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DỰ THẢO 1

NGHỊ ĐỊNH
VỀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
Chính phủ ban hành Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật
Đất đai, Luật Nhà ở về bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm; tài sản bảo đảm; xác lập,
thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và xử lý tài sản bảo đảm.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các bên trong hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ (sau
đây gọi là biện pháp bảo đảm).
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Nghĩa vụ được bảo đảm thực hiện (sau đây gọi là nghĩa vụ được bảo đảm) là
nghĩa vụ của bên bảo đảm, nghĩa vụ của người khác hoặc là nghĩa vụ của bên bảo
đảm và của người khác.
2. Hợp đồng bảo đảm là sự thỏa thuận giữa bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm
về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt biện pháp cầm cố tài sản, thế chấp tài sản,
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đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lưu quyền sở hữu, bảo lãnh hoặc tín chấp.
3. Tài sản gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công trình xây dựng thuộc dự án đầu
tư xây dựng nhà ở, nhà ở riêng lẻ theo quy định của Luật Nhà ở; công trình xây dựng
khác; cây lâu năm, rừng sản xuất là rừng trồng hoặc vật khác gắn liền với đất.
4. Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng bao gồm quyền đòi nợ, quyền yêu cầu
thanh toán, quyền thụ hưởng lợi ích hình thành từ hợp đồng, quyền khai thác phát
triển dự án, quyền cho thuê lại quyền thuê cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp trả
tiền thuê cho toàn bộ thời gian thuê (không bao gồm quyền sử dụng đất), quyền được
bồi thường thiệt hại hoặc quyền khác trị giá được bằng tiền phát sinh từ hợp đồng.
5. Quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên bao gồm quyền khai thác khoáng sản
kim loại; khoáng sản không kim loại; dầu thô; khí thiên nhiên, khí than; sản phẩm
của rừng tự nhiên, trừ động vật; hải sản tự nhiên, bao gồm động vật và thực vật biển;
nước thiên nhiên, bao gồm nước mặt và nước dưới đất; yến sào thiên nhiên; quyền
khai thác tài nguyên khác theo quy định của pháp luật liên quan.
6. Quyền tài sản trong sở hữu trí tuệ, khoa học, công nghệ bao gồm quyền tài
sản đối với đối tượng quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống
cây trồng, giống vật nuôi; quyền phát sinh từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển
công nghệ, chuyển giao công nghệ hoặc quyền khác trị giá được bằng tiền trong lĩnh
vực khoa học, công nghệ, công nghệ thông tin.
7. Giao tài sản bảo đảm là việc bên bảo đảm chuyển tài sản bảo đảm cho bên
nhận bảo đảm hoặc người thứ ba trực tiếp nắm giữ, quản lý và chịu trách nhiệm về
nắm giữ, quản lý tài sản.
8. Chuyển giao tài sản bảo đảm bao gồm việc bên bảo đảm giao tài sản bảo đảm
hoặc bên bảo đảm không giao tài sản bảo đảm nhưng giao giấy chứng nhận quyền sở
hữu tài sản, quyền sử dụng đất hoặc bằng chứng pháp lý khác công nhận quyền sở
hữu tài sản, quyền sử dụng đất đối với tài sản bảo đảm (sau đây gọi là Giấy chứng
nhận) để bên nhận bảo đảm chi phối trực tiếp hoặc gián tiếp tài sản bảo đảm.
9. Chi phối tài sản bảo đảm là quyền của bên nhận bảo đảm không trực tiếp nắm
giữ tài sản bảo đảm nhưng có thể xem xét, kiểm tra tài sản bảo đảm; kiểm soát, ngăn
chặn hoặc cho phép bên bảo đảm khai thác, sử dụng tài sản bảo đảm, đưa tài sản bảo
đảm vào giao dịch dân sự khác.
10. Chiếm giữ tài sản là hành vi thực tế, trực tiếp, liên tục, công khai của bên
cầm giữ mà không phụ thuộc vào ý chí của bên vi phạm nghĩa vụ, các bên trong bảo
đảm thực hiện nghĩa vụ khác, giao dịch khác nhằm phong tỏa tài sản là đối tượng của
nghĩa vụ trong hợp đồng song vụ bị vi phạm.
11. Truy đòi tài sản bảo đảm là quyền của bên nhận bảo đảm trong biện pháp
bảo đảm đã phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba, theo đó, người này có
quyền yêu cầu bất kỳ người nào đang nhận mua, được tặng cho, được trao đổi hoặc
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người khác nhận chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu tài sản bảo đảm (sau
đây gọi là người nhận chuyển nhượng), người chiếm hữu, sử dụng hoặc người đang
được lợi về tài sản bảo đảm không có căn cứ pháp luật phải trả lại tài sản bảo đảm
cho mình.
12. Chi phí hợp lý là khoản chi thực tế mà trong điều kiện bình thường, các bên
trong biện pháp bảo đảm hoặc người khác có quyền, lợi ích liên quan phải có để thực
hiện được quyền, nghĩa vụ của mình.
13. Thời hạn hợp lý là khoảng thời gian để các bên trong biện pháp bảo đảm
hoặc người khác có quyền, lợi ích liên quan có thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ
của mình trong điều kiện bình thường.
Điều 4. Áp dụng pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
1. Thỏa thuận của các bên về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ phù hợp với các
nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật Dân sự và
không vi phạm giới hạn việc thực hiện quyền dân sự quy định tại Điều 10 của Bộ
luật Dân sự, quy định khác của luật liên quan thì được tôn trọng, áp dụng.

2. Pháp luật điều chỉnh quan hệ dân sự trong lĩnh vực cụ thể có quy định
riêng về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thì quy định này được áp dụng, trừ trường
hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 4 của Bộ luật Dân sự.
Điều 5. Áp dụng biện pháp bảo đảm
1. Một nghĩa vụ có thể được bảo đảm bằng một hoặc nhiều biện pháp bảo đảm.
Trường hợp được bảo đảm bằng nhiều biện pháp bảo đảm mà việc thực hiện trước
một hoặc một số biện pháp đã đủ để thanh toán nghĩa vụ được bảo đảm thì không
thực hiện biện pháp còn lại.
2. Trường hợp không có thỏa thuận rõ ràng về biện pháp bảo đảm được áp dụng
nhưng nội dung thỏa thuận phù hợp với một trong các biện pháp bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ quy định tại Bộ luật Dân sự, trừ cầm giữ thì áp dụng quy định về biện pháp
bảo đảm tương ứng với thỏa thuận đó.
Điều 6. Giữ, sử dụng, giao lại Giấy chứng nhận
1. Trường hợp theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật, tài sản bảo đảm
là quyền sử dụng đất, bất động sản khác có đăng ký quyền sở hữu được dùng để bảo
đảm thực hiện nghĩa vụ khác hoặc để thực hiện giao dịch khác thì bên nhận bảo đảm
đang giữ bản chính Giấy chứng nhận có quyền, nghĩa vụ:
a) Giao bản chính Giấy chứng nhận hoặc thực hiện nghĩa vụ khác thay thế để
bên bảo đảm hoặc người có quyền khác thực hiện được thủ tục liên quan tại cơ quan,
tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
b) Nhận lại bản chính Giấy chứng nhận trong trường hợp tài sản tiếp tục được
dùng để bảo đảm. Trong trường hợp này, bên bảo đảm, người có quyền khác hoặc
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cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đang giữ bản chính Giấy chứng nhận có nghĩa vụ
giao lại ngay cho bên nhận bảo đảm sau khi thực hiện xong thủ tục theo quy định của
pháp luật.
2. Trường hợp tài sản bảo đảm là phương tiện giao thông hoặc động sản khác
mà bên nhận bảo đảm giữ bản chính Giấy chứng nhận thì bên bảo đảm dùng bản sao
Giấy chứng nhận và bản chính Văn bản xác nhận của bên nhận bảo đảm về việc giữ
bản chính Giấy chứng nhận để sử dụng, lưu hành tài sản.
Trường hợp tài sản thuộc khoản này được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
khác hoặc thực hiện giao dịch khác thì bên nhận bảo đảm đang giữ bản chính Giấy
chứng nhận có quyền, nghĩa vụ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này.
3. Việc giữ, sử dụng Giấy chứng nhận về tàu bay, tàu biển thực hiện theo quy
định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.
Điều 7. Truy đòi tài sản bảo đảm
1. Bên nhận bảo đảm có thể tự mình thực hiện quyền truy đòi tài sản bảo đảm
hoặc thực hiện thông qua Tòa án, cơ quan có thẩm quyền khác.
Việc tự mình thực hiện quyền truy đòi tài sản bảo đảm thực hiện theo quy định
tại Điều 12 của Bộ luật Dân sự.
Trường hợp tài sản bảo đảm bị truy đòi đang do bên cầm giữ chiếm giữ thì thực
hiện theo quy định tại Điều 49 và Điều 50 Nghị định này.
2. Người nhận chuyển nhượng, người chiếm hữu, người sử dụng tài sản bảo
đảm hoặc người được lợi về tài sản bảo đảm mà không có căn cứ pháp luật có nghĩa
vụ trả lại tài sản cho bên nhận bảo đảm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều
này.
Người có nghĩa vụ giao lại tài sản quy định tại khoản này mà ngay tình trong
việc thu hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản bảo đảm thì không phải hoàn trả lại hoa
lợi, lợi tức đó.
3. Người nhận chuyển nhượng không phải trả lại tài sản cho bên nhận bảo đảm
trong trường hợp sau đây:
a) Có sự đồng ý của bên nhận bảo đảm;
b) Tài sản được chuyển nhượng tiếp tục được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa
vụ;
c) Bên bảo đảm có quyền tự mình bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản bảo
đảm theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan;
d) Bên nhận bảo đảm đã nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền về
việc tài sản bảo đảm được chuyển nhượng cho người khác nhưng không có ý kiến
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phản đối trong thời hạn pháp luật quy định;
đ) Trường hợp khác theo quy định của luật.
Điều 8. Giải quyết trường hợp tài sản là đối tượng của giao dịch dân sự vô
hiệu được dùng để bảo đảm
Tài sản là đối tượng của một giao dịch dân sự vô hiệu được dùng để bảo đảm
thì bên nhận bảo đảm phải trả lại tài sản cho chủ sở hữu. Bên nhận bảo đảm không
phải trả lại tài sản trong trường hợp nhận chuyển giao tài sản quy định tại khoản 1 và
khoản 2 Điều 133 của Bộ luật Dân sự và biện pháp bảo đảm đã phát sinh hiệu lực
đối kháng với người thứ ba.
