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A陰ăC姶愛NG 

GI閏IăTHI烏UăB浦ăLU一TăDỂNăS衛ăN;Mă2015 

 

B瓜 lu壱t dân s詠 đ逢嬰c Qu嘘c h瓜i Khóa XIII, k┻ h丑p th泳 10 thông qua ngày 

24/11/2015; đ逢嬰c Ch栄 t鵜ch n逢噂c kỦ l羽nh công b嘘 ngày 08/12/2015 và có hi羽u 

l詠c thi hành k吋 t瑛 ngày 01/01/2017. 

A. S衛ă C井Nă THI蔭T,ă M影Că TIểU,ă QUANă AI韻Mă CH迂ă A萎Oă XỂYă
D衛NGăVĨăB渦ăC影CăC曳AăB浦ăLU一TăDỂNăS衛ăN;Mă2015 

I. S衛ăC井NăTHI蔭TăBANăHĨNHăB浦ăLU一T 

1. B瓜 lu壱t dân s詠 (BLDS) n<m 2005 đ逢嬰c Qu嘘c h瓜i khóa XI thông qua 

ngày 14/6/2005 trên c挨 s荏 k院 th瑛a truy隠n th嘘ng c栄a pháp lu壱t dân s詠 Vi羽t Nam, 

phát huy thành t詠u c栄a BLDS n<m 1995 và kinh nghi羽m g亥n 20 n<m đ鰻i m噂i, 

xây d詠ng n隠n kinh t院 th鵜 tr逢運ng đ鵜nh h逢噂ng XHCN và h瓜i nh壱p qu嘘c t院. Sau 

h挨n 09 n<m thi hành, BLDS c挨 b違n đã có tác đ瓜ng tích c詠c đ院n s詠 phát tri吋n 

kinh t院 - xã h瓜i c栄a đ医t n逢噂c c┡ng nh逢 đ嘘i v噂i vi羽c hoàn thi羽n h羽 th嘘ng pháp 

lu壱t đi隠u ch雨nh các quan h羽 xã h瓜i đ逢嬰c hình thành trên c挨 s荏 bình đ鰯ng, t詠 do ý 

chí, đ瓜c l壱p v隠 tài s違n và t詠 ch鵜u trách nhi羽m c栄a ch栄 th吋 trong các l┄nh v詠c dân 

s詠, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, th逢挨ng m衣i, lao đ瓜ng v.v... (sau đây g丑i 

chung là quan h羽 dân s詠), th吋 hi羽n trên m瓜t s嘘 đi吋m l噂n sau đây: 

Thと nhＸt, BLDS đã c映 th吋 hóa các quy đ鵜nh c栄a Hi院n pháp n<m 1992 (s穎a 

đ鰻i, b鰻 sung n<m 2001) v隠 tôn tr丑ng, b違o v羽 quy隠n công dân trong l┄nh v詠c dân 

s詠; v隠 th吋 ch院 kinh t院 th鵜 tr逢運ng đ鵜nh h逢噂ng XHCN thông qua vi羽c ghi nh壱n s詠 

t欝n t衣i c栄a nhi隠u hình th泳c s荏 h英u trong n隠n kinh t院 荏 n逢噂c ta, s詠 đa d衣ng và 

đ欝ng b瓜 c栄a các bi羽n pháp b違o v羽 quy隠n s荏 h英u; hoàn thi羽n thêm m瓜t b逢噂c các 

quy đ鵜nh v隠 quy隠n c栄a ng逢運i không ph違i là ch栄 s荏 h英u; ghi nh壱n s詠 bình đ鰯ng 

gi英a các lo衣i hình t鰻 ch泳c s違n xu医t, kinh doanh thu瓜c m丑i thành ph亥n kinh t院; 

Thと hai, BLDS đã góp ph亥n thúc đ育y s詠 hình thành, phát tri吋n c栄a quan h羽 

th鵜 tr逢運ng thông qua vi羽c ghi nh壱n nguyên t逸c t詠 do h嬰p đ欝ng; h衣n ch院 s詠 can 
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thi羽p quá m泳c c栄a c挨 quan công quy隠n vào quá trình hình thành, t欝n t衣i và v壱n 

đ瓜ng c栄a các quan h羽 hàng hóa - ti隠n t羽; t衣o c挨 ch院 pháp lỦ đ吋 th詠c hi羽n tinh 

th亥n c栄a Hi院n pháp 1992 (s穎a đ鰻i, b鰻 sung n<m 2001), theo đó, m丑i cá nhân, t鰻 

ch泳c đ逢嬰c làm nh英ng gì mà pháp lu壱t không c医m, v噂i đi隠u ki羽n các vi羽c làm đó 

không vi ph衣m l嬰i ích công c瓜ng, đ衣o đ泳c xã h瓜i; ghi nh壱n nhi隠u bi羽n pháp đ吋 

b違o đ違m s詠 an toàn v隠 m員t pháp lý cho các ch栄 th吋 trong các quan h羽 dân s詠 nói 

chung và kinh doanh nói riêng. Nh運 có các quy đ鵜nh có tính ch医t n隠n t違ng này 

mà v隠 c挨 b違n, các quan h羽 th鵜 tr逢運ng 荏 n逢噂c ta trong th運i gian qua đã t瑛ng b逢噂c 

hình thành, phát tri吋n;  

Thと ba, nhi隠u quy đ鵜nh trong BLDS đã có tính t逢挨ng thích v噂i thông l羽 

qu嘘c t院, góp ph亥n thúc đ育y giao l逢u dân s詠, th逢挨ng m衣i gi英a Vi羽t Nam v噂i các 

n逢噂c trên th院 gi噂i, góp ph亥n th詠c hi羽n th逸ng l嬰i ch栄 tr逢挨ng c栄a A違ng và Nhà 

n逢噂c ta v隠 h瓜i nh壱p qu嘘c t院;  

Thと t⇔, đ嘘i v噂i h羽 th嘘ng pháp lu壱t đi隠u ch雨nh các quan h羽 dân s詠, BLDS 

b逢噂c đ亥u đã th吋 hi羽n đ逢嬰c vai trò là lu壱t chung, lu壱t n隠n. Có đ逢嬰c vai trò này là 

nh運 các quy đ鵜nh c栄a BLDS đã ghi nh壱n đ逢嬰c nh英ng nguyên t逸c và quy đ鵜nh c挨 

b違n c栄a vi羽c đi隠u ch雨nh pháp lu壱t đ嘘i v噂i quan h羽 dân s詠; đ欝ng th運i, đã bao quát 

đ逢嬰c t逢挨ng đ嘘i đ亥y đ栄 các v医n đ隠 c栄a đ運i s嘘ng dân s詠. Nh運 v壱y, BLDS đã góp 

ph亥n vào vi羽c kh逸c ph映c đ逢嬰c m瓜t b逢噂c nh英ng mâu thu磯n, ch欝ng chéo c栄a h羽 

th嘘ng pháp lu壱t v隠 s荏 h英u, ngh┄a v映 và h嬰p đ欝ng, góp ph亥n b違o đ違m tính th嘘ng 

nh医t, đ欝ng b瓜 c栄a h羽 th嘘ng pháp lu壱t nói chung và pháp lu壱t dân s詠 nói riêng.  

2. Tuy nhiên, b逢噂c sang giai đo衣n phát tri吋n m噂i c栄a đ医t n逢噂c, tr逢噂c yêu 

c亥u th吋 ch院 hóa Ngh鵜 quy院t A衣i h瓜i A違ng l亥n th泳 XI, Ngh鵜 quy院t s嘘 48 - NQ/TW 

c栄a B瓜 Chính tr鵜 v隠 chi院n l逢嬰c xây d詠ng và hoàn thi羽n h羽 th嘘ng pháp lu壱t Vi羽t 

Nam đ院n n<m 2010, đ鵜nh h逢噂ng đ院n n<m 2020 (Ngh鵜 quy院t s嘘 48-NQ/TW), 

Ngh鵜 quy院t s嘘 49-NQ/TW c栄a B瓜 Chính tr鵜 v隠 Chi院n l逢嬰c C違i cách T逢 pháp đ院n 

n<m 2020 (Ngh鵜 quy院t s嘘 49-NQ/TW) và đ員c bi羽t là yêu c亥u v隠 công nh壱n, tôn 

tr丑ng, b違o v羽 và b違o đ違m quy隠n con ng逢運i, quy隠n công dân, v隠 hoàn thi羽n th吋 

ch院 kinh t院 th鵜 tr逢運ng đ鵜nh h逢噂ng xã h瓜i ch栄 ngh┄a và h瓜i nh壱p qu嘘c t院 đ逢嬰c ghi 
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nh壱n trong Hi院n pháp n<m 2013 thì BLDS hi羽n hành đã b瓜c l瓜 nhi隠u h衣n ch院, 

b医t c壱p, n鰻i b壱t là các v医n đ隠 sau đây:  

