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Tổng hợp một số quy định pháp luật Cộng hòa Pháp về
các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Trong khuôn khổ Tọa đàm về sửa đổi Bộ luật dân sự, phần các biện pháp
bảo đảm, do Nhà Pháp luật Việt-Pháp tổ chức các ngày 11 và 12 tháng 1 năm
2012, Giáo sư Michel Grimaldi đến từ Đại học Paris II, Cộng hòa Pháp đã có bài
trình bày tổng quát về pháp luật thực định của Pháp về các biện pháp bảo đảm.
Nhà Pháp luật đang tiến hành bóc băng làm kỷ yếu hội thảo. Dưới đây là tổng
hợp một số nội dung chính trong bài trình bày của Giáo sư.

I. Một số vấn đề chung
Triết lý trái quyền và vật quyền trong Bộ luật dân sự
Bộ luật dân sự Pháp được thiết kế dựa trên hai chế định cơ bản là trái
quyền và vật quyền. Trái quyền hay còn gọi là quyền đối nhân được hiểu là
quyền của một chủ thể đối với một chủ thể khác. Vật quyền hay còn gọi là
quyền đối vật là quyền của chủ thể tác động lên một vật.
Các biện pháp bảo đảm cũng được thiết kế theo triết lý trái quyền và vật
quyền và được chia thành hai loại là vật quyền bảo đảm và trái quyền bảo đảm.
Vật quyền bảo đảm có sức mạnh đặc biệt vì nó tạo ra quyền trực tiếp của chủ nợ
có bảo đảm đối với giá trị kinh tế của tài sản bảo đảm, thể hiện ở quyền theo
đuổi và quyền ưu tiên của chủ nợ có bảo đảm. Quyền theo đuổi là quyền truy
đòi tài sản bảo đảm dù tài sản đó không còn được con nợ nắm giữ. Quyền ưu
tiên là quyền của chủ nợ có bảo đảm được ưu tiên thanh toán trước các chủ nợ
không có bảo đảm.
Pháp luật về các biện pháp bảo đảm của Pháp được cải cách căn bản vào
năm 2006 và được pháp điển hóa thành quyển IV của Bộ luật dân sự. Tài liệu
này đã Nhà Pháp luật dịch và gửi cho Ban soạn thảo, Tổ biên tập Bộ luật dân sự.
Tinh thần cơ bản của cải cách này là bảo vệ một cách cân bằng quyền lợi của
người có quyền và người có nghĩa vụ.
Phân loại các biện pháp bảo đảm
Theo nguồn gốc xác lập bảo đảm, có bảo đảm theo luật định, bảo đảm
theo thỏa thuận và bảo đảm theo quyết định của Tòa án.
Bảo đảm theo luật định: là các quyền ưu tiên được pháp luật thừa nhận
cho một số chủ thể xác định, bao gồm chủ yếu Nhà nước (đối với các khoản nợ
thuế), người lao động (các khoản nợ lương).
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Bảo đảm theo thỏa thuận: là biện pháp bảo đảm được xác lập trên cơ sở
một hợp đồng (hợp đồng cầm cố, thế chấp…) được pháp luật quy định.
Bảo đảm theo quyết định của Tòa án: là biện pháp bảo đảm do Tòa án
quyết định theo yêu cầu của bên có quyền (ví dụ: chủ nợ cho rằng có nguy cơ
không thu hồi được khoản nợ của mình thì có thể yêu cầu Tòa án áp dụng biện
pháp bảo đảm để bảo toàn tài sản của con nợ)
Theo tính chất của biện pháp bảo đảm, có trái quyền bảo đảm và vật quyền bảo đảm.
Trái quyền bảo đảm là bảo đảm theo đó một trái quyền được tăng cường
bởi một trái quyền khác. Tiêu biểu là biện pháp bảo lãnh.