Điều 9. Việc thể hiện ý chí trong bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
1. Việc thỏa thuận hoặc sự đồng ý trong bảo đảm thực hiện nghĩa vụ có thể
được thể hiện trên hợp đồng bảo đảm, hợp đồng khác, giấy ủy quyền, văn bản cam
kết đơn phương hoặc theo hình thức khác, trừ trường hợp Bộ luật Dân sự, luật khác
liên quan quy định phải được thể hiện theo một hình thức nhất định.
2. Trường hợp một bên không thể hiện ý chí theo quy định tại khoản 1 Điều này
nhưng biết hoặc phải biết về việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự mà vẫn để giao
dịch được xác lập, thực hiện thì được xem là đã thể hiện sự đồng ý.
Chương II
BÊN BẢO ĐẢM, BÊN NHẬN BẢO ĐẢM
Điều 10. Bên bảo đảm trong bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản của
vợ, chồng
1. Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản chung của vợ chồng hoặc tài sản
không có căn cứ để chứng minh là tài sản riêng của mỗi bên vợ, chồng thì vợ chồng
cùng là bên bảo đảm.
2. Trường hợp nghĩa vụ được bảo đảm bằng cả tài sản chung của vợ chồng và
tài sản riêng của vợ hoặc chồng thì vợ chồng cùng là bên bảo đảm đối với phần tài
sản chung; vợ hoặc chồng là bên bảo đảm đối với phần tài sản riêng của mình.
Điều 11. Bên bảo đảm liên quan đến pháp nhân
1. Bên bảo đảm trong bảo đảm thực hiện nghĩa vụ liên quan đến pháp nhân
thương mại hoặc pháp nhân phi thương mại là doanh nghiệp xã hội được xác định
như sau:
a) Trường hợp bên bảo đảm dùng tài sản bảo đảm để góp vốn vào pháp nhân
thì pháp nhân được góp vốn là người thế quyền, thế nghĩa vụ bên bảo đảm. Việc
dùng tài sản bảo đảm để góp vốn phải có sự đồng ý của bên nhận bảo đảm;
b) Trường hợp thành viên của pháp nhân bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của pháp
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nhân thì thực hiện theo quy định tại Điều 44 Nghị định này. Việc bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ trong trường hợp này phải phù hợp với điều lệ của pháp nhân, điều kiện
khác được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoặc luật khác liên quan.
2. Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tín chấp thì tổ chức ở xã, phường, thị trấn
của Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên
hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
hoặc Công đoàn cơ sở là bên bảo đảm, trừ trường hợp điều lệ của tổ chức này quy
định khác.
3. Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản của pháp nhân là tổ chức tôn giáo
thì tổ chức này là bên bảo đảm nếu có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với quy
định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan.
Điều 12. Thay đổi bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm do bán hoặc chuyển giao
quyền yêu cầu thanh toán, quyền đòi nợ, quyền yêu cầu khác hoặc nghĩa vụ khác
1. Quyền yêu cầu thanh toán, quyền đòi nợ, quyền yêu cầu khác có biện pháp
bảo đảm được bán hoặc được chuyển giao thì bên mua hoặc bên nhận chuyển giao
trở thành bên nhận bảo đảm, kế thừa quyền, nghĩa vụ của bên bán hoặc bên chuyển
giao. Bên bảo đảm phải được bên có quyền bán, bên chuyển giao quyền hoặc bên
mua, bên nhận chuyển giao quyền thông báo để biết về việc thay đổi bên nhận bảo
đảm.
2. Nghĩa vụ của bên bảo đảm được bán hoặc được chuyển giao cho người khác
thì bên mua hoặc bên nhận chuyển giao trở thành bên bảo đảm, được kế thừa quyền,
nghĩa vụ của bên bán hoặc bên chuyển giao. Việc bán hoặc chuyển giao này phải
được sự đồng ý của bên nhận bảo đảm.
Trường hợp bên có nghĩa vụ được bảo đảm bán hoặc chuyển giao nghĩa vụ của
mình cho người khác thì biện pháp bảo đảm chấm dứt.
3. Việc bán hoặc chuyển giao quyền, nghĩa vụ tại khoản 1 và khoản 2 Điều này
không phải xác lập lại hợp đồng bảo đảm. Trường hợp luật quy định, bên mua hoặc
bên nhận chuyển giao phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù
hợp.
Điều 13. Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ liên quan đến cá nhân, pháp nhân
nước ngoài
1. Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản của cá nhân, pháp nhân nước ngoài
được sở hữu ở Việt Nam thì cá nhân, pháp nhân này là bên bảo đảm.
2. Cá nhân, pháp nhân nước ngoài là bên nhận bảo đảm trong trường hợp pháp
luật Việt Nam có quy định, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ
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nghĩa Việt Nam là thành viên quy định khác.
Chương III
TÀI SẢN BẢO ĐẢM
Điều 14. Tài sản dùng để bảo đảm
1. Tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai được mua bán, được
chuyển nhượng hoặc được chuyển giao quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân
sự, luật khác liên quan thì đều có thể được dùng để bảo đảm.
2. Quyền sở hữu của bên bảo đảm đối với tài sản dùng để bảo đảm bao gồm
quyền sở hữu đối với tài sản hiện có xác lập trước hoặc tại thời điểm xác lập hợp
đồng bảo đảm và quyền sở hữu đối với tài sản hình thành trong tương lai xác lập sau
thời điểm xác lập hợp đồng bảo đảm.
3. Tài sản thuộc sở hữu toàn dân được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
trong trường hợp pháp luật liên quan có quy định. Trường hợp này, Nhà nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan Nhà nước ở Trung ương, ở địa phương hoặc
cá nhân, pháp nhân được Nhà nước giao sử dụng, khai thác tài sản thuộc sở hữu toàn
dân là bên bảo đảm.
4. Tài sản dùng để bảo lưu quyền sở hữu là tài sản bán trong hợp đồng mua bán tài
sản.
5. Tài sản cầm giữ là tài sản thuộc đối tượng của nghĩa vụ trong hợp đồng song
vụ bị vi phạm.
Điều 15. Mô tả tài sản bảo đảm
1. Việc mô tả tài sản bảo đảm phải xác định được các dấu hiệu pháp lý sau đây:
a) Quyền sở hữu của bên bảo đảm đối với tài sản được dùng để bảo đảm; quyền
được dùng tài sản thuộc sở hữu toàn dân để bảo đảm; tài sản trong hợp đồng mua
bán có bảo lưu quyền sở hữu; tài sản là đối tượng của nghĩa vụ bị vi phạm trong hợp
đồng song vụ đối với cầm giữ;
b) Tài sản là tài sản hiện có hay tài sản hình thành trong tương lai;
c) Tài sản đang là đối tượng của nghĩa vụ khác (nếu có);
d) Tài sản đang chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
đ) Tài sản đang ở nước ngoài (nếu có);
e) Tài sản thuộc các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này;
g) Dấu hiệu khác mà theo quy định của pháp luật phải được mô tả cụ thể.
2. Tài sản bảo đảm là vật đặc định phải được mô tả cụ thể về dấu hiệu đặc định
của vật; là vật đồng bộ phải được mô tả các dấu hiệu cụ thể của các phần, các bộ phận
ăn khớp, liên hệ với nhau hợp thành chỉnh thể của vật đồng bộ; là vật có vật phụ thì
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phải mô tả được vật phụ gắn với vật.
3. Tài sản bảo đảm là quyền tài sản phải được mô tả tên của quyền, căn cứ pháp
lý phát sinh quyền hoặc dấu hiệu pháp lý khác phải có theo quy định của pháp luật
liên quan khi đưa quyền tài sản vào giao dịch.
4. Tài sản bảo đảm là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công
trình không phải là nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khác phải xác định được Giấy chứng
nhận hoặc Quyết định giao đất, cho thuê đất; Giấy phép xây dựng theo quy định của
pháp luật phải xin phép xây dựng hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy
định của pháp luật phải lập dự án đầu tư hoặc dấu hiệu pháp lý khác phải có theo quy
định của pháp luật liên quan.
Trường hợp tài sản dùng để bảo đảm là dự án đầu tư khác thì phải xác định
được các căn cứ pháp lý về việc dự án đầu tư này có thể được chuyển nhượng theo
quy định của pháp luật liên quan.
5. Tài sản bảo đảm là kho hàng phải được mô tả cụ thể địa chỉ của kho hàng,
giá trị thành tiền của hàng hóa trong kho.
Tài sản bảo đảm là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh
phải được mô tả để xác định được giá trị của hàng hóa, phân biệt được tài sản này
với hàng hóa khác, tài sản khác.
6. Các bên trong cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, ký cược hoặc ký quỹ
có thể thỏa thuận về việc mô tả dấu hiệu khác của tài sản bảo đảm để thuận lợi trong
xác định tài sản bảo đảm, thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với tài sản bảo đảm, xử lý
tài sản bảo đảm hoặc trong thanh toán nghĩa vụ được bảo đảm.
Điều 16. Tài sản bảo đảm thuộc quyền khác đối với tài sản
1. Tài sản được chủ thể quyền bề mặt tạo lập trong khai thác, sử dụng mặt đất,
mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất thuộc quyền sử
dụng đất của người khác mà theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan
được mua bán, được chuyển nhượng hoặc được chuyển giao thì được dùng để bảo
đảm.
Quyền bề mặt được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong trường hợp có
đủ căn cứ để được chuyển giao theo quy định của Bộ luật Dân sự, pháp luật về đầu
tư, đất đai, xây dựng, quy hoạch, tài nguyên, khoáng sản và quy định khác của pháp
luật liên quan.
2. Hoa lợi, lợi tức hoặc tài sản khác mà người hưởng dụng có được từ việc khai
thác, sử dụng tài sản là đối tượng của quyền hưởng dụng được dùng để bảo đảm.
3. Việc dùng tài sản để bảo đảm tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không cần có
sự đồng ý của chủ sử dụng đất là đối tượng của quyền bề mặt, chủ sở hữu tài sản là
đối tượng của quyền hưởng dụng.
Trường hợp quyền sử dụng đất là đối tượng của quyền bề mặt, tài sản là đối tượng
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của quyền hưởng dụng được chuyển giao thì hiệu lực của hợp đồng bảo đảm, hiệu lực
của biện pháp bảo đảm đối với tài sản bảo đảm không bị thay đổi hoặc chấm dứt.