Thと nhＸt, m瓜t trong nh英ng yêu c亥u c栄a Nhà n逢噂c pháp quy隠n XHCN, đ員c 

bi羽t sau khi Hi院n pháp n<m 2013 đ逢嬰c ban hành là Nhà n逢噂c ph違i có c挨 ch院 

pháp lỦ đ吋 công nh壱n, tôn tr丑ng, b違o v羽 và b違o đ違m t嘘t h挨n quy隠n con ng逢運i, 

quy隠n công dân v隠 dân s詠. Tuy nhiên, m瓜t s嘘 quy đ鵜nh c栄a BLDS hi羽n hành 

ch逢a đáp 泳ng đ逢嬰c yêu c亥u này nh逢: (1) Ch逢a b違o đ違m nguyên t逸c quy隠n dân 

s詠 ch雨 có th吋 b鵜 h衣n ch院 b荏i lu壱t trong nh英ng tr逢運ng h嬰p đ員c bi羽t nh逢 Hi院n pháp 

n<m 2013 đã ghi nh壱n; (2) Nhi隠u quy đ鵜nh v隠 ch栄 th吋, giao d鵜ch, đ衣i di羽n, ngh┄a 

v映 và h嬰p đ欝ng, th瑛a k院 còn b医t h嬰p lỦ, thi院u tính kh違 thi; (3) Ch逢a t衣o đ逢嬰c c挨 

ch院 pháp lỦ h英u hi羽u đ吋 b違o v羽 quy隠n, l嬰i ích c栄a bên th泳 ba ngay tình, c栄a bên 

thi羽n chí, bên y院u th院 trong quan h羽 dân s詠… H衣n ch院 này l衣i càng bi吋u hi羽n rõ 

nét trong b嘘i c違nh hi羽n nay khi mà Hi院n pháp n<m 2013 đã đ員t ra nhi隠u yêu c亥u 

m噂i trong vi羽c b違o v羽 và b違o đ違m th詠c hi羽n quy隠n con ng逢運i, quy隠n công dân;  

Thと hai, nhi隠u quy đ鵜nh c栄a BLDS còn ch逢a th詠c s詠 t衣o đi隠u ki羽n thu壱n 

l嬰i cho công cu瓜c xây d詠ng và phát tri吋n c栄a n隠n kinh t院 th鵜 tr逢運ng đ鵜nh h逢噂ng 

XHCN nh逢: (1) BLDS hi羽n hành dành r医t nhi隠u quy đ鵜nh v隠 quy隠n s荏 h英u, 

trong khi đó l衣i có r医t ít quy đ鵜nh v隠 các lo衣i quy隠n khác đ嘘i v噂i tài s違n (quy隠n 

c栄a ng逢運i không ph違i là ch栄 s荏 h英u tài s違n). Th詠c tr衣ng này đã d磯n đ院n h壱u qu違 

là, pháp lu壱t dân s詠 Vi羽t Nam nói chung và BLDS nói riêng ch逢a t衣o c挨 s荏 pháp 

lỦ đ亥y đ栄 và thu壱n l嬰i cho vi羽c khai thác, s穎 d映ng m瓜t cách ti院t ki羽m và hi羽u 

qu違 các tài s違n và các ngu欝n tài nguyên thiên nhiên khác c栄a đ医t n逢噂c; (2) V医n 

đ隠 b違o v羽 quy隠n s荏 h英u luôn đ逢嬰c coi là m瓜t trong nh英ng nhi羽m v映 quan tr丑ng 

hàng đ亥u c栄a b医t c泳 BLDS nào, trong đó có BLDS n逢噂c ta. Tuy nhiên, BLDS 

hi羽n hành ch逢a ghi nh壱n đ亥y đ栄 các c挨 ch院 pháp lỦ đ吋 th詠c hi羽n nhi羽m v映 này, 

ví d映 nh逢 ch逢a ghi nh壱n đ逢嬰c nguyên t逸c quy隠n c栄a t医t c違 các ch栄 s荏 h英u, 

không phân bi羽t hình th泳c s荏 h英u, thành ph亥n kinh t院 đ隠u đ逢嬰c pháp lu壱t công 

nh壱n và b違o v羽 nh逢 nhau; (3) M瓜t s嘘 quy đ鵜nh c栄a BLDS còn gò bó, không phù 

h嬰p v噂i tính n<ng đ瓜ng c栄a n隠n kinh t院 th鵜 tr逢運ng, do đó đã 違nh h逢荏ng không 

t嘘t đ院n ch医t l逢嬰ng và hi羽u qu違 ho衣t đ瓜ng s違n xu医t, kinh doanh c栄a các doanh 
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nghi羽p. Ví d映, theo quy đ鵜nh hi羽n hành v隠 đi隠u ki羽n có hi羽u l詠c c栄a giao d鵜ch thì 

các giao d鵜ch dân s詠 có th吋 b鵜 tuyên b嘘 vô hi羽u do nhi隠u lỦ do khác nhau, do đó, 

không đ違m b違o tính 鰻n đ鵜nh c栄a quan h羽 h嬰p đ欝ng nh逢 m瓜t yêu c亥u t医t y院u c栄a 

n隠n kinh t院 th鵜 tr逢運ng. Quy đ鵜nh hi羽n hành c栄a BLDS v隠 vi羽c m瓜t pháp nhân ch雨 

có th吋 có m瓜t đ衣i di羽n theo pháp lu壱t và ch逢a có quy đ鵜nh v隠 vi羽c pháp nhân có 

th吋 là đ衣i di羽n theo 栄y quy隠n là không phù h嬰p v噂i nhu c亥u r医t t詠 nhiên, chính 

đáng c栄a các doanh nghi羽p v隠 đ衣i di羽n, ch逢a b違o đ違m tính chuyên nghi羽p và 

tính nhanh nh衣y trong qu違n lỦ, đi隠u hành s違n xu医t kinh doanh, nh医t là trong đi隠u 

ki羽n hi羽n nay khi mà các doanh nghi羽p Vi羽t Nam ngày càng có nhu c亥u và kh違 

n<ng m荏 r瓜ng quy mô, đ鵜a bàn ho衣t đ瓜ng c栄a mình và vi羽c tham gia t嘘 t映ng... 

H衣n ch院 này ph違i đ逢嬰c kh逸c ph映c s噂m đ吋 t衣o đi隠u ki羽n cho các doanh nghi羽p 

th詠c hi羽n ho衣t đ瓜ng s違n xu医t, kinh doanh m瓜t cách thu壱n l嬰i, hi羽u qu違, góp ph亥n 

xây d詠ng thành công n隠n kinh t院 th鵜 tr逢運ng đ鵜nh h逢噂ng XHCN 荏 n逢噂c ta; 

Thと ba, trong h羽 th嘘ng pháp lu壱t đi隠u ch雨nh các quan h羽 dân s詠, BLDS 

hi羽n hành còn ch逢a th吋 hi羽n đ逢嬰c m瓜t cách đ亥y đ栄 v鵜 trí, vai trò c栄a mình v噂i t逢 

cách là b瓜 lu壱t n隠n, lu壱t chung, nh医t là trong vi羽c th詠c hi羽n ba ch泳c n<ng: (1) 

Quy đ鵜nh nh英ng v医n đ隠 c挨 b違n nh医t, chung nh医t có liên quan đ院n t医t c違 các l┄nh 

v詠c thu瓜c đ運i s嘘ng dân s詠; (2) A鵜nh h逢噂ng cho vi羽c xây d詠ng các v<n b違n pháp 

lu壱t đi隠u ch雨nh các quan h羽 dân s詠 đ員c thù, và (3) Khi các lu壱t chuyên ngành 

không có quy đ鵜nh v隠 m瓜t quan h羽 dân s詠 thì quy đ鵜nh c栄a BLDS đ逢嬰c áp d映ng 

đ吋 đi隠u ch雨nh. B医t c壱p này càng đ逢嬰c th吋 hi羽n rõ h挨n khi mà trong đi隠u ki羽n 

hi羽n nay, bên c衣nh BLDS, đã và đang t欝n t衣i ngày càng nhi隠u đ衣o lu壱t đi隠u 

ch雨nh các l┄nh v詠c dân s詠 đ員c thù, nh逢 Lu壱t doanh nghi羽p, Lu壱t đ亥u t逢, Lu壱t đ医t 

đai, Lu壱t nhà 荏, Lu壱t kinh doanh b医t đ瓜ng s違n, Lu壱t th逢挨ng m衣i, Lu壱t hôn nhân 

và gia đình, Lu壱t s荏 h英u trí tu羽, B瓜 lu壱t lao đ瓜ng,… K院t qu違 là, BLDS nói riêng 

và h羽 th嘘ng pháp lu壱t dân s詠 nói chung còn ch逢a đáp 泳ng đ逢嬰c đ亥y đ栄 các yêu 

c亥u v隠 tính 鰻n đ鵜nh, tính khái quát, tính h羽 th嘘ng, tính d詠 báo và tính minh b衣ch 

trong h羽 th嘘ng pháp lu壱t c栄a Nhà n逢噂c pháp quy隠n; 

Thと t⇔, c医u trúc c栄a BLDS có đi吋m ch逢a h嬰p lỦ, ch逢a b違o đ違m tính đ欝ng 

b瓜, tính h羽 th嘘ng, tính logic gi英a các ph亥n và ch院 đ鵜nh c栄a B瓜 lu壱t. Nhi隠u quy 
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đ鵜nh đ逢嬰c l員p l衣i gi英a các ph亥n và các ch院 đ鵜nh; m瓜t s嘘 quy đ鵜nh không b違o 

đ違m tính rõ ràng, t衣o ra các cách hi吋u khác nhau, gây khó kh<n cho quá trình áp 

d映ng pháp lu壱t dân s詠 trong th詠c ti宇n.  

Nh英ng h衣n ch院, b医t c壱p nêu trên đã 違nh h逢荏ng không nh臼 đ院n hi羽u l詠c và 

hi羽u qu違 c栄a BLDS nói riêng, pháp lu壱t dân s詠 nói chung; ch逢a th詠c s詠 t衣o môi 

tr逢運ng pháp lý thu壱n l嬰i cho s詠 phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i c栄a đ医t n逢噂c c┡ng nh逢 

cho vi羽c công nh壱n, tôn tr丑ng, b違o v羽 và b違o đ違m các quy隠n dân s詠 c栄a ng逢運i 

dân. Do đó, vi羽c xây d詠ng BLDS (s穎a đ鰻i) là r医t c亥n thi院t. 