Vật quyền bảo đảm là vật quyền được thừa nhận cho chủ nợ có bảo đảm
đối với một hoặc nhiều tài sản. Vật quyền bảo đảm lại được chia thành nhiều
loại khác nhau như sau:
Theo hệ quả của biện pháp bảo đảm:
- Vật quyền chỉ là quyền ưu tiên chứ không có quyền nào khác nữa. Ví
dụ: quyền ưu tiên chung theo luật định;
- Vật quyền bao gồm cả quyền ưu tiên và quyền theo đuổi. Ví dụ: vật
quyền phát sinh từ thế chấp;
- Vật quyền là quyền tuyệt đối đối với tài sản. Ví dụ: các biện pháp bảo
đảm bằng quyền sở hữu bao gồm bảo lưu và chuyển giao quyền sở hữu.
Theo phạm vi của vật quyền:
- Vật quyền bảo đảm chung là vật quyền đối với tất cả tài sản của con nợ. Ví
dụ: quyền ưu tiên của Nhà nước (nợ thuế), người lao động (nợ lương);
- Vật quyền bảo đảm cụ thể là vật quyền đối với một hoặc nhiều tài sản
xác định.
Theo tính chất của tài sản :
- vật quyền bảo đảm đối với động sản, bao gồm động sản hữu hình và
động sản vô hình;
- vật quyền bảo đảm đối với bất động sản.
Theo phương thức xác lập bảo đảm:
- vật quyền bảo đảm có chuyển giao tài sản
- vật quyền bảo đảm không chuyển giao tài sản
Bộ luật dân sự của Pháp khi mới ra đời năm 1804 phân loại các biện pháp
bảo đảm theo tiêu chí chuyển giao và không chuyển giao tài sản. Tuy nhiên,
cùng với sự phát triển kinh tế- xã hội, đã xuất hiện các biện pháp bảo đảm bằng
tài sản vô hình, quyền đòi nợ, tiền trên tài khoản... nên tiêu chí chuyển giao hay
không chuyển giao tài sản không được áp dụng nữa.
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II) Các biện pháp bảo đảm đối nhân
1) Bảo lãnh: là hợp đồng theo đó một người nhận bảo lãnh cho nghĩa vụ
của một người khác và cam kết thực hiện nghĩa vụ đó nếu người này không thực
hiện hoặc thực hiện không đúng, không đủ nghĩa vụ. Trên thực tế, ngoài hợp
đồng bảo lãnh, giữa người có nghĩa vụ và người bảo lãnh thường có một hợp
đồng trong đó người bảo lãnh cam kết bảo lãnh cho người có nghĩa vụ.
Một số trường hợp bảo lãnh phổ biến:
- Bảo lãnh do quan hệ bạn bè hoặc gia đình;
- Bảo lãnh có thu phí: ngân hàng bảo lãnh cho khách hàng của mình và
khách hàng phải trả phí bảo lãnh;
- Bảo lãnh của lãnh đạo công ty đối với các khoản nợ của công ty.
Có thể bảo lãnh cho một nghĩa vụ hiện tại hoặc hình thành trong tương lai.
Có thể bảo lãnh đối với tất cả các khoản nợ của con nợ hoặc chỉ bảo lãnh đối với
một hoặc một số khoản nợ cụ thể.
Có thể bảo lãnh có giới hạn hoặc không giới hạn mức trần mà người bảo lãnh
phải trả trong trường hợp người được bảo lãnh không thực hiện nghĩa vụ.
Có thể bảo lãnh liên đới.
Quyền trả nợ sau của người bảo lãnh: Theo pháp luật Pháp, chủ nợ phải
cố gắng khai thác hết khả năng thanh toán của người có nghĩa vụ trước khi yêu
cầu người bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ. Điều đó có nghĩa là trước khi yêu cầu
người bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ, chủ nợ phải yêu cầu người được bảo lãnh
thực hiện nghĩa vụ và nếu đã yêu cầu mà không có kết quả thì phải tiến hành kê
biên, bán tài sản nếu người có nghĩa vụ có tài sản. Người bảo lãnh chỉ phải thực
hiện nghĩa vụ nếu người được bảo lãnh không có khả năng thanh toán. Tuy
nhiên, người bảo lãnh có thể từ bỏ quyền trả nợ sau của mình.