4. Quyền đối với bất động sản liền kề không được dùng để bảo đảm. Trường
hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đang là bất động sản hưởng quyền
bất động sản liền kề được dùng để bảo đảm thì quyền đối với bất động sản liền kề
vẫn có hiệu lực với mọi cá nhân, pháp nhân.
Điều 17. Vật có vật phụ, vật đồng bộ
1. Vật có vật phụ được dùng để bảo đảm thì vật phụ cũng thuộc tài sản bảo đảm.
Trường hợp một phần vật có vật phụ được dùng để bảo đảm thì vật phụ gắn với
phần vật đó thuộc tài sản bảo đảm.
2. Trường hợp vật đồng bộ được dùng để bảo đảm thì toàn bộ các phần hoặc các bộ
phận ăn khớp, liên hệ với nhau hợp thành chỉnh thể của vật đồng bộ là tài sản bảo đảm.
3. Việc xác lập, thực hiện hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm đối với tài sản
bảo đảm quy định tại Điều này thực hiện tại nơi có vật chính hoặc nơi có phần lớn
tài sản.
Điều 18. Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
1. Việc dùng quyền sử dụng đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ có thể đồng thời
hoặc không đồng thời với tài sản gắn liền với đất.
2. Quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai không được dùng để bảo đảm,
trừ trường hợp Luật Đất đai có quy định khác.
Điều 19. Giấy tờ có giá, số dư trong tài khoản ngân hàng, chứng khoán, tài
sản được bảo hiểm
1. Giấy tờ có giá, chứng khoán mà theo quy định của pháp luật liên quan được
mua bán, được chuyển nhượng hoặc được chuyển giao quyền sở hữu thì được dùng
để bảo đảm.
2. Số dư tiền gửi trên tài khoản, số dư tiền gửi tiết kiệm trên thẻ tiết kiệm, tiền
gửi theo hợp đồng gửi tiền được dùng để bảo đảm.
3. Tài sản được bảo hiểm được dùng để bảo đảm thì quyền thụ hưởng bảo hiểm
cũng là tài sản bảo đảm.
Điều 20. Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng, từ phần vốn góp trong đầu
tư kinh doanh; quyền tài sản trong sở hữu trí tuệ, khoa học và công nghệ; quyền
tài sản phát sinh từ việc khai thác, sử dụng tài sản thuộc sở hữu toàn dân
1. Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng, từ khai thác tài nguyên thiên nhiên, từ
sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, từ quản lý, bảo vệ, phát triển hoặc sử
dụng rừng, từ sở hữu trí tuệ, khoa học và công nghệ hoặc quyền khác trong đầu tư
kinh doanh mà theo quy định của pháp luật liên quan được mua bán, được chuyển
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nhượng hoặc được chuyển giao quyền sở hữu thì được dùng để bảo đảm.
2. Việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng quyền tài sản được hình thành từ việc
góp vốn vào pháp nhân thương mại, pháp nhân phi thương mại là doanh nghiệp xã
hội; quyền mua phần vốn góp, cổ phần trong pháp nhân thương mại, pháp nhân phi
thương mại là doanh nghiệp xã hội hoặc bằng lợi tức phát sinh từ phần vốn góp, cổ
phần trong pháp nhân thương mại, pháp nhân phi thương mại là doanh nghiệp xã hội
thì ngoài điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Điều 14 Nghị định này còn phải
phù hợp với điều lệ của pháp nhân.
Điều 21. Dự án đầu tư
Dự án đầu tư mà theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật khác liên quan
có đủ điều kiện để được chuyển nhượng dự án thì được dùng để bảo đảm.
Điều 22. Đầu tư vào tài sản thế chấp
1. Trường hợp tài sản thế chấp được đầu tư thì phần giá trị đầu tư tăng thêm là
tài sản thế chấp. Bên nhận thế chấp không được hạn chế việc bên thế chấp hoặc người
thứ ba đầu tư để làm tăng giá trị tài sản thế chấp.
2. Trường hợp bên thế chấp, người thứ ba đầu tư vào tài sản thế chấp để làm
phát sinh một tài sản độc lập với tài sản thế chấp thì phần tài sản hình thành sau đầu
tư trở thành tài sản bảo đảm trong trường hợp có thỏa thuận.
3. Việc đầu tư vào tài sản bảo đảm thuộc biện pháp bảo đảm khác mà các bên
không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật liên quan không quy định khác thì áp dụng
khoản 1 và khoản 2 Điều này.
Điều 23. Biến động về tài sản bảo đảm
1. Trường hợp tài sản bảo đảm được bảo hiểm thì khi xảy ra sự kiện bảo hiểm,
số tiền bảo hiểm trở thành tài sản bảo đảm.
2. Trường hợp tài sản bảo đảm được sáp nhập, trộn lẫn với tài sản khác hoặc
được chế biến tạo thành vật mới thì tài sản bảo đảm được xác định như sau:
a) Vật mới được tạo thành do sáp nhập, trộn lẫn mà không chia được thì phần giá
trị tài sản bảo đảm được sáp nhập, trộn lẫn vào vật mới trở thành tài sản bảo đảm;
b) Vật mới được tạo thành do chế biến thuộc sở hữu của bên bảo đảm thì vật
mới tiếp tục là tài sản bảo đảm; không thuộc sở hữu của bên bảo đảm thì giá trị phần
tài sản bảo đảm được chủ sở hữu vật mới thanh toán cho bên bảo đảm trở thành tài
sản bảo đảm.
3. Trường hợp bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có thỏa thuận về việc chia,
tách một tài sản bảo đảm thành nhiều tài sản phù hợp với quy định của pháp luật mà
không làm thay đổi chủ sở hữu thì những tài sản mới được hình thành sau khi chia,
tách tiếp tục là tài sản bảo đảm; làm thay đổi chủ sở hữu thì tài sản mới được hình
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thành sau khi chia, tách thuộc quyền của chủ sở hữu mới không là tài sản bảo đảm.
4. Trường hợp tài sản bảo đảm được rút bớt thì tài sản này không còn là tài sản
bảo đảm.
5. Trường hợp bổ sung hoặc thay thế tài sản bảo đảm thì nội dung liên quan đến
bổ sung hoặc thay thế tài sản bảo đảm trong hợp đồng bảo đảm và đăng ký biện pháp
bảo đảm được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan
và pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm.
6. Trường hợp tài sản bảo đảm không còn do bị thu hồi vì mục đích quốc phòng,
an ninh; để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì số tiền được
bồi thường, tài sản được thay thế hoặc tài sản được trao đổi theo quy định của pháp
luật trở thành tài sản bảo đảm.
7. Trường hợp tài sản bảo đảm bị tiêu hủy, bị tổn thất toàn bộ hoặc bị phá dỡ,
bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được xác định là
không còn tài sản bảo đảm, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều này
hoặc các bên có thỏa thuận thay thế bằng tài sản bảo đảm khác.
Chương IV
XÁC LẬP, THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM
Mục 1. BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM XÁC LẬP THEO HỢP ĐỒNG
Tiểu mục 1. Hiệu lực của hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm
Điều 24. Hiệu lực đối kháng của biện pháp bảo đảm với người thứ ba
1. Biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba trong
trường hợp hợp đồng bảo đảm đã có hiệu lực pháp luật và bên nhận bảo đảm đã xác
lập quyền đối với tài sản bảo đảm.
Hiệu lực đối kháng của biện pháp bảo đảm bằng tài sản hình thành trong tương
lai với người thứ ba thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định này.
2. Hiệu lực đối kháng với người thứ ba của biện pháp bảo đảm phát sinh từ thời
điểm được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp sau đây:
a) Thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
b) Cầm cố tàu bay;
c) Cầm cố tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản khác mà theo quy định của luật
có hiệu lực đối kháng với người thứ ba từ thời điểm đăng ký;
d) Bảo lưu quyền sở hữu;
đ) Biện pháp bảo đảm được đăng ký theo yêu cầu của bên nhận bảo đảm hoặc
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theo thỏa thuận.
3. Trường hợp không thuộc khoản 2 Điều này thì hiệu lực đối kháng với người
thứ ba phát sinh từ thời điểm:
a) Bên nhận cầm cố, nhận đặt cọc, nhận ký cược, người đại diện hợp pháp của họ
hoặc người thứ ba quản lý tài sản nhận, nắm giữ trực tiếp tài sản bảo đảm;
b) Bên nhận thế chấp hoặc người đại diện hợp pháp của họ nhận, nắm giữ được
Giấy chứng nhận về tài sản thế chấp;
c) Tài sản ký quỹ được chuyển vào tài khoản phong tỏa tại tổ chức tín dụng nơi
ký quỹ.
4. Trường hợp thuộc khoản 3 Điều này mà tài sản bảo đảm được giao cho người
khác quản lý thì thời điểm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba được xác
định như sau:
a) Bên nhận bảo đảm đang nắm giữ tài sản sau đó giao cho người khác quản lý
thì phát sinh từ thời điểm bên nhận bảo đảm nắm giữ tài sản bảo đảm;
b) Bên bảo đảm trực tiếp giao tài sản cho người khác quản lý thì phát sinh từ
thời điểm người này nhận tài sản bảo đảm;
c) Bên bảo đảm tự mình quản lý tài sản bảo đảm thì phát sinh từ thời điểm bên
nhận bảo đảm thực hiện hành vi công khai quyền của mình đối với tài sản bảo đảm.
Hành vi công khai của bên nhận bảo đảm tại điểm này có thể bằng việc đăng
ký biện pháp bảo đảm; thông báo, niêm yết trên trang thông tin điện tử, trụ sở của
bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm, người giữ tài sản bảo đảm hoặc chủ thể quản lý nhà
nước, quản lý khác có liên quan; hành vi công khai khác phù hợp với quy định của
pháp luật.
5. Khi biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba, quyền
của bên nhận bảo đảm đối với tài sản bảo đảm vẫn có hiệu lực trong trường hợp
quyền sở hữu tài sản bảo đảm được chuyển giao cho người khác.
Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất quy định tại
Điều 325 và Điều 326 của Bộ luật Dân sự hoặc cầm cố tài sản gắn liền với đất quy
định tại Điều 32 Nghị định này quyền của bên nhận bảo đảm đối với tài sản bảo đảm
vẫn có hiệu lực khi quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không phải là tài sản
bảo đảm được chuyển giao cho người khác.
6. Biện pháp bảo đảm chưa phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba không
làm thay đổi hay chấm dứt hiệu lực của hợp đồng bảo đảm và hiệu lực xác lập quyền
của bên nhận bảo đảm đối với tài sản bảo đảm.
