giá tr� nghĩa v� ñư�c b�o ñ�m, bên có quy�n khi ñã ñư�c quy�n 
t� do ñ�nh ño�t tài s�n theo quy ñ�nh t�i ði�u 2488-3 ph�i tr� cho bên y thác s� 
ti�n tương ñương ph�n chênh l	ch gi�a giá tr� tài s�n y thác và giá tr� nghĩa v� 
ñư�c b�o ñ�m, sau khi ñã thanh toán h�t các chi phí phát sinh t� vi	c b�o qu�n, 
gi� gìn ho�c qu�n lý tài s�n y thác. 
 
N�u bên nh�n y thác ti�n hành bán tài s�n y thác theo quy ñ�nh ca h�p ñ�ng 
y thác qu�n lý tài s�n, thì sau khi ñã thanh toán h�t các chi phí phát sinh t� vi	c 
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b�o qu�n, gi� gìn ho�c qu�n lý tài s�n y thác, bên nh�n y thác hoàn l�i cho bên 
y thác ph�n ti�n bán tài s�n vư�t quá giá tr� nghĩa v� ñư�c b�o ñ�m. 
 
ði�u 2488-5  
Tài s�n ñã chuy�n giao quy�n s� h�u theo quy ñ�nh t�i ði�u 2488-1 có th� ti�p 
t�c ñư�c dùng ñ� b�o ñ�m th�c hi	n nghĩa v� khác v!i nghĩa v� ñã nêu trong h�p 
ñ�ng y thác qu�n lý tài s�n, n�u h�p ñ�ng có quy ñ�nh rõ như v�y. 
 
Bên y thác có th� dùng tài s�n y thác ñ� b�o ñ�m th�c hi	n nghĩa v� sau không 
ch" ñ�i v!i ch n� ban ñ�u mà còn ñ�i v!i ch n� m!i, ngay c� khi chưa thanh 
toán nghĩa v� trư!c v!i ch n� ban ñ�u. N�u bên y thác là cá nhân, tài s�n y 
thác ch" có th� ñư�c dùng ñ� b�o ñ�m th�c hi	n nghĩa v� m!i trong ph�m vi giá 
tr� ư!c tính ca tài s�n vào ngày xác l�p bi	n pháp b�o ñ�m m!i ñ�i v!i tài s�n ñó. 
 
Th$a thu�n v� vi	c dùng tài s�n y thác ñ� b�o ñ�m th�c hi	n nghĩa v� khác ph�i 
ñư�c l�p theo quy ñ�nh t�i ði�u 2488-2 và ñư�c công b� công khai theo th t�c 
quy ñ�nh t�i ði�u 2019, n�u không s� vô hi	u. Ngày công b� công khai là căn c� 
xác ñ�nh th� t� ưu tiên thanh toán gi�a các ch n�. 
 
Nh�ng quy ñ�nh t�i ði�u này thu�c lĩnh v�c tr�t t� công, m�i th$a thu�n trái v!i 
ði�u này ñ�u không có giá tr�. 
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