II. M影CăTIểU,ăQUANăAI韻MăCH迂ăA萎OăXỂYăD衛NGăB浦 LU一Tă 

1.ăM映cătiêu 

Xây d詠ng BLDS th詠c s詠 tr荏 thành lu壱t chung c栄a h羽 th嘘ng pháp lu壱t đi隠u 

ch雨nh các quan h羽 xa斡 hô 委i đ逢嬰c hình thành trên nguyên t逸c t詠 do, t詠 nguy羽n, bình 

đ鰯ng và t詠 ch鵜u trách nhi羽m gi英a các bên tham gia; ghi nh壱n và b違o v羽 t嘘t h挨n 

các quy隠n c栄a cá nhân, pháp nhân trong giao l逢u dân s詠; góp ph亥n hoàn thi羽n 

th吋 ch院 kinh t院 th鵜 tr逢運ng đ鵜nh h逢噂ng XHCN, 鰻n đ鵜nh môi tr逢運ng pháp lý cho s詠 

phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i sau khi Hi院n pháp n<m 2013 đ逢嬰c ban hành. 

2.ăQuanăđi吋măch雨ăđ衣o 

BLDS là m瓜t đ衣o lu壱t có Ủ ngh┄a to l噂n không ch雨 v隠 m員t b違o đ違m quy隠n 

con ng逢運i, quy隠n công dân, phát tri吋n kinh t院 - xã h瓜i mà còn c違 v隠 m員t xây 

d詠ng pháp lu壱t. Vì v壱y, vi羽c s穎a đ鰻i, b鰻 sung BLDS đã đ逢嬰c th詠c hi羽n trên c挨 

s荏 quán tri羽t nh英ng quan đi吋m ch雨 đ衣o sau đây:  

Thと nhＸt, th吋 ch院 hóa đ亥y đ栄, đ欝ng th運i t<ng c逢運ng các bi羽n pháp đ吋 công 

nh壱n, tôn tr丑ng, b違o v羽 và b違o đ違m t嘘t h挨n quy隠n con ng逢運i, quy隠n công dân 

trong các l┄nh v詠c c栄a đ運i s嘘ng dân s詠, c┡ng nh逢 nh英ng t逢 t逢荏ng, nguyên t逸c c挨 

b違n c栄a n隠n kinh t院 th鵜 tr逢運ng đ鵜nh h逢噂ng XHCN v隠 quy隠n s荏 h英u, quy隠n t詠 do 

kinh doanh, quy隠n bình đ鰯ng gi英a các ch栄 th吋 thu瓜c m丑i hình th泳c s荏 h英u và 

thành ph亥n kinh t院 đã đ逢嬰c ghi nh壱n trong trong Ngh鵜 quy院t A衣i h瓜i A違ng l亥n 

th泳 XI, Ngh鵜 quy院t s嘘 48-NQ/TW, Ngh鵜 quy院t s嘘 49-NQ/TW c栄a B瓜 Chính tr鵜 

và đ員c bi羽t là trong Hi院n pháp n<m 2013; 
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Thと hai, s穎a đ鰻i, b鰻 sung các quy đ鵜nh còn b医t c壱p, h衣n ch院 trong th詠c ti宇n 

thi hành đ吋 b違o đ違m BLDS th詠c s詠 phát huy đ逢嬰c ba vai trò c挨 b違n là: (1) T衣o 

c挨 ch院 pháp lỦ h英u hi羽u đ吋 công nh壱n, tôn tr丑ng, b違o v羽 và b違o đ違m quy隠n dân 

s詠 c栄a các các cá nhân, pháp nhân, đ員c bi羽t là trong vi羽c b違o v羽 quy隠n, l嬰i ích 

c栄a bên y院u th院, bên thi羽n chí trong quan h羽 dân s詠; h衣n ch院 đ院n m泳c t嘘i đa s詠 

can thi羽p c栄a c挨 quan công quy隠n vào vi羽c xác l壱p, thay đ鰻i, ch医m d泳t các quan 

h羽 dân s詠; (2) T衣o đi隠u ki羽n thu壱n l嬰i đ吋 thúc đ育y s違n xu医t kinh doanh, s穎 d映ng 

có hi羽u qu違 m丑i ngu欝n l詠c xã h瓜i, b違o đ違m s詠 thông thoáng, 鰻n đ鵜nh trong giao 

l逢u dân s詠, góp ph亥n phát tri吋n n隠n kinh t院 th鵜 tr逢運ng đ鵜nh h逢噂ng XHCN; (3) Là 

công c映 pháp lỦ h英u hi羽u đ吋 thúc đ育y s詠 hình thành và phát tri吋n các thi院t ch院 

dân ch栄 trong xã h瓜i, góp ph亥n xây d詠ng nhà n逢噂c pháp quy隠n Vi羽t Nam XHCN; 

Thと ba, xây d詠ng BLDS thành b瓜 lu壱t n隠n, có v鵜 trí, vai trò là lu壱t chung 

c栄a h羽 th嘘ng pháp lu壱t đi隠u ch雨nh các quan h羽 đ逢嬰c hình thành trên c挨 s荏 bình 

đ鰯ng, t詠 do Ủ chí, đ瓜c l壱p v隠 tài s違n và t詠 ch鵜u trách nhi羽m; có tính khái quát, 

tính d詠 báo và tính kh違 thi đ吋 m瓜t m員t, b違o đ違m tính 鰻n đ鵜nh c栄a B瓜 lu壱t, m員t 

khác, đáp 泳ng đ逢嬰c k鵜p th運i s詠 phát tri吋n th逢運ng xuyên, liên t映c c栄a các quan h羽 

xã h瓜i thu瓜c ph衣m vi đi隠u ch雨nh c栄a pháp lu壱t dân s詠;  

Thと t⇔, b違o đ違m tính k院 th瑛a và phát tri吋n các quy đ鵜nh còn phù h嬰p v噂i 

th詠c ti宇n c栄a pháp lu壱t dân s詠; các giá tr鵜 v<n hóa, t壱p quán, truy隠n th嘘ng đ衣o 

đ泳c t嘘t đ姻p c栄a Vi羽t Nam; tham kh違o kinh nghi羽m xây d詠ng BLDS c栄a m瓜t s嘘 

n逢噂c, nh医t là các n逢噂c có truy隠n th嘘ng pháp lu壱t t逢挨ng đ欝ng v噂i Vi 羽t Nam.  

III. B渦ăC影CăC曳AăB浦ăLU一T  

B瓜 lu壱t có 6 ph亥n, 27 ch逢挨ng v噂i 689 đi隠u, bao g欝m: 

Ph亥nă th泳ă nh医tă “Quyă đ鵜nhă chung” (Ai隠u 1-Ai隠u 157) g欝m 10 ch逢挨ng: 

Ch⇔¬ng I: Nh英ng quy đ鵜nh chung; Ch⇔¬ng II: Xác l壱p, th詠c hi羽n và b違o v羽 

quy隠n dân s詠; Ch⇔¬ng III: Cá nhân; Ch⇔¬ng IV: Pháp nhân; Ch⇔¬ng V: Nhà 

n逢噂c CHXHCNVN, c挨 quan nhà n逢噂c 荏 trung 逢挨ng, 荏 đ鵜a ph逢挨ng trong quan 

h羽 dân s詠; Ch⇔¬ng VI: H瓜 gia đình, t鰻 h挨p tác và t鰻 ch泳c khác không có t逢 cách 

pháp nhân trong quan h羽 dân s詠; Ch⇔¬ng VII: Tài s違n; Ch⇔¬ng VIII: Giao d鵜ch 

dân s詠; Ch⇔¬ng IX: A衣i di羽n; Ch⇔¬ng X: Th運i h衣n và th運i hi羽u. 
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Ph亥năth泳ăhaiă“Quy隠năs荏ăh英uăvƠăquy隠năkhácăđ嘘iăv噂iătƠiăs違n” (Ai隠u 158-

Ai隠u 273) g欝m 4 ch逢挨ng: Ch⇔¬ng XI: Quy đ鵜nh chung; Ch⇔¬ng XII: Chi院m 

h英u; Ch⇔¬ng XIII: Quy隠n s荏 h英u; Ch⇔¬ng XIV: Quy隠n khác đ嘘i v噂i tài s違n; 

Ph亥nă th泳ă baă “Ngh┄aă v映ă vƠă h嬰pă đ欝ng” (Ai隠u 274-Ai隠u 608) g欝m 6 

ch逢挨ng: Ch⇔¬ng XV: Quy đ鵜nh chung; Ch⇔¬ng XVI: M瓜t s嘘 h嬰p đ欝ng thông 

d映ng;  Ch⇔¬ng XVII: H泳a th逢荏ng, thi có gi違i; Ch⇔¬ng XVIII: Th詠c hi羽n công 

vi羽c không có 栄y quy隠n; Ch⇔¬ng XIX: Ngh┄a v映 hoàn tr違 do chi院m h英u, s穎 d映ng 

tài s違n, đ逢嬰c l嬰i v隠 tài s違n không có c<n c泳 pháp lu壱t; Ch⇔¬ng XX: Trách nhi羽m 

b欝i th逢運ng thi羽t h衣i ngoài h嬰p đ欝ng. 

Ph亥nă th泳ă t逢ă “Th瑛aă k院” (Ai隠u 609-Ai隠u 662) g欝m 4 ch逢挨ng: Ch⇔¬ng 

XXI: Quy đ鵜nh chung; Ch⇔¬ng XXII: Th瑛a k院 theo di chúc; Ch⇔¬ng XXIII: 

Th瑛a k院 theo pháp lu壱t; Ch⇔¬ng XXIV: Thanh toán và phân chia di s違n. 