7. Trường hợp hợp đồng bảo đảm chấm dứt nhưng biện pháp bảo đảm chưa
được xóa đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền thì việc đăng ký này vẫn có hiệu lực.
8. Trường hợp bên bảo đảm không hợp tác hoặc không thể hiện được việc đồng
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ý để bên nhận bảo đảm, người có quyền khác đối với tài sản bảo đảm thực hiện được
quyền trong xác lập hiệu lực đối kháng của biện pháp bảo đảm với người thứ ba hoặc
quyền khác thì hợp đồng bảo đảm có hiệu lực là căn cứ để bên nhận bảo đảm, người
có quyền khác đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện, bảo vệ quyền của
mình.
Điều 25. Hiệu lực của biện pháp bảo đảm bằng tài sản hình thành trong
tương lai và hiệu lực của biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong tương lai
1. Trường hợp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản hình thành trong tương
lai thì bên nhận bảo đảm xác lập quyền đối với một phần hoặc toàn bộ tài sản bảo
đảm là tài sản hình thành trong tương lai kể từ thời điểm bên bảo đảm có quyền sở
hữu một phần hoặc toàn bộ tài sản bảo đảm.
Hiệu lực đối kháng của biện pháp bảo đảm đối với người thứ ba áp dụng khoản
2 Điều 24 Nghị định này, trường hợp không thuộc khoản này thì phát sinh từ thời điểm:
a) Bên nhận bảo đảm nhận, nắm giữ được giấy tờ liên quan hoặc bằng chứng
pháp lý khác về quyền của bên bảo đảm đối với tài sản hình thành trong tương lai;
b) Bên nhận bảo đảm thực hiện hành vi công khai quy định tại điểm c khoản 4
Điều 24 Nghị định này.
2. Trường hợp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong tương lai mà các bên không
thỏa thuận cụ thể về phạm vi nghĩa vụ trong tương lai, thời hạn bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ trong tương lai thì không làm thay đổi hay chấm dứt hiệu lực của hợp đồng
bảo đảm, biện pháp bảo đảm. Trường hợp bảo đảm để thực hiện một dự án cụ thể
hoặc một giao dịch cụ thể thì việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong tương lai không
vượt quá phạm vi và thời hạn của dự án, giao dịch này. Trường hợp các bên thỏa thuận
về thời hạn thực hiện bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong tương lai được xác định bằng
một sự kiện thì thời điểm thời hạn kết thúc được tính vào ngày tiếp theo liền kề với
ngày xảy ra sự kiện hoặc chấm dứt sự kiện đó.
Hiệu lực đối kháng của biện pháp bảo đảm với người thứ ba quy định tại Điều
24 có hiệu lực đối với toàn bộ nghĩa vụ trong tương lai.
Trường hợp nghĩa vụ trong tương lai được hình thành mà các bên thỏa thuận xác
lập mới hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm đối với nghĩa vụ này thì hiệu lực đối
kháng của biện pháp bảo đảm với người thứ ba thực hiện theo hợp đồng bảo đảm, biện
pháp bảo đảm được xác lập mới.
Điều 26. Bảo đảm một nghĩa vụ bằng nhiều tài sản
1. Các tài sản dùng để bảo đảm một nghĩa vụ có thể thuộc sở hữu của một hoặc
nhiều người, của bên có nghĩa vụ được bảo đảm hoặc của người khác.
2. Việc dùng nhiều tài sản để bảo đảm một nghĩa vụ có thể áp dụng một hoặc
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nhiều biện pháp bảo đảm.
3. Phạm vi nghĩa vụ bảo đảm của từng tài sản được xác định theo thỏa thuận,
không có thỏa thuận thì tài sản được dùng để bảo đảm toàn bộ nghĩa vụ.
4. Trường hợp tài sản bảo đảm bao gồm bất động sản và động sản thì việc xác
lập, thực hiện hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm phải phù hợp với quy định riêng
của pháp luật về bất động sản và pháp luật về động sản.
Điều 27. Quan hệ giữa hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm với hợp đồng
có nghĩa vụ được bảo đảm
1. Hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm chấm dứt trong trường hợp hợp đồng
có nghĩa vụ được bảo đảm bị tuyên bố vô hiệu hoặc bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm
dứt thực hiện mà nghĩa vụ được bảo đảm chưa được thực hiện.
2. Hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm không chấm dứt trong trường hợp
nghĩa vụ được bảo đảm đã được thực hiện một phần hoặc toàn bộ trước thời điểm
hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm bị tuyên bố vô hiệu hoặc bị hủy bỏ, bị đơn
phương chấm dứt thực hiện. Trường hợp này, bên nhận bảo đảm có quyền xử lý tài
sản bảo đảm để thanh toán nghĩa vụ hoàn trả của bên có nghĩa vụ đối với mình.
3. Hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm bị tuyên bố vô hiệu hoặc bị hủy bỏ, bị đơn
phương chấm dứt thực hiện không làm chấm dứt hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm.
Điều 28. Hợp đồng bảo đảm vô hiệu
1. Hợp đồng bảo đảm có thể bị vô hiệu từng phần hoặc vô hiệu toàn bộ.
2. Hợp đồng bảo đảm vô hiệu từng phần đối với nội dung sau đây:
a) Phần nội dung của hợp đồng thuộc quyền của người không tham gia xác lập
hợp đồng bảo đảm trong trường hợp tài sản dùng để bảo đảm thuộc sở hữu chung;
b) Phần nội dung của hợp đồng chỉ liên quan đến một hoặc một số tài sản không
đủ điều kiện để dùng bảo đảm trong trường hợp một nghĩa vụ được bảo đảm bằng
nhiều tài sản;
c) Phần nội dung của hợp đồng chỉ liên quan đến một hoặc một số người không
có năng lực pháp luật dân sự hoặc năng lực hành vi dân sự phù hợp với hợp đồng bảo
đảm trong trường hợp bên bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm gồm nhiều người;
d) Phần nội dung vi phạm điều cấm, giới hạn thực hiện quyền theo quy định của
luật trong trường hợp các phần nội dung khác của hợp đồng bảo đảm không vi phạm;
đ) Trường hợp khác theo quy định của luật.
3. Hợp đồng bảo đảm vô hiệu từng phần tại khoản 2 Điều này mà ảnh hưởng
đến hiệu lực của phần khác của hợp đồng bảo đảm thì phần này không có hiệu lực.
4. Phần nghĩa vụ được bảo đảm liên quan đến phần nội dung của hợp đồng bảo
đảm bị vô hiệu trở thành phần nghĩa vụ không có bảo đảm, trừ trường hợp quy định
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tại khoản 2 Điều 27 Nghị định này.
Tiểu mục 2. Xác lập, thực hiện hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm
thông qua đại diện
Điều 29. Trường hợp bên bảo đảm là người không có năng lực hành vi dân
sự đầy đủ
1. Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản của bên bảo đảm là người chưa đủ
06 tuổi hoặc là người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật
của người này được trực tiếp xác lập, thực hiện hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo
đảm.
2. Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản của bên bảo đảm là người từ đủ 06
tuổi đến chưa đủ 18 tuổi, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc
là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì việc xác lập, thực hiện hợp đồng bảo
đảm, biện pháp bảo đảm phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ
trường hợp bên bảo đảm được tự mình thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự,
luật khác liên quan.
3. Việc đại diện trong xác lập, thực hiện hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm
tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Có căn cứ chứng minh là vì lợi ích của người được đại diện;
b) Đã xem xét nguyện vọng của người được đại diện là người chưa thành niên
từ đủ 09 tuổi trở lên;
c) Không bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người đại diện hoặc người đại diện
là bên nhận bảo đảm;
d) Người đại diện theo pháp luật là cha mẹ thì giữa cha mẹ phải có thỏa thuận.
Điều 30. Trường hợp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản chung của
vợ chồng
1. Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản chung của vợ chồng là số dư trong
tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán hoặc động sản khác theo quy định của
pháp luật không phải đăng ký thì vợ, chồng đứng tên trên tài khoản hoặc đang chiếm
hữu động sản được tự mình xác lập, thực hiện hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo
đảm, trừ trường hợp sau đây:
a) Chế độ tài sản theo thỏa thuận có quy định khác hoặc vợ chồng có thỏa thuận
khác và bên nhận bảo đảm đã được cung cấp thông tin về quy định này hoặc về thỏa
thuận này;
b) Vợ chồng và bên nhận bảo đảm có thỏa thuận khác.
2. Vợ chồng thỏa thuận về việc một bên dùng tài sản chung để góp vốn vào
pháp nhân thương mại, pháp nhân phi thương mại là doanh nghiệp xã hội hoặc để
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thành lập doanh nghiệp tư nhân thì vợ, chồng là người góp vốn vào pháp nhân thương
mại, pháp nhân phi thương mại là doanh nghiệp xã hội, người đứng tên chủ doanh
nghiệp tư nhân được tự mình xác lập, thực hiện hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo
đảm liên quan đến phần vốn góp trong pháp nhân thương mại, pháp nhân phi thương
mại là doanh nghiệp xã hội, tài sản thuộc doanh nghiệp tư nhân.
3. Trường hợp vợ, chồng đã xác lập hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm quy
định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà vợ chồng ly hôn thì người này được tiếp
tục thực hiện hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm đã được xác lập.
Điều 31. Xác lập, thực hiện hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm thông
qua chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân
1. Trường hợp điều lệ của pháp nhân hoặc người có thẩm quyền của pháp nhân
ủy nhiệm thì chi nhánh của pháp nhân thực hiện chức năng của pháp nhân về xác lập,
thực hiện hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm. Hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo
đảm được xác lập, thực hiện đứng tên chi nhánh có hiệu lực với pháp nhân và người
thứ ba.
2. Trường hợp điều lệ của pháp nhân có quy định hoặc người có thẩm quyền của
pháp nhân có ủy nhiệm thì văn phòng đại diện của pháp nhân thực hiện nhiệm vụ đại
diện cho pháp nhân trong xác lập, thực hiện hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm.
3. Chữ ký của người có thẩm quyền, con dấu (nếu có) của chi nhánh, văn phòng
đại diện thay thế chữ ký của người có thẩm quyền, con dấu (nếu có) của pháp nhân
trong trường hợp hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm được xác lập, thực hiện theo
quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
Tiểu mục 3. Cầm cố tài sản
Điều 32. Cầm cố tài sản gắn liền với đất
1. Tài sản gắn liền với đất không thuộc sở hữu toàn dân mà đáp ứng đủ điều
kiện theo quy định của Luật Đất đai, luật khác liên quan để được mua bán, trao đổi
hoặc tặng cho và có thể xử lý độc lập giữa quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất với
quyền sử dụng đất thì được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng cầm cố.