Khuynh hướng pháp luật Pháp là bảo vệ người bảo lãnh: Hợp đồng bảo
lãnh phải được lập thành văn bản. Trong hợp đồng, người bảo lãnh phải viết
bằng tay một câu là: « đã hiểu nội dung, phạm vi cam kết bảo lãnh của mình ».
Chủ nợ có nghĩa vụ thông tin, tư vấn và cảnh báo cho người bảo lãnh, đặc biệt là
về tình hình nghĩa vụ được bảo đảm.
Bảo lãnh không thiết lập quan hệ liên đới giữa người bảo lãnh và người
được bảo lãnh. Như đã nêu ở trên, người bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ
bảo lãnh trong trường hợp người được bảo lãnh không có khả năng thực hiện
nghĩa vụ của mình và người nhận bảo lãnh đã tiến hành các thủ tục cần thiết mà
không có kết quả.
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Vì nghĩa vụ bảo lãnh là nghĩa vụ bổ trợ cho nghĩa vụ được bảo lãnh nên
người bảo lãnh có thể viện dẫn tất cả các căn cứ mà người được bảo lãnh có thể
viện dẫn để không phải thực hiện nghĩa vụ của mình.
2) Bảo lãnh độc lập
Là biện pháp bảo đảm rất hiệu quả và phổ biến trong thương mại quốc tế
theo đó bên bảo lãnh cam kết trả cho bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) một số
tiền xác định theo yêu cầu của bên có nghĩa vụ (bên ra lệnh thanh toán). Trong
trường hợp này, nghĩa vụ bảo lãnh độc lập với nghĩa vụ được bảo lãnh.
Ví dụ: một doanh nghiệp Pháp ký hợp đồng với một doanh nghiệp Việt Nam để
xây dựng một nhà máy ở Việt Nam. Doanh nghiệp Pháp yêu cầu doanh nghiệp
Việt Nam ứng trước một khoản tiền và doanh nghiệp Việt Nam yêu cầu doanh
nghiệp Pháp phải cam kết hoàn trả số tiền đó nếu công trình không được thực
hiện. Vì doanh nghiệp Việt Nam muốn có bảo đảm về việc hoàn trả này nên
doanh nghiệp Pháp yêu cầu ngân hàng của mình đứng ra bảo lãnh về việc hoàn trả.
Vì nghĩa vụ bảo lãnh độc lập với nghĩa vụ được bảo lãnh nên bên bảo lãnh
không có quyền viện dẫn các căn cứ mà bên được bảo lãnh có thể viện dẫn để
không phải thực hiện nghĩa vụ của mình.
Bảo lãnh độc lập được lập dưới hình thức thư bảo lãnh trong đó nêu rõ số
tiền mà bên bảo lãnh phải trả và thời hạn bảo lãnh.
Khi được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, bên bảo lãnh phải thanh
toán ngay lập tức, kể cả khi chưa đến hạn thực hiện nghĩa vụ chính của bên được
bảo lãnh. Tuy nhiên, trong trường hợp gian lận hoặc nghĩa vụ được bảo đảm
không tồn tại nữa thì bên bảo lãnh không phải thanh toán.
Do tính độc lập của biện pháp bảo đảm này nên nếu quyền yêu cầu được
chuyển giao thì nghĩa vụ bảo lãnh không đi theo quyền yêu cầu đó vì nó được
xác lập căn cứ vào tư cách cá nhân của bên có quyền.
3) Thư bảo trợ
Thư bảo trợ là cam kết theo đó một người cam kết trợ giúp cho người có
nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ của mình. Đó không phải là cam kết trả một khoản
tiền mà là cam kết giúp đỡ người có nghĩa vụ. Ví dụ: sự giúp đỡ này có thể được
thực hiện dưới hình thức tư vấn hoặc không tiến hành hoạt động cạnh tranh với
người có nghĩa vụ. Đó là nghĩa vụ thực hiện một hành vi ứng xử nào đó.