Ph亥nă th泳ăn<mă“Phápă lu壱tăápăd映ngăđ嘘iăv噂iăquanăh羽ădơnăs詠ăcóăy院uă t嘘ă
n逢噂căngoƠi” (Ai隠u 663 - Ai隠u 687) g欝m 3 ch逢挨ng: Ch⇔¬ng XXV: Quy đ鵜nh 

chung; Ch⇔¬ng XXVI: Pháp lu壱t áp d映ng đ嘘i v噂i cá nhân, pháp nhân; Ch⇔¬ng 

XXVII: Pháp lu壱t áp d映ng đ嘘i v噂i quan h羽 tài s違n, quan h羽 nhân thân. 

Ph亥năth泳ăsáuă“Ai隠uăkho違năthiăhƠnh” (Ai隠u 688 và Ai隠u 689). 

 

B. N浦IăDUNGăC愛ăB謂N C曳AăB浦ăLU一TăDỂNăS衛ăN;Mă2015 

I.ăPH井NăTH永ăNH遺Tă“QUYăA卯NHăCHUNG” 

1.ăV隠ă“Nh英ngăquyăđ鵜nhăchung”ă(Ch逢挨ngăI)  

1.1. Vｚ phＴm vi điｚu chえnh (Aiｚu 1) 

B瓜 lu壱t quy đ鵜nh v隠 ph衣m vi đi隠u ch雨nh theo cách ti院p c壱n khái quát, tr瑛u 

t逢嬰ng h挨n so v噂i BLDS 2005, bao g欝m quy đ鵜nh đ鵜a v鵜 pháp lỦ, chu育n m詠c 

pháp lỦ v隠 cách 泳ng x穎 c栄a cá nhân, pháp nhân; quy隠n, ngh┄a v映 v隠 nhân thân 

và tài s違n c栄a cá nhân, pháp nhân trong các quan h羽 dân s詠 (quan h羽 đ逢嬰c hình 

thành trên c挨 s荏 bình đ鰯ng, t詠 do Ủ chí, đ瓜c l壱p v隠 tài s違n và t詠 ch鵜u trách 

nhi羽m). 

1.2. Vｚ các nguyên tｈc c¬ bＶn cてa pháp luｆt dân sば (Aiｚu 3) 
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B瓜 lu壱t không quy đ鵜nh các nguyên t逸c c挨 b違n c栄a BLDS thành m瓜t 

ch逢挨ng nh逢 BLDS 2005 mà quy đ鵜nh thành m瓜t đi隠u “Các nguyên t逸c c挨 b違n 

c栄a pháp lu壱t dân s詠”. Trong đó, ghi nh壱n 05 nguyên t逸c c挨 b違n c栄a pháp lu壱t 

dân s詠, ph違n ánh nh英ng đ員c tr逢ng và nguyên lỦ c挨 b違n nh医t c栄a quan h羽 dân s詠, 

pháp lu壱t dân s詠, bao g欝m: (1) Nguyên t逸c bình đ鰯ng; (2) Nguyên t逸c t詠 do, t詠 

nguy羽n cam k院t, th臼a thu壱n; (3) Nguyên t逸c thi羽n chí, trung th詠c; (4) Nguyên 

t逸c tôn tr丑ng l嬰i ích qu嘘c gia, dân t瓜c, quy隠n và l嬰i ích h嬰p pháp c栄a ng逢運i khác 

và (5) Nguyên t逸c t詠 ch鵜u trách nhi羽m dân s詠.  

BLDS 2015 không ghi nh壱n l衣i nguyên t逸c tuân th栄 pháp lu壱t và nguyên 

t逸c c<n c泳 xác l壱p quy隠n, ngh┄a v映 dân s詠; nguyên t逸c tôn tr丑ng đ衣o đ泳c, truy隠n 

th嘘ng t嘘t đ姻p và nguyên t逸c hòa gi違i đ逢嬰c quy đ鵜nh thành chính sách c栄a Nhà 

n逢噂c đ嘘i v噂i quan h羽 dân s詠 (Ai隠u 7).  

1.3. Vｚ áp dつng Bじ luｆt dân sば (Aiｚu 4) 

A吋 b違o đ違m s詠 đ欝ng b瓜, th嘘ng nh医t trong xây d詠ng, áp d映ng pháp lu壱t dân 

s詠 và đ吋 làm rõ v鵜 trí, vai trò c栄a BLDS, B瓜 lu壱t b鰻 sung quy đ鵜nh v隠 m嘘i quan 

h羽 gi英a BLDS và lu壱t khác có liên quan. Theo đó BLDS là lu壱t chung đi隠u 

ch雨nh các quan h羽 dân s詠; lu壱t khác có liên quan đi隠u ch雨nh quan h羽 dân s詠 

trong các l┄nh v詠c c映 th吋 không đ逢嬰c trái v噂i các nguyên t逸c c挨 b違n c栄a pháp 

lu壱t dân s詠 đ逢嬰c quy đ鵜nh trong BLDS; tr逢運ng h嬰p lu壱t khác có liên quan không 

quy đ鵜nh ho員c có quy đ鵜nh nh逢ng vi ph衣m nguyên t逸c c挨 b違n c栄a pháp lu壱t dân 

s詠 thì quy đ鵜nh c栄a BLDS đ逢嬰c áp d映ng. 

1.4. Vｚ áp dつng tｆp quán, áp dつng t⇔¬ng tば pháp luｆt (Aiｚu 5 - Aiｚu 6) 

A吋 b違o đ違m tính kh違 thi trong quy đ鵜nh c栄a BLDS và lu壱t khác có liên 

quan, t衣o c挨 ch院 pháp lỦ đ亥y đ栄 h挨n trong gi違i quy院t v映 vi羽c dân s詠, B瓜 lu壱t quy 

đ鵜nh c映 th吋 v隠 vi羽c áp d映ng t壱p quán, áp d映ng t逢挨ng t詠 pháp lu壱t, theo đó: 

- T壱p quán là quy t逸c x穎 s詠 có n瓜i dung rõ ràng đ吋 xác đ鵜nh quy隠n, ngh┄a 

v映 c栄a cá nhân, pháp nhân trong quan h羽 dân s詠 c映 th吋, đ逢嬰c hình thành và l員p 

đi l員p l衣i nhi隠u l亥n trong m瓜t th運i gian dài, đ逢嬰c th瑛a nh壱n và áp d映ng r瓜ng rãi 

trong m瓜t vùng, mi隠n, dân t瓜c, c瓜ng đ欝ng dân c逢 ho員c trong m瓜t l┄nh v詠c dân 

s詠; 
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- Tr逢運ng h嬰p các bên không có tho違 thu壱n và pháp lu壱t không quy đ鵜nh thì 

có th吋 áp d映ng t壱p quán nh逢ng t壱p quán áp d映ng không đ逢嬰c trái v噂i các nguyên 

t逸c c挨 b違n c栄a pháp lu壱t dân s詠 t衣i Ai隠u 3 BLDS 2015. Tr逢運ng h嬰p không có 

t壱p quán đ逢嬰c áp d映ng thì áp d映ng quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t đi隠u ch雨nh quan h羽 

dân s詠 t逢挨ng t詠. Tr逢運ng h嬰p không th吋 áp d映ng t壱p quán, áp d映ng t逢挨ng t詠 

pháp lu壱t thì áp d映ng các nguyên t逸c c挨 b違n c栄a pháp lu壱t dân s詠, án l羽, l胤 công 

b茨ng đ吋 gi違i quy院t v映 vi羽c dân s詠.  

2.ăV隠ă“Xácăl壱p,ăth詠căhi羽năvƠăb違oăv羽ăquy隠nădơnăs詠”ă(Ch逢挨ngăII) 
B瓜 lu壱t b鰻 sung ch逢挨ng II “Xác l壱p, th詠c hi羽n và b違o v羽 quy隠n dân s詠”, 

quy đ鵜nh v隠 gi噂i h衣n vi羽c th詠c hi羽n quy隠n dân s詠, c挨 ch院 pháp lỦ v隠 th詠c hi羽n, 

b違o v羽 quy隠n dân s詠, trách nhi羽m c栄a c挨 quan có th育m quy隠n trong vi羽c b違o v羽 

quy隠n dân s詠. Trong đó:  

2.1. Vｚ thばc hiうn quyｚn dân sば (Aiｚu 9) 

B瓜 lu壱t b鰻 sung quy đ鵜nh cá nhân, pháp nhân th詠c hi羽n quy隠n dân s詠 theo Ủ 

chí c栄a mình nh逢ng không đ逢嬰c trái v噂i các nguyên t逸c c挨 b違n c栄a pháp lu壱t 

dân s詠 (Ai隠u 3) và gi噂i h衣n vi羽c th詠c hi羽n quy隠n dân s詠 (Ai隠u 10); cá nhân, 

pháp nhân không th詠c hi羽n quy隠n dân s詠 c栄a mình không ph違i là c<n c泳 làm 

ch医m d泳t quy隠n, tr瑛 tr逢運ng h嬰p lu壱t có quy đ鵜nh khác. 