2. Việc cầm cố tài sản gắn liền với đất phải tuân thủ quy định về mục đích sử
dụng, thời hạn sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quyền, nghĩa vụ
khác theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật khác liên quan.
3. Trường hợp bên thuê dùng tài sản gắn liền với đất do mình tạo lập và sở hữu
trên đất thuê thuộc quyền sử dụng đất của người khác để cầm cố thì thời hạn cầm cố
phải phù hợp với thời hạn của hợp đồng thuê.
4. Quy định chung về hợp đồng và cầm cố tài sản trong Bộ luật Dân sự, quy
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định tại Điều 24 Nghị định này được áp dụng đối với cầm cố tài sản gắn liền với đất.
5. Bên nhận cầm cố tài sản gắn liền với đất phải tôn trọng quyền của chủ thể có
quyền sử dụng đất, thực hiện việc chiếm hữu tài sản gắn liền với đất phù hợp với
thỏa thuận, phù hợp với quy định tại Điều 188 của Bộ luật Dân sự và phù hợp với
quy định khác về quyền, nghĩa vụ của bên nhận cầm cố trong Bộ luật Dân sự, luật
khác liên quan.
Điều 33. Giữ tài sản cầm cố
1. Bên cầm cố, bên nhận cầm cố có thể thỏa thuận về việc giao tài sản cầm cố
cho người thứ ba để giữ tài sản cầm cố.
Người giữ tài sản cầm cố có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố theo
thỏa thuận. Bên cầm cố có nghĩa vụ thanh toán chi phí cho người giữ tài sản theo
thỏa thuận.
2. Bên nhận cầm cố có thể thỏa thuận với bên cầm cố về việc tài sản cầm cố
được giữ tại bên cầm cố.
3. Trường hợp tài sản cầm cố là tài sản có tính chất hao mòn tự nhiên thì bên
nhận cầm cố phải chịu rủi ro đối với hao mòn này.
Điều 34. Bán, thay thế, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn tài sản cầm cố
1. Trường hợp bên nhận cầm cố đồng ý hoặc pháp luật có quy định về việc bên
cầm cố được bán, thay thế hoặc được trao đổi tài sản cầm cố thì giải quyết như sau:
a) Biện pháp cầm cố không chấm dứt trong trường hợp tài sản cầm cố là hàng
hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh, hàng hóa trong kho; số tiền thu
được từ việc bán tài sản cầm cố, quyền yêu cầu bên mua tài sản cầm cố thanh toán
tiền, tài sản được thay thế hoặc được trao đổi trở thành tài sản cầm cố;
b) Biện pháp cầm cố chấm dứt trong trường hợp tài sản cầm cố là tài sản khác
không thuộc điểm a khoản này.
2. Trường hợp bên nhận cầm cố đồng ý, tài sản cầm cố được bên cầm cố tặng
cho người khác thì biện pháp cầm cố chấm dứt.
3. Trường hợp bên nhận cầm cố đồng ý cho bên cầm cố sử dụng tài sản cầm cố
để cho thuê, cho mượn thì lợi ích thu được từ việc cho thuê tài sản cầm cố, quyền
yêu cầu bên thuê tài sản thanh toán chi phí thuê tài sản trở thành tài sản cầm cố hoặc
được bù trừ vào nghĩa vụ được bảo đảm.
Tiểu mục 4. Thế chấp tài sản
Điều 35. Thế chấp quyền yêu cầu thanh toán, quyền đòi nợ hoặc quyền yêu cầu khác
Việc xác lập, thực hiện hợp đồng thế chấp bằng quyền yêu cầu thanh toán,
quyền đòi nợ hoặc quyền yêu cầu khác không cần có sự đồng ý của người có nghĩa
vụ nhưng người này phải được bên nhận thế chấp hoặc bên thế chấp thông báo để
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biết trước khi thực hiện nghĩa vụ.
Điều 36. Thế chấp tài sản đang cho thuê, cho mượn
Việc thế chấp tài sản đang cho thuê, cho mượn phải được bên thế chấp thông
báo cho bên nhận thế chấp biết. Trường hợp tài sản thế chấp đang cho thuê, cho
mượn bị xử lý thì hợp đồng thuê, hợp đồng mượn không chấm dứt; bên thuê, bên
mượn được tiếp tục thuê, mượn cho đến khi hết thời hạn theo hợp đồng.
Điều 37. Nhận thế chấp của cá nhân, tổ chức kinh tế không phải là tổ chức
tín dụng đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của cá nhân, hộ gia
đình là người sử dụng đất
Cá nhân, tổ chức kinh tế không phải là tổ chức tín dụng khi xác lập, thực hiện
hợp đồng thế chấp, biện pháp thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với
đất của cá nhân, hộ gia đình là người sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:
1. Bên nhận thế chấp là tổ chức kinh tế được thành lập theo pháp luật Việt Nam;
cá nhân nhận thế chấp là công dân Việt Nam;
2. Nghĩa vụ được bảo đảm không thuộc hoạt động cho vay quy định tại khoản
2 Điều 8 của Luật Các tổ chức tín dụng, không vi phạm điều cấm của luật hoặc trái
đạo đức xã hội;
3. Nghĩa vụ được bảo đảm có trả lãi thì lãi, lãi suất áp dụng không được vượt
quá giới hạn quy định tại khoản 2 Điều 357, khoản 5 Điều 466 và Điều 468 của Bộ
luật Dân sự;
4. Điều kiện có hiệu lực khác của giao dịch dân sự quy định tại Điều 117 của
Bộ luật Dân sự, quy định của luật khác liên quan.
Tiểu mục 5. Đặt cọc, ký cược
Điều 38. Trường hợp không xác định rõ là tiền đặt cọc hoặc tiền trả trước
Trường hợp một bên trong hợp đồng giao cho bên kia một khoản tiền mà các
bên không xác định rõ là tiền đặt cọc hoặc tiền trả trước thì số tiền này được coi là
tiền trả trước.
Điều 39. Quyền, nghĩa vụ của các bên trong đặt cọc, ký cược
1. Bên đặt cọc, bên ký cược có quyền, nghĩa vụ:
a) Thanh toán cho bên nhận đặt cọc, bên nhận ký cược chi phí hợp lý để bảo
quản, giữ gìn tài sản đặt cọc, tài sản ký cược;
b) Thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu tài sản hoặc thực hiện các nghĩa vụ khác
theo quy định của pháp luật để bên nhận đặt cọc, bên nhận ký cược được sở hữu tài
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sản đặt cọc, tài sản ký cược quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;
c) Yêu cầu bên nhận đặt cọc, bên nhận ký cược ngừng việc khai thác, sử dụng
hoặc xác lập giao dịch đối với tài sản đặt cọc, tài sản ký cược; thực hiện việc bảo
quản, giữ gìn để tài sản đặt cọc, tài sản ký cược không bị mất giá trị hoặc giảm sút
giá trị;
d) Trao đổi, thay thế tài sản đặt cọc, tài sản ký cược hoặc đưa tài sản đặt cọc,
tài sản ký cược tham gia giao dịch khác trong trường hợp bên nhận đặt cọc, bên nhận
ký cược đồng ý.
2. Bên nhận đặt cọc, bên nhận ký cược có quyền, nghĩa vụ:
a) Bảo quản, giữ gìn tài sản đặt cọc, tài sản ký cược;
b) Không xác lập giao dịch, khai thác, sử dụng tài sản đặt cọc, tài sản ký cược
khi chưa có sự đồng ý của bên đặt cọc, bên ký cược;
c) Yêu cầu bên đặt cọc, bên ký cược chấm dứt việc trao đổi, thay thế hoặc xác
lập giao dịch khác đối với tài sản đặt cọc, tài sản ký cược khi chưa có sự đồng ý của
bên nhận đặt cọc, bên nhận ký cược;
d) Sở hữu tài sản đặt cọc trong trường hợp bên đặt cọc từ chối giao kết, thực
hiện hợp đồng; sở hữu tài sản ký cược trong trường hợp tài sản thuê không còn để
trả lại cho bên nhận ký cược.
Tiểu mục 6. Ký quỹ
Điều 40. Việc gửi, thanh toán tài sản ký quỹ
1. Tài sản ký quỹ được gửi vào tài khoản phong tỏa tại tổ chức tín dụng nơi ký
quỹ theo thỏa thuận hoặc do bên có quyền chỉ định để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
2. Tài sản ký quỹ và việc ký quỹ một lần hoặc nhiều lần do các bên thoả thuận
hoặc pháp luật quy định.
3. Trường hợp nghĩa vụ được bảo đảm bị vi phạm thì tài sản ký quỹ được dùng
để thanh toán nghĩa vụ, bồi thường thiệt hại sau khi trừ chi phí dịch vụ tín dụng.
Điều 41. Quyền, nghĩa vụ của các bên trong ký quỹ
1. Tổ chức tín dụng nơi ký quỹ có quyền, nghĩa vụ:
a) Hưởng chi phí dịch vụ tín dụng;
b) Thanh toán theo yêu cầu của bên có quyền, bồi thường thiệt hại trong phạm
vi giá trị tài sản ký quỹ, sau khi trừ chi phí dịch vụ tín dụng;
c) Hoàn trả tài sản ký quỹ còn lại cho bên ký quỹ sau khi trừ chi phí dịch vụ tín
dụng và số tiền đã thanh toán theo yêu cầu của bên có quyền khi chấm dứt ký quỹ;
d) Yêu cầu bên có quyền thực hiện đúng thủ tục trong tín dụng để được thanh
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toán, bồi thường thiệt hại.
2. Bên ký quỹ có quyền, nghĩa vụ:
a) Thực hiện ký quỹ tại tổ chức tín dụng nơi ký quỹ;
b) Nộp đủ tài sản ký quỹ theo đúng thoả thuận với bên có quyền;
c) Thoả thuận với tổ chức tín dụng nơi ký quỹ về điều kiện thanh toán theo đúng
cam kết với bên có quyền;
d) Yêu cầu tổ chức tín dụng nơi ký quỹ hoàn trả tài sản ký quỹ sau khi thực hiện
nghĩa vụ tại điểm c khoản 1 Điều này;
đ) Trao đổi, thay thế tài sản ký quỹ hoặc đưa tài sản ký quỹ tham gia giao dịch
khác trong trường hợp bên có quyền đồng ý.