Biện pháp bảo đảm này có nguồn gốc từ hệ thống Anh-Mỹ và có thể được
áp dụng trong quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con. Ví dụ: công ty mẹ phát
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hành thư bảo trợ cho ngân hàng trong đó nêu rõ rằng công ty mẹ sẽ giúp đỡ công
ty con thực hiện các cam kết của mình.
Trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thanh toán thì bên bảo trợ không
phải thanh toán thay.
Thư bảo trợ được quy định trong một điều luật của Bộ luật dân sự vì các nhà
làm luật Pháp cho rằng đây là một biện pháp bảo đảm quan trọng. Tuy nhiên, cách
thức thực hiện cụ thể việc bảo trợ do các doanh nghiệp tự xác định trong thực tiễn.

III) Các biện pháp bảo đảm đối vật
Các biện pháp bảo đảm đối vật được chia thành các biện pháp bảo đảm
bằng động sản và các biện pháp bảo đảm bằng bất động sản.
1) Các quyền ưu tiên đối với động sản
Là quyền ưu tiên đối với các động sản của người có nghĩa vụ được pháp
luật thừa nhận cho một số chủ thể xác định để các chủ thể này được ưu tiên
thanh toán trước các chủ thể có quyền khác khi xử lý tài sản của người có nghĩa
vụ. Bộ luật dân sự liệt kê các quyền ưu tiên chung (đối với toàn bộ các tài sản là
động sản cử người có nghĩa vụ) và các quyền ưu tiên đặc biệt (đối với một số tài
sản là động sản được xác định cụ thể của người có nghĩa vụ).
2) Cầm cố động sản hữu hình
Là thỏa thuận bằng văn bản theo đó người cầm cố tài sản cho người có
quyền được ưu tiên thanh toán so với những người có quyền khác trên một hoặc
nhiều động sản hữu hình, hiện tại hay tương lai.
Pháp luật Pháp không còn quy định biện pháp cầm cố dựa trên tiêu chí
chuyển giao tài sản nữa mà chỉ căn cứ vào tính chất của tài sản là động sản. Do đó,
cầm cố có thể được xác lập kèm theo hoặc không kèm theo chuyển giao tài sản.
Hiệu lực đối kháng của hợp đồng cầm cố đối với bên thứ ba được phát
sinh theo một trong hai thời điểm:
- thời điểm giao vật cho bên có quyền;
- thời điểm đăng ký hợp đồng tại cơ quan có thẩm quyền.
Trong trường hợp cầm cố có chuyển giao tài sản, chủ nợ nhận cầm cố có trách
nhiệm bảo quản tài sản và có thể thu hoa lợi, lợi tức từ tài sản nhưng khoản hoa
lợi, lợi tức này phải được khấu trừ vào khoản nợ.
Bên có nghĩa vụ có thể chuyển nhượng tài sản được cầm cố nhưng phải sử
dụng số tiền thu được để mua lại tài sản cùng tính chất.
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Trong trường hợp phải xử lý tài sản cầm cố, chủ nợ có thể lựa chọn một
trong ba phương thức:
- tiến hành thủ tục kê biên, bán tài sản và được ưu tiên thanh toán theo
thứ tự luật định;
- yêu cầu Tòa án ra quyết định chuyển quyền sở hữu tài sản cho mình;
- yêu cầu người có nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu tài sản cho mình nếu
trong hợp đồng cầm cố, hai bên đã thỏa thuận là tài sản cầm cố sẽ
được chuyển quyền sở hữu cho chủ nợ trong trường hợp bên cầm cố
không thực hiện nghĩa vụ.
Nếu lựa chọn hai phương thức cuối thì phải tiến hành định giá tài sản.
3) Cầm cố động sản vô hình
Các động sản vô hình như quyền đòi nợ, quyền sở hữu trí tuệ… cũng có
thể được cầm cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Quyền đòi nợ được cầm cố có
thể là đang tồn tại hoặc sẽ hình thành trong tương lai, ví dụ: cầm cố doanh thu
hoặc tiền thuê nhà sẽ có được trong tương lai.