 2.2. Vｚ giずi hＴn viうc thばc hiうn quyｚn dân sば (Aiｚu 10) 

A吋 c映 th吋 hóa nguyên t逸c tôn tr丑ng l嬰i ích qu嘘c gia, dân t瓜c, quy隠n và l嬰i 

ích h嬰p pháp c栄a ng逢運i khác và đ吋 nâng cao trách nhi羽m c栄a ch栄 th吋 có quy隠n 

dân s詠 trong th詠c hi羽n quy隠n c栄a mình, B瓜 lu壱t b鰻 sung quy đ鵜nh cá nhân, pháp 

nhân không đ逢嬰c l衣m d映ng quy隠n dân s詠 c栄a mình gây thi羽t h衣i cho ng逢運i khác; 

đ吋 vi ph衣m ngh┄a v映 c栄a mình ho員c th詠c hi羽n m映c đích khác trái pháp lu壱t; 

tr逢運ng h嬰p cá nhân, pháp nhân l衣m d映ng quy隠n dân s詠 thì Tòa án ho員c c挨 quan 

có th育m quy隠n khác c<n c泳 vào tính ch医t, h壱u qu違 c栄a hành vi vi ph衣m mà có 

th吋 không b違o v羽 m瓜t ph亥n ho員c toàn b瓜 quy隠n c栄a h丑, bu瓜c b欝i th逢運ng n院u gây 

thi羽t h衣i và có th吋 áp d映ng ch院 tài khác do lu壱t quy đ鵜nh. 

2.3. Vｚ các ph⇔¬ng thとc bＶo vう quyｚn dân sば (Aiｚu 11 - Aiｚu 13) 

A吋 th嘘ng nh医t trong đi隠u ch雨nh pháp lu壱t v隠 ph逢挨ng th泳c b違o v羽 quy隠n và 
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đ吋 t衣o c挨 ch院 pháp lỦ cho cá nhân, pháp nhân l詠a ch丑n ph逢挨ng th泳c b違o v羽 

quy隠n dân s詠, B瓜 lu壱t quy đ鵜nh c映 th吋 h挨n, khi quy隠n dân s詠 c栄a cá nhân, pháp 

nhân b鵜 xâm ph衣m thì ch栄 th吋 đó có quy隠n t詠 b違o v羽 theo quy đ鵜nh c栄a BLDS, 

lu壱t khác có liên quan ho員c yêu c亥u c挨 quan, t鰻 ch泳c có th育m quy隠n th詠c hi羽n 

các bi羽n pháp theo quy đ鵜nh c栄a lu壱t, trong đó: 

Tr逢運ng h嬰p cá nhân, pháp nhân l詠a ch丑n ph逢挨ng th泳c t詠 b違o v羽 quy隠n dân 

s詠 thì vi羽c t詠 b違o v羽 quy隠n ph違i phù h嬰p v噂i tính ch医t, m泳c đ瓜 xâm ph衣m đ院n 

quy隠n dân s詠 đó và không đ逢嬰c trái v噂i các nguyên t逸c c挨 b違n c栄a pháp lu壱t dân 

s詠 (Ai隠u 3); 

Cá nhân, pháp nhân có quy隠n dân s詠 b鵜 xâm ph衣m đ逢嬰c b欝i th逢運ng toàn b瓜 

thi羽t h衣i, tr瑛 tr逢運ng h嬰p các bên có th臼a thu壱n khác ho員c lu壱t có quy đ鵜nh khác. 

2.4. Vｚ trách nhiうm cてa Tòa án, c¬ quan có thｂm quyｚn khác trong viうc 

bＶo vう quyｚn dân sば (Aiｚu 14 và Aiｚu 15)  

A吋 b違o đ違m quy隠n dân s詠 c栄a cá nhân, pháp nhân đ逢嬰c b違o v羽 k鵜p th運i, 

phát huy vai trò b違o v羽 công lý c栄a Tòa án, phát huy trách nhi羽m c栄a các c挨 

quan có th育m quy隠n khác tr逢噂c ng逢運i dân, B瓜 lu壱t b鰻 sung quy đ鵜nh trách 

nhi羽m c栄a Tòa án, c挨 quan có th育m quy隠n khác trong vi羽c tôn tr丑ng, b違o v羽 

quy隠n dân s詠 c栄a cá nhân, pháp nhân. Theo đó, tr逢運ng h嬰p quy隠n dân s詠 b鵜 xâm 

ph衣m ho員c có tranh ch医p thì vi羽c b違o v羽 quy隠n đ逢嬰c th詠c hi羽n theo pháp lu壱t t嘘 

t映ng t衣i Tòa án ho員c tr丑ng tài; vi羽c b違o v羽 quy隠n dân s詠 theo th栄 t映c hành chính 

đ逢嬰c th詠c hi羽n trong tr逢運ng h嬰p lu壱t quy đ鵜nh; quy院t đ鵜nh gi違i quy院t v映 vi羽c 

theo th栄 t映c hành chính có th吋 đ逢嬰c xem xét l衣i t衣i Tòa án; Tòa án ho員c c挨 quan 

có th育m quy隠n khác có quy隠n h栄y quy院t đ鵜nh cá bi羽t c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c, 

ng逢運i có th育m quy隠n trái pháp lu壱t xâm ph衣m đ院n quy隠n dân s詠 cá nhân, pháp 

nhân. 

A員c bi羽t, B瓜 lu壱t quy đ鵜nh Tòa án không đ逢嬰c t瑛 ch嘘i gi違i quy院t v映 vi羽c 

dân s詠 v噂i lỦ do ch逢a có đi隠u lu壱t đ吋 áp d映ng. Tr逢運ng h嬰p này n院u không có t壱p 

quán và không áp d映ng đ逢嬰c t逢挨ng t詠 pháp lu壱t thì Tòa án v壱n d映ng nguyên t逸c 

c挨 b違n c栄a pháp lu壱t dân s詠, án l羽, l胤 công b茨ng đ吋 gi違i quy院t.  
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3.ăV隠ă“Cáănhơn”ă(Ch逢挨ngăIII) 
Ch逢挨ng này quy đ鵜nh v隠 n<ng l詠c ch栄 th吋 c栄a cá nhân và các n瓜i dung 

pháp lỦ khác có liên quan (giám h瓜, quy隠n nhân thân c栄a cá nhân, n挨i c逢 trú, 

thông báo tìm ki院m ng逢運i v逸ng m員t t衣i n挨i c逢 trú, tuyên b嘘 m医t tích, tuyên b嘘 

ch院t). Trong đó:  

3.1. Vｚ n<ng lばc hành vi dân sば cてa cá nhân (Aiｚu 19 - Aiｚu 24) 

A吋 b違o đ違m t嘘t h挨n vi羽c tôn tr丑ng, th詠c hi羽n các quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp 

c栄a cá nhân và đ吋 bao quát h挨n trong quy đ鵜nh có liên quan đ院n ng逢運i y院u th院 

v隠 n<ng l詠c hành vi dân s詠, B瓜 lu壱t s穎a đ鰻i, b鰻 sung m瓜t s嘘 n瓜i dung sau đây: 

- Không quy đ鵜nh ng逢運i ch逢a đ栄 sáu tu鰻i thu瓜c di羽n không có n<ng l詠c 

hành vi dân s詠; 

- Vi羽c xác l壱p, th詠c hi羽n giao d鵜ch dân s詠 c栄a ng逢運i ch逢a thành niên đ逢嬰c 

quy đ鵜nh c映 th吋, linh ho衣t h挨n theo h逢噂ng giao d鵜ch dân s詠 c栄a ng逢運i ch逢a đ栄 

sáu tu鰻i do ng逢運i đ衣i di羽n theo pháp lu壱t c栄a ng逢運i đó xác l壱p, th詠c hi羽n; ng逢運i 

t瑛 đ栄 sáu tu鰻i đ院n ch逢a đ栄 m逢運i l<m tu鰻i khi xác l壱p, th詠c hi羽n giao d鵜ch dân s詠 

ph違i đ逢嬰c ng逢運i đ衣i di羽n theo pháp lu壱t đ欝ng Ủ, tr瑛 giao d鵜ch dân s詠 ph映c v映 

nhu c亥u sinh ho衣t hàng ngày phù h嬰p v噂i l泳a tu鰻i; ng逢運i t瑛 đ栄 m逢運i l<m tu鰻i 

đ院n ch逢a đ栄 m逢運i tám tu鰻i t詠 mình xác l壱p, th詠c hi羽n giao d鵜ch dân s詠, tr瑛 giao 

d鵜ch dân s詠 liên quan đ院n b医t đ瓜ng s違n, đ瓜ng s違n ph違i đ<ng kỦ và giao d鵜ch dân 

s詠 khác theo quy đ鵜nh c栄a lu壱t ph違i đ逢嬰c ng逢運i đ衣i di羽n theo pháp lu壱t đ欝ng Ủ; 

- B鰻 sung quy đ鵜nh v隠 ng逢運i có khó kh<n trong nh壱n th泳c, làm ch栄 hành vi. 

Theo đó, ng逢運i thành niên do tình tr衣ng th吋 ch医t ho員c tinh th亥n mà không đ栄 

kh違 n<ng nh壱n th泳c, làm ch栄 hành vi nh逢ng ch逢a đ院n m泳c m医t n<ng l詠c hành vi 

dân s詠 thì theo yêu c亥u c栄a ng逢運i này, ng逢運i có quy隠n, l嬰i ích liên quan ho員c 

c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c h英u quan, trên c挨 s荏 k院t lu壱n giám đ鵜nh pháp y tâm th亥n, 

Tòa án ra quy院t đ鵜nh tuyên b嘘 ng逢運i này là ng逢運i có khó kh<n trong nh壱n th泳c, 

làm ch栄 hành vi và ch雨 đ鵜nh ng逢運i giám h瓜, xác đ鵜nh quy隠n, ngh┄a v映 c栄a ng逢運i 

giám h瓜. 