3. Bên có quyền trong ký quỹ có quyền, nghĩa vụ:
a) Thực hiện đúng thủ tục theo yêu cầu của tổ chức tín dụng nơi ký quỹ trong
việc thanh toán, bồi thường thiệt hại bằng tài sản ký quỹ;
b) Yêu cầu tổ chức tín dụng nơi ký quỹ thanh toán bằng tài sản ký quỹ đầy đủ, đúng hạn.
Tiểu mục 7. Bảo lưu quyền sở hữu
Điều 42. Quyền, nghĩa vụ liên quan đến tài sản mua
1. Trường hợp bên mua phải trả lại tài sản mua cho bên bán do vi phạm nghĩa
vụ thanh toán nhưng tại thời điểm hoàn trả, giá trị tài sản lớn hơn giá trị tài sản ban
đầu do bên mua hoặc người thứ ba đã đầu tư làm tăng giá trị tài sản thì bên bán phải
hoàn lại cho người đã đầu tư vào tài sản giá trị chênh lệch.
2. Bên mua không phải chịu trách nhiệm về hao mòn tự nhiên của tài sản được
bảo lưu quyền sở hữu.
Điều 43. Chuyển giao quyền, nghĩa vụ về bảo lưu quyền sở hữu
1. Bên bán chuyển giao quyền yêu cầu bên mua thanh toán tiền hoặc quyền đòi
nợ thì quyền bảo lưu quyền sở hữu cũng được chuyển cho bên nhận chuyển giao
quyền yêu cầu thanh toán tiền hoặc quyền đòi nợ.
2. Bên mua mà bán tài sản hoặc chuyển giao khác về quyền sở hữu tài sản mua
cho người khác sau khi bảo lưu quyền sở hữu đã được đăng ký thì người mua lại,
người nhận chuyển giao tài sản phải kế thừa nghĩa vụ về bảo lưu quyền sở hữu.
Tiểu mục 8. Bảo lãnh
Điều 44. Thỏa thuận về bảo lãnh
1. Trường hợp bên bảo lãnh dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực
hiện nghĩa vụ cho bên được bảo lãnh thì giữa bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh phát
Dự thảo ngày 21.9.2020 (Bản Bộ Tư pháp gửi lấy ý kiến các Bộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân)

21
sinh biện pháp cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, ký cược hoặc ký quỹ.
2. Bên bảo lãnh có thể thỏa thuận với bên nhận bảo lãnh về việc áp dụng biện
pháp bảo đảm bằng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của chính mình.
3. Trường hợp bên bảo lãnh cam kết thực hiện công việc thay cho bên được bảo
lãnh thì bên bảo lãnh phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù
hợp với nghĩa vụ được bảo lãnh.
Điều 45. Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh
1. Bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi có căn cứ sau đây về việc
nghĩa vụ được bảo lãnh bị vi phạm:
a) Do không thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn;
b) Do không thực hiện trước thời hạn theo thỏa thuận;
c) Do thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ;
d) Do thực hiện không đúng nội dung của nghĩa vụ;
đ) Do không có khả năng thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 335 và
khoản 1 Điều 339 của Bộ luật Dân sự;
e) Căn cứ khác theo thỏa thuận hoặc quy định của luật.
Trường hợp có căn cứ tại khoản này, bên nhận bảo lãnh thông báo cho bên bảo
lãnh biết để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Bên bảo lãnh có quyền từ chối thực hiện
nghĩa vụ trong trường hợp căn cứ được bên nhận bảo lãnh thông báo không thuộc
phạm vi cam kết bảo lãnh.
2. Bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong thời hạn thỏa thuận,
không có thỏa thuận thì bên bảo lãnh phải thực hiện trong thời hạn hợp lý kể từ thời
điểm nhận được thông báo của bên nhận bảo lãnh.
3. Bên bảo lãnh đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thì bên nhận bảo lãnh phải thông
báo cho bên được bảo lãnh biết; trường hợp bên được bảo lãnh vẫn thực hiện nghĩa vụ
được bảo lãnh thì bên bảo lãnh có quyền yêu cầu bên nhận bảo lãnh hoàn trả cho mình
tài sản đã nhận hoặc giá trị tương ứng phần nghĩa vụ bảo lãnh đã thực hiện.
Tiểu mục 9. Tín chấp
Điều 46. Thỏa thuận về tín chấp
Tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định này (sau đây gọi là bên tín
chấp) có thể thỏa thuận với tổ chức tín dụng (sau đây gọi là bên nhận tín chấp) về
việc bảo đảm bằng tín chấp cho cá nhân hoặc thành viên của hộ gia đình nghèo là
thành viên của tổ chức (sau đây gọi là bên được tín chấp) vay một khoản tiền để sản
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xuất, kinh doanh hoặc tiêu dùng.
Điều 47. Quyền, nghĩa vụ của các bên trong tín chấp
1. Bên tín chấp có quyền, nghĩa vụ sau đây:
a) Xác nhận theo yêu cầu của bên nhận tín chấp về điều kiện, hoàn cảnh của
bên được tín chấp khi vay vốn;
b) Chủ động hoặc phối hợp chặt chẽ với bên nhận tín chấp để giúp đỡ, hướng
dẫn, tạo điều kiện cho bên được tín chấp vay vốn; giám sát việc sử dụng vốn vay
đúng mục đích, có hiệu quả; đôn đốc trả nợ đầy đủ, đúng hạn.
2. Bên nhận tín chấp có quyền, nghĩa vụ sau đây:
a) Yêu cầu bên tín chấp phối hợp trong việc kiểm tra sử dụng vốn vay và đôn
đốc trả nợ;
b) Phối hợp với bên tín chấp trong việc cho vay và thu hồi nợ.
3. Bên được tín chấp có quyền, nghĩa vụ sau đây:
a) Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã cam kết;
b) Tạo điều kiện thuận lợi cho bên nhận tín chấp và bên tín chấp kiểm tra việc
sử dụng vốn vay;
c) Trả nợ đầy đủ gốc và lãi vay (nếu có) đúng hạn cho bên nhận tín chấp.
Mục 2. CẦM GIỮ TÀI SẢN
Điều 48. Hiệu lực xác lập quyền của bên cầm giữ và hiệu lực đối kháng với
người thứ ba của cầm giữ tài sản
1. Bên cầm giữ xác lập quyền đối với tài sản cầm giữ từ thời điểm bên có nghĩa
vụ trong hợp đồng song vụ vi phạm nghĩa vụ; biện pháp cầm giữ tài sản phát sinh
hiệu lực đối kháng với người thứ ba từ thời điểm bên cầm giữ chiếm giữ tài sản.
2. Trường hợp tài sản cầm giữ đang là đối tượng của biện pháp bảo đảm khác và
cầm giữ chưa chấm dứt thì sau khi nghĩa vụ cho bên cầm giữ đã hoàn thành, bên cầm giữ
có trách nhiệm giao tài sản cầm giữ cho bên nhận bảo đảm hoặc chủ thể có quyền khác.
Trường hợp cầm giữ chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2 hoặc 5 Điều
350 của Bộ luật Dân sự, bên nhận bảo đảm thuộc biện pháp bảo đảm khác hoặc chủ
thể khác có quyền nhận lại tài sản cầm giữ mà không phụ thuộc vào việc nghĩa vụ
cho bên cầm giữ đã được hoàn thành.
Điều 49. Bảo đảm quyền cầm giữ
1. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền về xử lý vi phạm hành chính, tố tụng
hoặc thi hành án yêu cầu bên cầm giữ giao tài sản cầm giữ để giải quyết vụ việc theo
quy định pháp luật thì việc giao tài sản cầm giữ trong trường hợp này không phải là
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căn cứ chấm dứt cầm giữ.
2. Trường hợp chủ sở hữu tài sản hoặc người có quyền khác đưa tài sản đang bị
cầm giữ vào giao dịch dân sự thì bên cầm giữ không có nghĩa vụ giao tài sản này, trừ
trường hợp nghĩa vụ cho bên cầm giữ đã được hoàn thành.
Điều 50. Thực hiện quyền cầm giữ
1. Bên cầm giữ chỉ được cầm giữ tài sản hoặc phần tài sản liên quan trực tiếp
đến phần nghĩa vụ bị vi phạm. Trường hợp đối tượng của phần nghĩa vụ bị vi phạm
bao gồm nhiều tài sản thì bên cầm giữ có quyền lựa chọn tài sản để cầm giữ.
2. Đối tượng của nghĩa vụ bị vi phạm là công việc để tạo ra sản phẩm thì bên
cầm giữ chiếm giữ sản phẩm được tạo ra hoặc nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm; là
công việc không tạo ra sản phẩm thì bên cầm giữ chiếm giữ công cụ, phương tiện
được bên có nghĩa vụ giao để thực hiện công việc.
3. Tài sản cầm giữ phát sinh hoa lợi không phải là kết quả của việc khai thác tài
sản cầm giữ thì bên cầm giữ phải giao lại hoa lợi này cho bên có nghĩa vụ. Trường
hợp bên cầm giữ đang quản lý hoa lợi mà đối tượng của nghĩa vụ đã được giao cho
bên có nghĩa vụ trước thời điểm người này vi phạm nghĩa vụ thì bên cầm giữ chiếm
giữ hoa lợi cho đến khi nghĩa vụ đã được hoàn thành.
Chương V
XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM
Điều 51. Quy định chung về xử lý tài sản bảo đảm
1. Bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có thể trực tiếp thực hiện quyền, nghĩa
vụ trong xử lý tài sản bảo đảm hoặc thông qua người đại diện hợp pháp.
Trường hợp bên bảo đảm là pháp nhân không có người đại diện theo pháp luật
tại thời điểm xử lý tài sản bảo đảm nhưng đang có người đại diện theo ủy quyền hợp
pháp thì người này tiếp tục là người đại diện cho pháp nhân trong xử lý tài sản bảo
đảm.
2. Bên nhận bảo đảm thực hiện việc xử lý tài sản bảo đảm trên cơ sở thỏa thuận
trong hợp đồng bảo đảm mà không cần có văn bản ủy quyền của bên bảo đảm.
3. Tài sản bảo đảm có thể được xử lý để bên bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác
trong trường hợp luật quy định.
4. Việc xử lý tài sản bảo đảm phải được thực hiện một cách khách quan, công
khai, minh bạch.
5. Việc xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ không phải là hoạt động kinh doanh
tài sản của bên nhận bảo đảm.