4) Bảo lưu quyền sở hữu động sản
Là điều khoản bảo đảm rất phổ biến trong hợp đồng mua bán tài sản là
động sản theo đó bên bán được bảo lưu quyền sở hữu cho tới khi bên mua thanh
toán hết giá trị hợp đồng, ngay cả khi tài sản đã được giao cho bên mua.
Do quyền sở hữu được bảo lưu gắn liền với quyền yêu cầu thanh toán nên
kéo theo hai hệ quả sau:
- nếu quyền đòi nợ này được chuyển nhượng thì quyền sở hữu được bảo
lưu cũng đi theo quyền đòi nợ;
- nếu bên mua bán lại tài sản thì quyền sở hữu được bảo lưu cũng đi theo tài sản.
Nếu bên mua không có khả năng thanh toán thì phải trả lại tài sản. Nếu tại
thời điểm trả lại tài sản, giá trị của tài sản lớn hơn số tiền nợ được bảo đảm thì
bên bán phải trả lại cho bên mua phần chênh lệch.
5) Các quyền ưu tiên đối với bất động sản
Tương tự như quyền ưu tiên đối với động sản, Bộ luật dân sự liệt kê các
quyền ưu tiên chung và các quyền ưu tiên đặc biệt đối với toàn bộ hoặc một số
bất động sản cụ thể của người có nghĩa vụ.
Ví dụ quyền ưu tiên chung là quyền ưu tiên của Nhà nước, người lao động đối
với tất cả các bất động sản của con nợ.
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Ví dụ quyền ưu tiên đặc biệt là: bên bán bất động sản được hưởng quyền ưu tiên
đối với bất động sản đã bán để bảo đảm thu được tiền bán bất động sản đó; bên
đã cho vay tiền để mua bất động sản cũng có quyền ưu tiên như vậy.
6) Cầm cố bất động sản:
Là việc dùng bất động sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ kèm theo chuyển
giao bất động sản. Biện pháp này được pháp luật quy định nhưng không được áp
dụng trên thực tế vì chủ nợ không muốn phải quản lý bất động sản được giao.
7) Thế chấp bất động sản:
Thế chấp là biện pháp bảo đảm xác lập trên một bất động sản mà không
chuyển giao bất động sản. Hợp đồng thế chấp phải nêu rõ:
- nghĩa vụ được bảo đảm (hiện tại hoặc tương lai);
- bất động sản được thế chấp (hiện tại hoặc tương lai);
- giá trị bảo đảm: là số tiền mà chủ nợ có thế chấp được ưu tiên thanh
toán trên giá trị bất động sản được xử lý.
Một số phương thức đặc biệt trong trường hợp một bất động sản được
dùng để bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ:
- Thế chấp chu chuyển: một bất động sản được dùng để thế chấp cho
nhiều nghĩa vụ mà bên thế chấp sẽ xác lập trong tương lai với các chủ
nợ khác nhau. Trong hợp đồng thế chấp đầu tiên có quy định là bất
động sản có thể được thế chấp nhiều lần theo phương thức chu chuyển.
Phương thức thế chấp này được du nhập từ Đức và rất thuận tiện vì nó
cho phép tiết kiệm lệ phí thế chấp vì chỉ cần đăng ký thế chấp một lần.
- Thế chấp nhiều lần để bảo đảm nghĩa vụ hình thành trong tương lai:
cũng là trường hợp một bất động sản được thế chấp cho nhiều nghĩa vụ
nhưng khác với thế chấp chu chuyển, trong hợp đồng thế chấp đầu tiên
thuộc dạng này có quy định là bất động sản có thể được thế chấp để
bảo đảm cho các nghĩa vụ khác mà bên thế chấp sẽ xác lập với cùng
chủ nợ trong tương lai.
Hợp đồng thế chấp phải được lập dưới hình thức văn bản công chứng và
phải được đăng ký để có hiệu lực đối kháng với bên thứ ba.