3.2. Vｚ quyｚn nhân thân cてa cá nhân (Aiｚu 25 - Aiｚu 39) 
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A吋 c映 th吋 hóa các d医u hi羽u v隠 nhân thân trong xác đ鵜nh t逢 cách ch栄 th吋 c栄a 

cá nhân và đ吋 làm rõ h挨n nh英ng quy隠n nhân thân g逸n li隠n v噂i l嬰i ích tinh th亥n 

c栄a cá nhân nh逢ng ch逢a đ逢嬰c quy đ鵜nh c映 th吋 trong Hi院n pháp và lu壱t khác có 

liên quan, B瓜 lu壱t quy đ鵜nh c映 th吋 các quy隠n: (1) Quy隠n có h丑, tên (Ai隠u 26); 

(2) Quy隠n thay đ鰻i h丑 (Ai隠u 27); (3) Quy隠n thay đ鰻i tên (Ai隠u 28); (4) Quy隠n 

xác đ鵜nh, xác đ鵜nh l衣i dân t瓜c (Ai隠u 29); (5) Quy隠n đ逢嬰c khai sinh, khai t穎 

(Ai隠u 30); (6) Quy隠n đ嘘i v噂i qu嘘c t鵜ch (Ai隠u 31); (7) Quy隠n c栄a cá nhân đ嘘i v噂i 

hình 違nh (Ai隠u 32); (8) Quy隠n s嘘ng, quy隠n đ逢嬰c b違o đ違m an toàn v隠 tính m衣ng, 

s泳c kh臼e, thân th吋 (Ai隠u 33); (9) Quy隠n đ逢嬰c b違o v羽 danh d詠, nhân ph育m, uy tín 

(Ai隠u 34); (10) Quy隠n hi院n, nh壱n mô, b瓜 ph壱n c挨 th吋 ng逢運i và hi院n, l医y xác 

(Ai隠u 35); (11) Quy隠n xác đ鵜nh l衣i gi噂i tính (Ai隠u 36); (12) Quy隠n v隠 đ運i s嘘ng 

riêng t逢, bí m壱t cá nhân, bí m壱t gia đình (Ai隠u 39); (13) Quy隠n nhân thân trong 

hôn nhân và gia đình (Ai隠u 40).  

A欝ng th運i, đ吋 c映 th吋 hóa nguyên t逸c bình đ鰯ng trong quan h羽 dân s詠, k鵜p 

th運i t衣o c挨 ch院 pháp lỦ đ吋 th詠c hi羽n, b違o v羽 quy隠n, l嬰i ích có liên quan c栄a 

ng逢運i chuy吋n đ鰻i gi噂i tính, B瓜 lu壱t (Ai隠u 37) ghi nh壱n v隠 vi羽c chuy吋n đ鰻i gi噂i 

tính, theo đó, vi羽c chuy吋n đ鰻i gi噂i tính đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh c栄a lu壱t, cá 

nhân đã chuy吋n đ鰻i gi噂i tính có quy隠n, ngh┄a v映 đ<ng kỦ thay đ鰻i h瓜 t鵜ch theo 

quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 h瓜 t鵜ch, có quy隠n nhân thân phù h嬰p v噂i gi噂i tính đã 

đ逢嬰c chuy吋n đ鰻i theo quy đ鵜nh c栄a BLDS và lu壱t khác có liên quan. 

3.3. Vｚ giám hじ (Aiｚu 46 - Aiｚu 63) 

A吋 ch院 đ瓜 giám h瓜 cho ng逢運i ch逢a thành niên, ng逢運i đã thành niên m医t 

n<ng l詠c hành vi dân s詠, ng逢運i có khó kh<n trong nh壱n th泳c, làm ch栄 hành vi 

linh ho衣t, kh違 thi h挨n và đ吋 th詠c hi羽n, b違o v羽 t嘘t nh医t quy隠n, l嬰i ích c栄a ng逢運i 

đ逢嬰c giám h瓜, B瓜 lu壱t s穎a đ鰻i, b鰻 sung nhi隠u quy đ鵜nh liên quan, trong đó: 

- Ng逢運i có n<ng l詠c hành vi dân s詠 đ亥y đ栄 có quy隠n l詠a ch丑n ng逢運i giám 

h瓜 cho mình khi h丑 荏 tình tr衣ng c亥n đ逢嬰c giám h瓜;  

- Vi羽c c穎, ch雨 đ鵜nh ng逢運i giám h瓜 cho ng逢運i ch逢a thành niên t瑛 đ栄 sáu tu鰻i 

tr荏 lên thì ph違i xem xét nguy羽n v丑ng c栄a ng逢運i này; 
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- Pháp nhân có n<ng l詠c pháp lu壱t dân s詠 phù h嬰p v噂i vi羽c giám h瓜 và có 

đi隠u ki羽n c亥n thi院t đ吋 th詠c hi羽n quy隠n, ngh┄a v映 c栄a ng逢運i giám h瓜 thì đ逢嬰c làm 

ng逢運i giám h瓜; 

- Vi羽c giám h瓜 đ嘘i v噂i ng逢運i có khó kh<n trong nh壱n th泳c, làm ch栄 hành vi 

đ逢嬰c th詠c hi羽n theo các nguyên t逸c: (i) Vi羽c giám h瓜 ph違i đ逢嬰c s詠 đ欝ng Ủ c栄a 

ng逢運i đó n院u h丑 có n<ng l詠c th吋 hi羽n Ủ chí c栄a mình t衣i th運i đi吋m yêu c亥u; (ii) 

Ng逢運i giám h瓜 c栄a ng逢運i có khó kh<n trong nh壱n th泳c, làm ch栄 hành vi do Tòa 

án ch雨 đ鵜nh theo s詠 l詠a ch丑n c栄a ng逢運i đ逢嬰c giám h瓜 tr逢噂c khi h丑 荏 tình tr衣ng 

c亥n đ逢嬰c giám h瓜 theo quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 Ai隠u 48 c栄a BLDS, tr逢運ng h嬰p 

không có ng逢運i này thì Tòa án ch雨 đ鵜nh trong s嘘 nh英ng ng逢運i giám h瓜 đ逢挨ng 

nhiên c栄a ng逢運i m医t n<ng l詠c hành vi dân s詠, n院u không có nh英ng ng逢運i trên 

thì Tòa án ch雨 đ鵜nh m瓜t cá nhân ho員c đ隠 ngh鵜 m瓜t pháp nhân th詠c hi羽n vi羽c giám 

h瓜; (iii) Ng逢運i giám h瓜 c栄a ng逢運i có khó kh<n trong nh壱n th泳c, làm ch栄 hành vi 

có quy隠n, ngh┄a v映 theo quy院t đ鵜nh c栄a Tòa án trong s嘘 các quy隠n, ngh┄a v映 c栄a 

ng逢運i giám h瓜 cho ng逢運i m医t n<ng l詠c hành vi dân s詠; 

- Ng逢運i thân thích c栄a ng逢運i đ逢嬰c giám h瓜 có quy隠n th臼a thu壱n v隠 vi羽c 

ch丑n cá nhân, pháp nhân khác không ph違i là ng逢運i thân thích c栄a ng逢運i đ逢嬰c 

giám h瓜 làm ng逢運i giám sát vi羽c giám h瓜;  

- Vi羽c giám h瓜 ph違i đ逢嬰c đ<ng kỦ t衣i c挨 quan nhà n逢噂c có th育m quy隠n 

theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 h瓜 t鵜ch (k吋 c違 giám h瓜 đ逢挨ng nhiên); ng逢運i giám 

h瓜 đ逢挨ng nhiên mà không đ<ng kỦ vi羽c giám h瓜 thì v磯n ph違i th詠c hi羽n ngh┄a v映 

c栄a ng逢運i giám h瓜. Tr逢運ng h嬰p có tranh ch医p v隠 giám h瓜 thì đ逢嬰c gi違i quy院t 

theo th栄 t映c t嘘 t映ng t衣i Tòa án.  

4.ăV隠ă“Phápănhơn”ă(Ch逢挨ngăIV) 
A吋 làm rõ h挨n đ鵜a v鵜 pháp lỦ c栄a pháp nhân trong quan h羽 dân s詠, đ欝ng 

th運i b違o đ違m đ逢嬰c tính bao quát trong đi隠u ch雨nh v隠 pháp nhân, B瓜 lu壱t đã s穎a 

đ鰻i, b鰻 sung m瓜t s嘘 n瓜i dung c挨 b違n v隠 đi隠u ki羽n đ吋 m瓜t t鰻 ch泳c đ逢嬰c công 

nh壱n là pháp nhân, quy隠n thành l壱p pháp nhân, phân lo衣i pháp nhân, các thành 

t嘘 c挨 b違n c栄a pháp nhân (đi隠u l羽, tên g丑i, tr映 s荏, qu嘘c t鵜ch, tài s違n, c挨 c医u t鰻 

ch泳c, chi nhánh, v<n phòng đ衣i di羽n), đ衣i di羽n c栄a pháp nhân, n<ng l詠c pháp 
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lu壱t c栄a pháp nhân, trách nhi羽m dân s詠 c栄a pháp nhân, t鰻 ch泳c l衣i pháp nhân, 

ch医m d泳t pháp nhân. Trong đó:  

- M丑i cá nhân, pháp nhân đ隠u có quy隠n thành l壱p pháp nhân, tr瑛 tr逢運ng 

h嬰p lu壱t có quy đ鵜nh khác. Pháp nhân đ逢嬰c thành l壱p theo sáng ki院n c栄a cá 

nhân, pháp nhân ho員c theo quy院t đ鵜nh c栄a c挨 quan nhà n逢噂c có th育m quy隠n; 

tr逢運ng h嬰p pháp lu壱t có quy đ鵜nh thì vi羽c đ<ng kỦ pháp nhân ph違i đ逢嬰c th詠c 

hi羽n và ph違i đ逢嬰c công b嘘 công khai; đ<ng kỦ pháp nhân bao g欝m đ<ng kỦ 

thành l壱p, đ<ng kỦ thay đ鰻i và đ<ng kỦ khác theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t; n院u 

pháp nhân ph違i đ<ng kỦ ho衣t đ瓜ng thì n<ng l詠c pháp lu壱t dân s詠 c栄a pháp nhân 

phát sinh t瑛 th運i đi吋m ghi vào s鰻 đ<ng kỦ.  