6. Trường hợp pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, chứng khoán, bảo hiểm, tín
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dụng, khoáng sản, tài nguyên nước, thủy sản, lâm nghiệp, sở hữu trí tuệ, lĩnh vực
khác hoặc phá sản có quy định riêng về phương thức xử lý, điều kiện pháp lý đối với
chủ thể tham gia chuyển nhượng tài sản bảo đảm hoặc nhận chính tài sản bảo đảm
để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ thì áp dụng quy định này.
Điều 52. Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người khác mà bên bảo đảm hoặc
người có nghĩa vụ được bảo đảm là cá nhân chết hoặc bị Tòa án ra quyết định
tuyên bố là đã chết tại thời điểm xử lý tài sản bảo đảm
1. Trường hợp hợp đồng bảo đảm có thỏa thuận về thời điểm mở thừa kế của
người có nghĩa vụ được bảo đảm là thời điểm nghĩa vụ được bảo đảm đến hạn thực
hiện thì kể từ thời điểm này, người thừa kế phải thực hiện nghĩa vụ của người có
nghĩa vụ được bảo đảm. Tài sản bảo đảm được xử lý khi có căn cứ quy định tại khoản
1 hoặc khoản 3 Điều 299 của Bộ luật Dân sự.
2. Trường hợp hợp đồng bảo đảm có thỏa thuận về thời điểm mở thừa kế của
bên bảo đảm là thời điểm nghĩa vụ được bảo đảm đến hạn thực hiện thì kể từ thời
điểm này, người có nghĩa vụ được bảo đảm phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Tài
sản bảo đảm được xử lý khi có căn cứ quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 299
của Bộ luật Dân sự.
3. Trường hợp không có thỏa thuận về thời điểm chấm dứt thực hiện nghĩa vụ
được bảo đảm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì nghĩa vụ được bảo đảm
thực hiện theo hợp đồng bảo đảm. Tài sản bảo đảm được xử lý khi có căn cứ quy
định tại Điều 299 của Bộ luật Dân sự.
Điều 53. Thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm
1. Văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm được gửi cho bên bảo đảm
theo địa chỉ được bên bảo đảm cung cấp. Trường hợp bên bảo đảm không cung cấp
địa chỉ hoặc có thay đổi nơi cư trú gắn liền với việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong xử
lý tài sản bảo đảm mà không thông báo về nơi cư trú mới cho bên nhận bảo đảm biết
thì nơi cư trú của bên bảo đảm được xác định theo nơi cư trú được ghi trên hợp đồng
bảo đảm hoặc được ghi trên Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm; bên nhận bảo
đảm có thể thực hiện việc thông báo bằng việc đăng ký văn bản thông báo xử lý tài
sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm.
2. Việc thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm cho bên bảo đảm phải thực hiện
trong thời hạn hợp lý, nhưng không được trước 07 ngày đối với động sản hoặc 15
ngày đối với bất động sản kể từ ngày thông báo, trừ trường hợp tài sản bảo đảm bị
xử lý ngay theo quy định tại khoản 1 Điều 300 của Bộ luật Dân sự.
3. Trường hợp tài sản bảo đảm được giữ bởi người khác thì văn bản thông báo
phải được gửi đồng thời cho bên bảo đảm và người giữ tài sản bảo đảm.
4. Trường hợp một tài sản được dùng để bảo đảm nhiều nghĩa vụ thì văn bản
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thông báo được gửi cho các bên cùng nhận bảo đảm khác (nếu có) theo phương thức
quy định tại khoản 1 Điều này.
5. Văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm có nội dung chủ yếu sau đây:
a) Lý do xử lý tài sản bảo đảm;
b) Nghĩa vụ được bảo đảm bằng tài sản bảo đảm bị xử lý;
c) Mô tả tài sản bảo đảm bị xử lý;
d) Phương thức, thời gian, địa điểm xử lý tài sản bảo đảm;
đ) Nội dung khác.
Điều 54. Phương thức xử lý, lựa chọn tài sản để xử lý, thời hạn xử lý tài sản
cầm cố, thế chấp
1. Thỏa thuận về phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp phải tuân thủ quy
định của luật về giới hạn việc thực hiện quyền của bên nhận bảo đảm trong nhận
chính tài sản cầm cố, thế chấp để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ, trong trao đổi
tài sản cầm cố, thế chấp bằng tài sản khác hoặc giới hạn khác.
2. Trường hợp thỏa thuận xử lý tài sản cầm cố, thế chấp theo phương thức đấu
giá tài sản thì các bên có thể thỏa thuận về việc lựa chọn tổ chức đấu giá; tự định giá
tài sản hoặc thông qua tổ chức thẩm định giá; phương thức điều chỉnh giá; quyết định
người được mua tài sản bán hoặc có phương thức điều chỉnh khác trong trường hợp
chỉ có một người tham gia đấu giá, nhiều người tham gia đấu giá nhưng chỉ có một
người trả giá hoặc không có người tham gia đấu giá. Trường hợp không có thỏa thuận
hoặc tài sản cầm cố, thế chấp thuộc sở hữu toàn dân thì thực hiện theo quy định của
pháp luật về đấu giá tài sản.
3. Trường hợp tài sản bảo đảm là động sản có thể xác định được giá cụ thể, rõ

ràng trên thị trường thì bên nhận bảo đảm được bán theo giá thị trường mà không
phải qua thủ tục bán đấu giá nhưng phải thông báo cho bên bảo đảm và các bên cùng
nhận bảo đảm khác biết (nếu có).
4. Trường hợp một nghĩa vụ được bảo đảm bằng nhiều tài sản thì việc lựa chọn
tài sản bảo đảm để xử lý thực hiện theo thỏa thuận của bên bảo đảm và bên nhận bảo
đảm, không có thỏa thuận thì bên nhận bảo đảm được tự mình lựa chọn tài sản để xử
lý hoặc tất cả các tài sản bảo đảm cùng được xử lý, trừ trường hợp việc xử lý trước
một hoặc một số tài sản đã đủ để thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm thì không xử lý
tài sản còn lại.
5. Thời hạn xử lý tài sản bảo đảm thực hiện theo thoả thuận trong hợp đồng bảo
đảm hoặc thỏa thuận khác, nếu không có thoả thuận thì bên nhận bảo đảm quyết định
thời hạn xử lý sau khi thực hiện nghĩa vụ thông báo quy định tại Điều 53 Nghị định
này.
Điều 55. Trường hợp tài sản đã được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
Dự thảo ngày 21.9.2020 (Bản Bộ Tư pháp gửi lấy ý kiến các Bộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân)

26
đang là vật chứng, tang vật hoặc bị kê biên trong giải quyết vụ việc về xử lý vi
phạm hành chính, tố tụng hoặc thi hành án tại thời điểm có căn cứ xử lý tài sản
bảo đảm
Phương án 1:
1. Trường hợp tài sản đã được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đang là vật
chứng, tang vật hoặc bị kê biên trong giải quyết vụ việc về xử lý vi phạm hành chính,
tố tụng hoặc thi hành án tại thời điểm có căn cứ xử lý tài sản bảo đảm quy định tại
Điều 299 của Bộ luật Dân sự thì việc xử lý tài sản bảo đảm chỉ được thực hiện sau
khi tài sản này được cơ quan, người có thẩm quyền giao lại cho chủ sở hữu, người
quản lý hợp pháp tài sản hoặc bên nhận bảo đảm theo quy định của luật về xử lý vi
phạm hành chính, tố tụng hoặc thi hành án.
2. Trường hợp luật về xử lý vi phạm hành chính, tố tụng hoặc thi hành án quy
định cơ quan, người có thẩm quyền giao lại tài sản đang là vật chứng, tang vật hoặc
bị kê biên cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp tài sản thì việc giao lại tài
sản này có thể thông qua bên nhận bảo đảm trong trường hợp sau đây:
a) Chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp tài sản có cam kết bằng văn bản về việc
bên nhận bảo đảm là người nhận lại tài sản bảo đảm tại cơ quan có thẩm quyền;
b) Chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp tài sản không có cam kết quy định tại
điểm a khoản này nhưng được xem là đã thể hiện sự đồng ý về việc cơ quan có thẩm
quyền giao tài sản bảo đảm cho bên nhận bảo đảm trong trường hợp biết hoặc phải
biết về việc bên nhận bảo đảm có đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền giao lại tài
sản bảo đảm cho bên nhận bảo đảm để xử lý theo các điều kiện quy định tại khoản 3
Điều này mà không ý kiến phản đối.
3. Bên nhận bảo đảm tự mình đề nghị cơ quan có thẩm quyền giao tài sản bảo
đảm cho mình để xử lý khi có đủ các điều kiện sau:
a) Đã hết thời hạn nhận lại tài sản theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính, tố tụng hoặc thi hành án nhưng chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp tài
sản không đến nhận lại tài sản;
b) Chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp tài sản đã nhận được thông báo của bên
nhận bảo đảm về việc xử lý tài sản bảo đảm nhưng không đến cơ quan có thẩm quyền
nhận lại tài sản để giao cho bên nhận bảo đảm xử lý;
c) Trước khi thực hiện việc đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền giao tài sản
bảo đảm để xử lý thì bên nhận bảo đảm đã thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu,
người quản lý hợp pháp tài sản biết về việc trường hợp họ không nhận lại tài sản thì
bên nhận bảo đảm sẽ thực hiện việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giao tài sản bảo
đảm cho mình để xử lý và trong thời hạn 07 ngày đối với tài sản bảo đảm là động
sản, 15 ngày đối với tài sản bảo đảm là bất động sản kể từ ngày nhận được thông báo
này, chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp tài sản không phản đối về việc cơ quan có
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thẩm quyền giao tài sản bảo đảm cho bên nhận bảo đảm.
Thông báo quy định tại điểm này phải được gửi đồng thời cho cơ quan có thẩm
quyền đang quản lý tài sản bảo đảm.
4. Bên nhận bảo đảm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này có nghĩa vụ cung
cấp cho cơ quan có thẩm quyền các căn cứ về tài sản bảo đảm, quyền của bên nhận
bảo đảm đối với tài sản bảo đảm và tài sản bảo đảm đã đến hạn xử lý.
5. Trường hợp thuộc khoản 2 Điều này, cơ quan, người có thẩm quyền thực
hiện việc giao tài sản bảo đảm cho chủ sở hữu tài sản, người quản lý hợp pháp tài
sản bảo đảm thông qua bên nhận bảo đảm.