Trong trường hợp con nợ không thực hiện nghĩa vụ, chủ nợ nhận thế chấp có thể
lựa chọn một trong các phương thức sau:
- tiến hành thủ tục kê biên, bán bất động sản và được hưởng quyền ưu
tiên thanh toán trên số tiền bán bất động sản;
- yêu cầu Tòa án chuyển quyền sở hữu bất động sản cho mình;
- đương nhiên được chuyển quyền sở hữu bất động sản nếu trong hợp
đồng thế chấp, các bên đã thỏa thuận về việc chuyển quyền sở hữu bất
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động sản trong trường hợp con nợ không thực hiện nghĩa vụ. Tuy
nhiên, nếu bất động sản là nơi ở chính của con nợ thì thỏa thuận này
không được chấp nhận.
Pháp luật Pháp không quy định là trong trường hợp một bất động sản
được dùng để thế chấp nhiều nghĩa vụ thì giá trị của bất động sản phải lớn hơn
tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm.
Thế chấp bất động sản hình thành trong tương lai: Chủ đầu tư xây dựng
một tòa nhà chung cư có thể thế chấp toàn bộ tòa nhà chung cư đó để vay tiền
đầu tư thực hiện dự án. Người mua căn hộ chung cư cũng có quyền thế chấp căn
hộ sẽ xây dựng để vay tiền mua căn hộ. Trong trường hợp này, người mua căn
hộ sẽ thanh toán trực tiếp cho ngân hàng của chủ đầu tư. Lúc này, đồng thời với
việc giải chấp của ngân hàng của chủ đầu tư thì ngân hàng của người mua căn
hộ xác lập thế chấp đối với căn hộ.
8) Quyền cầm giữ tài sản
Quyền cầm giữ tài sản được quy định ở một trong những điều đầu tiên của
phần về các biện pháp bảo đảm của Bộ luật dân sự. Mặc dù quyền cầm giữ tài
sản không mang đầy đủ hai đặc tính là quyền ưu tiên và quyền theo đuổi nhưng
là một biện pháp rất hiệu quả để bảo vệ người có quyền đang cầm giữ tài sản.
Người cầm giữ tài sản có vị thế rất mạnh trong quan hệ đối trọng với người có
nghĩa vụ và những người có quyền khác. Người cầm giữ tài sản chỉ phải giao tài
sản sau khi khoản nợ của mình được thanh toán hết. Nếu người có nghĩa vụ bán
tài sản thì người cầm giữ tài sản có quyền không giao tài sản cho người mua nếu
khoản nợ của mình chưa được thanh toán. Tương tự, nếu những người có quyền
khác tiến hành kê biên tài sản thì người cầm giữ tài sản có thể phản đối việc kê
biên chừng nào khoản nợ của mình chưa được thanh toán. Trong trường hợp phá
sản doanh nghiệp, người cầm giữ tài sản cũng được ưu tiên thanh toán trước các
chủ nợ khác. Như vậy, quyền cầm giữ tài sản là biện pháp được sử dụng để gây
áp lực để người cầm giữ tài sản được thanh toán trước các chủ nợ khác, kể cả
chủ nợ có bảo đảm. Tuy nhiên, để quyền cầm giữ có hiệu lực thì phải đáp ứng
một số điều kiện nhất định, đặc biệt là sự liên hệ giữa khoản nợ và tài sản bị cầm giữ.
Quyền cầm giữ trao cho người cầm giữ quyền tuyệt đối chừng nào người đó
còn giữ tài sản. Điều đó có nghĩa là nếu người cầm giữ tài sản khởi xướng việc kê
biên, bán tài sản để thu hồi khoản nợ thì sẽ rơi vào một tình thế bất lợi vì lúc đó, sẽ
không được hưởng hàng ưu tiên cao hơn các chủ nợ có thế chấp, cầm cố khác.
Trên đây là tổng hợp nội dung chính bài trình bày của Giáo sư Michel
Grimaldi tại Tọa đàm để Quý bạn đọc tham khảo.
Nhà Pháp luật Việt-Pháp

8