Pháp nhân ch鵜u trách nhi羽m dân s詠 v隠 ngh┄a v映 do sáng l壱p viên ho員c đ衣i 

di羽n c栄a sáng l壱p viên xác l壱p, th逢 委c hiê 委n đ吋 tha偉nh lâ 委p, đ<ng kỦ pháp nhân, tr瑛 

tr逢運ng h嬰p có th臼a thu壱n khác ho員c lu壱t có quy đ鵜nh khác. 

- C<n c泳 vào m映c đích thành l壱p, ho衣t đ瓜ng c栄a pháp nhân, B瓜 lu壱t phân 

lo衣i pháp nhân trong quan h羽 dân s詠 theo 2 lo衣i pháp nhân c挨 b違n là pháp nhân 

th逢挨ng m衣i (Pháp nhân th逢挨ng m衣i là doanh nghi羽p và các t鰻 ch泳c kinh t院 khác 

- có m映c tiêu chính là tìm ki院m l嬰i nhu壱n và l嬰i nhu壱n đ逢嬰c chia cho các thành 

viên ) và pháp nhân phi th逢挨ng m衣i (pháp nhân là c挨 quan nhà n逢噂c, đ挨n v鵜 v┡ 

trang nhân dân, t鰻 ch泳c chính tr鵜, t鰻 ch泳c chính tr鵜 - xã h瓜i, t鰻 ch泳c chính tr鵜 xã 

h瓜i - ngh隠 nghi羽p, t鰻 ch泳c xã h瓜i, t鰻 ch泳c xã h瓜i - ngh隠 nghi羽p, qu悦 xã h瓜i, qu悦 

t瑛 thi羽n, doanh nghi羽p xã h瓜i và các t鰻 ch泳c phi th逢挨ng m衣i khác - không có 

m映c tiêu chính là tìm ki院m l嬰i nhu壱n, n院u có l嬰i nhu壱n thì c┡ng không đ逢嬰c 

phân chia cho các thành viên). 

5.ă V隠ă “NhƠă n逢噂că CHXHCNă Vi羽tă Nam, c挨ă quană nhƠă n逢噂că 荏ă trung 

逢挨ng,ă荏ăđ鵜aăph逢挨ngătrongăquanăh羽ădơnăs詠”ă(Ch逢挨ngăV) 
A吋 c映 th吋 hóa nguyên t逸c bình đ鰯ng trong quan h羽 dân s詠 và t衣o c挨 ch院 

pháp lỦ đi隠u ch雨nh quan h羽 dân s詠 có m瓜t bên là Nhà n逢噂c, B瓜 lu壱t b鰻 sung 

Ch逢挨ng V “Nhà n逢噂c CHXHCN Vi羽t Nam, c挨 quan nhà n逢噂c 荏 trung 逢挨ng, 荏 

đ鵜a ph逢挨ng trong quan h羽 dân s詠”, quy đ鵜nh v隠 đ鵜a v鵜 pháp lỦ, đ衣i di羽n tham gia 

quan h羽 dân s詠, trách nhi羽m v隠 ngh┄a v映 dân s詠 và trách nhi羽m dân s詠 trong 
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quan h羽 dân s詠 c栄a Nhà n逢噂c CHXHCN Vi羽t Nam, c挨 quan nhà n逢噂c 荏 trung 

逢挨ng, 荏 đ鵜a ph逢挨ng v噂i nhà n逢噂c, pháp nhân, cá nhân n逢噂c ngoài. Trong đó: 

- Nhà n逢噂c CHXHCN Vi羽t Nam, c挨 quan nhà n逢噂c 荏 trung 逢挨ng, 荏 đ鵜a 

ph逢挨ng khi tham gia quan h羽 dân s詠 thì bình đ鰯ng v噂i các ch栄 th吋 khác và ch鵜u 

trách nhi羽m dân s詠 theo quy đ鵜nh c栄a BLDS; 

- B瓜 lu壱t c┡ng quy đ鵜nh c映 th吋 v隠 đ衣i di羽n tham gia quan h羽 dân s詠, trách 

nhi羽m v隠 ngh┄a v映 dân s詠 và trách nhi羽m v隠 ngh┄a v映 c栄a Nhà n逢噂c CHXHCN 

Vi羽t Nam, c挨 quan nhà n逢噂c 荏 trung 逢挨ng, 荏 đ鵜a ph逢挨ng trong quan h羽 dân s詠 

v噂i m瓜t bên là nhà n逢噂c, pháp nhân, cá nhân n逢噂c ngoài. 

6.ăV隠ă“H瓜ăgiaăđình,ăt鰻ăh嬰pătácăvƠăt鰻ăch泳căkhácăkhôngăcóăt逢ăcáchăphápă
nhân trong quanăh羽ădơnăs詠”ă(Ch逢挨ngăVI) 

A吋 quy đ鵜nh v隠 ch栄 th吋 trong BLDS phù h嬰p h挨n v噂i tính ch医t c栄a quan h羽 

dân s詠, xác đ鵜nh rõ ràng đ鵜a v鵜 pháp lỦ c栄a ch栄 th吋 và gi違i quy院t nh英ng b医t c壱p, 

v逢噂ng m逸c liên quan trong th詠c ti宇n thi hành pháp lu壱t, B瓜 lu壱t quy đ鵜nh v隠 h瓜 

gia đình, t鰻 h嬰p tác, t鰻 ch泳c khác không có t逢 cách pháp nhân theo cách ti院p c壱n 

m噂i, theo đó, tr逢運ng h嬰p h瓜 gia đình, t鰻 h嬰p tác, t鰻 ch泳c khác không có t逢 cách 

pháp nhân tham gia quan h羽 dân s詠 thì các thành viên c栄a h瓜 gia đình, t鰻 h嬰p 

tác, t鰻 ch泳c khác không có t逢 cách pháp nhân là ch栄 th吋 tham gia xác l壱p, th詠c 

hi羽n giao d鵜ch dân s詠 ho員c 栄y quy隠n cho ng逢運i đ衣i di羽n tham gia xác l壱p, th詠c 

hi羽n giao d鵜ch dân s詠. Vi羽c 栄y quy隠n ph違i đ逢嬰c l壱p thành v<n b違n, tr瑛 tr逢運ng 

h嬰p có th臼a thu壱n khác. Khi có s詠 thay đ鰻i ng逢運i đ衣i di羽n thì ph違i thông báo 

cho bên tham gia quan h羽 dân s詠 bi院t. Tr逢運ng h嬰p thành viên c栄a h瓜 gia đình, t鰻 

h嬰p tác, t鰻 ch泳c khác không có t逢 cách pháp nhân tham gia quan h羽 dân s詠 

không đ逢嬰c các thành viên khác 栄y quy隠n làm ng逢運i đ衣i di羽n thì thành viên đó 

là ch栄 th吋 c栄a quan h羽 dân s詠 do mình xác l壱p, th詠c hi羽n.  

B瓜 lu壱t c┡ng quy đ鵜nh c映 th吋 v隠 tài s違n chung c栄a các thành viên h瓜 gia 

đình, trách nhi羽m dân s詠 c栄a thành viên h瓜 gia đình, t鰻 h嬰p tác, t鰻 ch泳c khác 

không có t逢 cách pháp nhân và h壱u qu違 pháp lỦ đ嘘i v噂i giao d鵜ch dân s詠 do 

thành viên không có th育m quy隠n đ衣i di羽n xác l壱p, th詠c hi羽n. 
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Vi羽c xác đ鵜nh ch栄 th吋 c栄a quan h羽 dân s詠 có s詠 tham gia c栄a h瓜 gia đình s穎 

d映ng đ医t đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t đ医t đai. 

7.ăV隠ă“Tài s違n”ă(Ch逢挨ngăVII) 
A吋 b違o đ違m tính khái quát, d詠 báo và minh b衣ch v隠 tài s違n, B瓜 lu壱t s穎a đ鰻i, 

b鰻 sung m瓜t s嘘 quy đ鵜nh v隠 tài s違n, đ<ng kỦ tài s違n, b医t đ瓜ng s違n và đ瓜ng s違n, 

quy隠n tài s違n. Trong đó:  

- B医t đ瓜ng s違n và đ瓜ng s違n có th吋 là tài s違n hi羽n có, tài s違n hình thành 

trong t逢挨ng lai (Tài s違n hi羽n có là tài s違n đã hình thành và ch栄 th吋 đã xác l壱p 

quy隠n s荏 h英u, quy隠n khác đ嘘i v噂i tài s違n tr逢噂c ho員c t衣i th運i đi吋m xác l壱p giao 

d鵜ch; tài s違n hình thành trong t逢挨ng lai bao g欝m tài s違n ch逢a hình thành và tài 

s違n đã hình thành nh逢ng ch栄 th吋 xác l壱p quy隠n s荏 h英u tài s違n sau th運i đi吋m xác 

l壱p giao d鵜ch);  

- Quy隠n s穎 d映ng đ医t là m瓜t quy隠n tài s違n; 

- Tr逢運ng h嬰p quy隠n s荏 h英u, quy隠n khác đ嘘i v噂i tài s違n đ逢嬰c đ<ng kỦ thì 

vi羽c đ<ng kỦ ph違i đ逢嬰c công khai. 