Phương án 2: Không quy định
Điều 56. Quyền, nghĩa vụ của bên nhận bảo đảm trong thời gian tài sản
bảo đảm chưa bị xử lý
1. Bảo quản, giữ gìn tài sản bảo đảm trong trường hợp bên nhận bảo đảm nắm
giữ tài sản bảo đảm để xử lý.
2. Tạo điều kiện cho bên bảo đảm tiếp tục sử dụng tài sản bảo đảm trong trường
hợp bên bảo đảm có nhu cầu tiếp tục sử dụng tài sản bảo đảm để phục vụ nhu cầu
thiết yếu của mình hoặc của người thân thích mà họ có nghĩa vụ nuôi dưỡng hoặc
cấp dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.
3. Trực tiếp khai thác, sử dụng tài sản bảo đảm hoặc cho phép bên bảo đảm
hoặc uỷ quyền cho người thứ ba khai thác, sử dụng tài sản bảo đảm để thu hoa lợi,
lợi tức. Việc cho phép hoặc uỷ quyền khai thác, sử dụng, phương thức khai thác, sử
dụng và việc xử lý hoa lợi, lợi tức thu được phải được lập thành văn bản.
Hoa lợi, lợi tức thu được phải được hạch toán riêng, sau khi trừ các chi phí cần
thiết cho việc khai thác, sử dụng tài sản, số tiền còn lại được dùng để thanh toán cho
bên nhận bảo đảm.
Điều 57. Xử lý tài sản bảo đảm là quyền yêu cầu thanh toán, quyền đòi nợ,
quyền yêu cầu khác; bao gồm nhiều tài sản gắn liền hoặc vật đồng bộ; giấy tờ
có giá, vận đơn, số dư trong tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán
1. Bên nhận bảo đảm có quyền yêu cầu người thứ ba là người có nghĩa vụ thanh
toán, nghĩa vụ trả nợ hoặc có nghĩa vụ khác chuyển giao các khoản tiền hoặc tài sản
khác cho mình. Bên nhận bảo đảm phải chứng minh quyền của mình trong trường
hợp người có nghĩa vụ có yêu cầu.
Bên nhận bảo đảm đồng thời là người có nghĩa vụ trả nợ thì bên nhận bảo đảm
được bù trừ khoản tiền đó.
2. Trường hợp tài sản bảo đảm bao gồm nhiều tài sản gắn liền mà có thể chia
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được thì xử lý theo từng tài sản, không chia được thì được xử lý đồng thời.
Trường hợp tài sản bảo đảm là vật đồng bộ thì toàn bộ các phần, các bộ phận ăn
khớp, liên hệ với nhau hợp thành chỉnh thể của vật đồng bộ được xử lý đồng thời.
3. Việc xử lý tài sản bảo đảm là giấy tờ có giá, số dư trong tài khoản ngân hàng,
tài khoản chứng khoán được thực hiện theo quy định của pháp luật về giấy tờ có giá,
ngân hàng hoặc chứng khoán; trường hợp pháp luật liên quan không có quy định thì áp
dụng thỏa thuận của các bên hoặc quy định tại khoản 3 Điều 54 Nghị định này.
4. Tài sản bảo đảm là vận đơn thì bên nhận bảo đảm có quyền xuất trình vận đơn
theo thủ tục được pháp luật quy định để thực hiện quyền chiếm hữu đối với hàng hoá
ghi trên vận đơn đó. Trường hợp luật khác liên quan không quy định thì việc xử lý
hàng hoá ghi trên vận đơn áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 54 Nghị định này. Người
giữ hàng hóa không chuyển giao hàng hoá theo vận đơn cho bên nhận bảo đảm mà
gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên nhận bảo đảm.
5. Trường hợp bên nhận bảo đảm đồng thời là người có nghĩa vụ thanh toán thì
bên nhận bảo đảm được bù trừ khoản tiền đó.
Điều 58. Xử lý tài sản bảo đảm là tài sản hình thành trong tương lai
1. Tài sản bảo đảm hình thành trong tương lai là đối tượng phải đăng ký thì việc
xử lý thực hiện như sau:
a) Tài sản chưa hình thành thì bên nhận bảo đảm được nhận chính tài sản bảo
đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm hoặc chuyển nhượng hợp
đồng mua bán tài sản, hợp đồng khác về xác lập quyền đối với tài sản hình thành
trong tương lai cho người thứ ba. Việc chuyển nhượng hợp đồng thực hiện theo quy
định của pháp luật liên quan;
b) Tài sản đã hình thành nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận thì bên nhận bảo
đảm có thể nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được
bảo đảm; chuyển nhượng hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng khác về xác lập quyền
đối với tài sản hình thành trong tương lai cho người thứ ba hoặc xử lý theo quy định
chung đối với tài sản hiện có trong trường hợp tài sản đã được cơ quan có thẩm quyền
cấp Giấy chứng nhận.
2. Tài sản bảo đảm hình thành trong tương lai không phải đăng ký thì xử lý như sau:
a) Tài sản chưa hình thành thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
b) Tài sản đã hình thành thì xử lý theo quy định chung đối với tài sản bảo đảm
là tài sản hiện có.
Điều 59. Xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp tài sản bảo đảm được đầu tư
1. Trường hợp phần tài sản tăng thêm do đầu tư không dùng để bảo đảm thì giải
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quyết như sau:
a) Tài sản tăng thêm do đầu tư có thể tách rời khỏi tài sản bảo đảm mà không
làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản bảo đảm so với giá trị của tài sản đó
trước khi được đầu tư thì việc xử lý tài sản không bao gồm phần tài sản tăng thêm
do đầu tư. Bên đầu tư được nhận lại phần tài sản tăng thêm;
b) Tài sản tăng thêm do đầu tư không thể tách rời khỏi tài sản bảo đảm hoặc
nếu tách rời sẽ làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản bảo đảm thì tài sản
được xử lý bao gồm cả phần tài sản tăng thêm do đầu tư. Bên đầu tư được thanh toán
giá trị phần tài sản tăng thêm do đầu tư.
2. Trường hợp phần tài sản tăng thêm do đầu tư vừa tiếp tục được dùng để bảo
đảm vừa để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác thì giải quyết theo trường hợp một tài
sản được dùng để bảo đảm nhiều nghĩa vụ.
3. Trường hợp phần tài sản tăng thêm do đầu tư không tiếp tục dùng để bảo đảm
nhưng được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác thì giải quyết như sau:
a) Phần tài sản tăng thêm do đầu tư có thể tách rời khỏi tài sản bảo đảm mà
không làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản bảo đảm so với giá trị của tài
sản đó trước khi được đầu tư thì các bên nhận bảo đảm có quyền tách phần tài sản
mà mình nhận bảo đảm để xử lý;
b) Phần tài sản tăng thêm do đầu tư không thể tách rời khỏi tài sản bảo đảm thì
tài sản được xử lý theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. Giá trị phần tài sản
tăng thêm do đầu tư được thanh toán cho bên nhận bảo đảm khác.
Điều 60. Nhận lại tài sản bảo đảm; chuyển quyền sở hữu tài sản bảo đảm
1. Bên bảo đảm được nhận lại tài sản bảo đảm trong trường hợp sau đây:
a) Đã hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với bên nhận bảo đảm và thanh toán
các chi phí phát sinh do việc chậm thực hiện nghĩa vụ (nếu có) trước thời điểm xử lý
tài sản bảo đảm;
b) Nghĩa vụ được bảo đảm đã được thanh toán bằng phương thức bù trừ nghĩa vụ;
c) Tài sản bảo đảm đã được thay thế, được trao đổi bằng tài sản khác;
d) Phương thức khác theo thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định mà tài sản bảo
đảm không bị xử lý.
2. Người nhận chuyển nhượng tài sản bảo đảm có quyền sở hữu tài sản; được
cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản hoặc Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Người nhận chuyển nhượng tài sản bảo đảm là quyền tài sản đối với phần vốn
góp, cổ phần trong pháp nhân thương mại, pháp nhân phi thương mại là doanh nghiệp
xã hội trở thành người góp vốn của pháp nhân này trong trường hợp điều lệ của pháp
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nhân, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật khác liên quan có quy định.
3. Trường hợp bên bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm không hợp tác hoặc không thể
hiện ý chí về việc đồng ý trong thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng
tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật thì cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào một
trong các căn cứ sau đây để thực hiện thủ tục chuyển quyền cho người nhận chuyển
nhượng:
a) Hợp đồng mua bán tài sản bảo đảm, hợp đồng chuyển nhượng tài sản bảo
đảm giữa chủ sở hữu tài sản, người có quyền bán tài sản hoặc người phải thi hành án
với người nhận chuyển nhượng;
b) Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
c) Hợp đồng bảo đảm hoặc văn bản khác chứng minh việc chuyển quyền sở hữu,
quyền sử dụng tài sản bảo đảm là theo ý chí của bên bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm.
4. Trường hợp bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho
việc thực hiện nghĩa vụ mà theo quy định của pháp luật việc chuyển quyền sở hữu,
quyền sử dụng phải được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền thì văn bản về tài sản
bảo đảm, quyền được xử lý tài sản bảo đảm, quyền được nhận chính tài sản bảo đảm
để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ là căn cứ để thực hiện thủ tục chuyển quyền
sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho bên nhận bảo đảm.
5. Người mua được tài sản bảo đảm thông qua bán đấu giá tài sản tại tổ chức có
thẩm quyền được bảo vệ quyền lợi theo quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Đấu giá
tài sản, luật khác liên quan.
Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 61. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ...
2. Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ
về giao dịch bảo đảm, Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2012 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày
29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm hết hiệu lực kể từ ngày
Nghị định này có hiệu lực thi hành.
Điều 62. Điều khoản chuyển tiếp
1. Hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm được xác lập, thực hiện trước ngày
Nghị định này có hiệu lực thì áp dụng Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng
12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm, Nghị định số 11/2012/NĐ-CP
ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch
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bảo đảm.
2. Hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm được xác lập trước ngày Nghị định
này có hiệu lực và đang được thực hiện mà có nội dung khác với quy định của Nghị
định này thì các bên có thể thỏa thuận sửa đổi, bổ sung nội dung để áp dụng quy định
của Nghị định này.
3. Hợp đồng bảo đảm, biện pháp bảo đảm được xác lập trước ngày Nghị định này
có hiệu lực mà chưa được thực hiện hoặc đang được thực hiện mà có nội dung phù hợp
với quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định của Nghị định này.
Điều 63. Trách nhiệm thi hành
1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các
cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
2. Bộ Tư pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ
chức và quy định thi hành Nghị định này./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng
TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, PL (2b).KN
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