8.ăV隠ă“Giao d鵜ch dân s詠”ă(Ch逢挨ngăVIII) 
A吋 t衣o c挨 ch院 pháp lỦ đi隠u ch雨nh v隠 giao d鵜ch dân s詠 linh ho衣t h挨n, tôn 

tr丑ng t詠 do Ủ chí c栄a ch栄 th吋, h衣n ch院 r栄i ro pháp lỦ và vi羽c tuyên b嘘 giao d鵜ch 

vô hi羽u m瓜t cách tùy ti羽n, B瓜 lu壱t s穎a đ鰻i, b鰻 sung m瓜t s嘘 n瓜i dung c挨 b違n v隠 

đi隠u ki羽n có hi羽u l詠c c栄a giao d鵜ch dân s詠, hình th泳c giao d鵜ch dân s詠, gi違i thích 

giao d鵜ch dân s詠, đ逢運ng l嘘i gi違i quy院t giao d鵜ch dân s詠 vô hi羽u, th運i hi羽u yêu 

c亥u tuyên b嘘 giao d鵜ch dân s詠 vô hi羽u. Trong đó: 

- Ch栄 th吋 ph違i có n<ng l詠c pháp lu壱t dân s詠, n<ng l詠c hành vi dân s詠 phù 

h嬰p v噂i giao d鵜ch dân s詠 đ逢嬰c xác l壱p;  

- Vi羽c gi違i quy院t giao d鵜ch dân s詠 vô hi羽u t逢挨ng đ嘘i có tính linh ho衣t h挨n, 

b違o v羽 t嘘t h挨n l嬰i ích c栄a ch栄 th吋 giao d鵜ch, nh医t là bên y院u th院 theo h逢噂ng, giao 

d鵜ch dân s詠 do ng逢運i ch逢a thành niên, ng逢運i m医t n<ng l詠c hành vi dân s詠, ng逢運i 

có khó kh<n trong nh壱n th泳c, làm ch栄 hành vi ho員c ng逢運i b鵜 h衣n ch院 n<ng l詠c 

hành vi dân s詠 xác l壱p, th詠c hi羽n mà theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t ph違i do ng逢運i 

đ衣i di羽n c栄a h丑 xác l壱p, th詠c hi羽n ho員c đ欝ng Ủ có th吋 không vô hi羽u, nh逢: giao 
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d鵜ch dân s詠 c栄a ng逢運i ch逢a đ栄 sáu tu鰻i, ng逢運i m医t n<ng l詠c hành vi dân s詠 

nh茨m đáp 泳ng nhu c亥u thi院t y院u hàng ngày c栄a ng逢運i đó...; 

- Giao d鵜ch dân s詠 đ逢嬰c xác l壱p có s詠 nh亥m l磯n làm cho m瓜t bên ho員c các 

bên không đ衣t đ逢嬰c m映c đích c栄a vi羽c xác l壱p giao d鵜ch thì bên b鵜 nh亥m l磯n có 

quy隠n yêu c亥u Tòa án tuyên b嘘 giao d鵜ch dân s詠 vô hi羽u, tr瑛 tr逢運ng h嬰p m映c 

đích xác l壱p giao d鵜ch dân s詠 c栄a các bên đã đ衣t đ逢嬰c ho員c các bên có th吋 kh逸c 

ph映c ngay đ逢嬰c s詠 nh亥m l磯n làm cho m映c đích c栄a vi羽c xác l壱p giao d鵜ch dân s詠 

v磯n đ衣t đ逢嬰c; 

- Quy đi 委nh giao d鵜ch dân s詠 vi ph衣m quy đ鵜nh đi隠u ki羽n có hi羽u l詠c v隠 hình 

th泳c thì vô hi羽u. Tuy nhiên, trên c挨 s荏 tôn tro 委ng th逢 委c tê囲 th逢 委c hiê 委n giao di 委ch va偉 y囲 

chí đi囲ch th詠c cu旭a chu旭  thê旭 trong giao di 委ch, ba旭o đa旭m s逢 委 鰻n đi 委nh cu旭a giao di 委ch dân 

s詠, các quan hê 委 liên quan va偉 h衣n chê囲 s逢 委 không thiê 委n chi囲 cu旭a mô 委t bên trong vi羽c 

l挨 委i du 委ng vi羽c không tuân th栄 quy đ鵜nh v隠 hình th逢囲 c đê旭 không th逢 委c hi羽n cam kê囲t 

c栄a mình, B瓜 lu壱t quy đ鵜nh ca囲c ngo衣i lê 委 đê旭 To偉a án công nhâ 委n giao di 委ch dân s逢 委 

không tuân th栄 quy đi 委nh vê偉 hi偉nh th泳c theo yêu câ偉u c栄a mô 委t bên ho< 委c ca囲c bên 

trong giao di 委ch: (i) Giao d鵜ch dân s詠 đã đ逢嬰c xác l壱p theo quy đ鵜nh ph違i b茨ng 

v<n b違n nh逢ng v<n b違n không đúng quy đ鵜nh c栄a lu壱t mà m瓜t bên ho員c các bên 

đã th詠c hi羽n ít nh医t hai ph亥n ba ngh┄a v映 trong giao d鵜ch; (ii) Giao d鵜ch dân s詠 

đã đ逢嬰c xác l壱p b茨ng v<n b違n nh逢ng vi ph衣m quy đ鵜nh b逸t bu瓜c v隠 công ch泳ng, 

ch泳ng th詠c mà m瓜t bên ho員c các bên đã th詠c hi羽n ít nh医t hai ph亥n ba ngh┄a v映 

trong giao d鵜ch. Trong tr逢運ng h嬰p này, các bên không ph違i th詠c hi羽n vi羽c công 

ch泳ng, ch泳ng th詠c;  

- Tr逢運ng h嬰p tài s違n đã đ逢嬰c đ<ng kỦ t衣i c挨 quan nhà n逢噂c có th育m quy隠n 

sau đó đ逢嬰c chuy吋n giao b茨ng m瓜t giao d鵜ch dân s詠 khác cho ng逢運i th泳 ba ngay 

tình và ng逢運i này c<n c泳 vào vi羽c đ<ng kỦ đó mà xác l壱p, th詠c hi羽n giao d鵜ch thì 

giao d鵜ch v噂i ng逢運i th泳 ba không b鵜 vô hi羽u. Tr逢運ng h嬰p này, ch栄 s荏 h英u không 

có quy隠n đòi l衣i tài s違n t瑛 ng逢運i th泳 ba ngay tình nh逢ng có quy隠n kh荏i ki羽n, yêu 

c亥u ch栄 th吋 có l厩i d磯n đ院n vi羽c giao d鵜ch đ逢嬰c xác l壱p v噂i ng逢運i th泳 ba ph違i 

hoàn tr違 nh英ng chi phí h嬰p lỦ và BTTH; 

- Th運i hi羽u yêu c亥u Tòa án tuyên b嘘 giao d鵜ch dân s詠 vô hi羽u là 02 n<m đ嘘i 
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v噂i giao d鵜ch vô hi羽u t逢挨ng đ嘘i (giao d鵜ch vô hi羽u do ng逢運i ch逢a thành niên, 

ng逢運i m医t n<ng l詠c hành vi dân s詠, ng逢運i có khó kh<n trong nh壱n th泳c, làm ch栄 

hành vi, ng逢運i b鵜 h衣n ch院 n<ng l詠c hành vi dân s詠; giao d鵜ch vô hi羽u do b鵜 nh亥m 

l磯n, b鵜 l瑛a d嘘i, đe d丑a, c逢叡ng ép; giao d鵜ch vô hi羽u do ng逢運i xác l壱p không nh壱n 

th泳c và làm ch栄 đ逢嬰c hành vi c栄a mình; giao d鵜ch vô hi羽u do không tuân th栄 

quy đ鵜nh v隠 hình th泳c). Tr逢運ng h嬰p này, h院t th運i h衣n 02 n<m mà không có yêu 

c亥u tuyên b嘘 giao d鵜ch dân s詠 vô hi羽u thì giao d鵜ch dân s詠 đ逢嬰c xác đ鵜nh là có 

hi羽u l詠c. A嘘i v噂i giao d鵜ch dân s詠 vô hi羽u do vi ph衣m đi隠u c医m c栄a lu壱t, trái đ衣o 

đ泳c xã h瓜i và do gi違 t衣o thì th運i hi羽u yêu c亥u Tòa án tuyên b嘘 giao d鵜ch dân s詠 

vô hi羽u không b鵜 h衣n ch院. 

9.ăV隠ă“A衣i di羽n”ă(Ch逢挨ngăIX) 
A吋 quy đ鵜nh v隠 đ衣i di羽n b違o đ違m phù h嬰p h挨n v噂i th詠c ti宇n giao l逢u dân 

s詠; phát huy cao nh医t vai trò, trách nhi羽m c栄a ng逢運i đ衣i di羽n; quy隠n, l嬰i ích c栄a 

ng逢運i đ逢嬰c đ衣i di羽n và ng逢運i th泳 ba, B瓜 lu壱t s穎a đ鰻i, b鰻 sung m瓜t s嘘 n瓜i dung 

c挨 b違n v隠 khái ni羽m đ衣i di羽n, c<n c泳 xác l壱p quy隠n đ衣i di羽n, đ衣i di羽n theo pháp 

lu壱t, đ衣i di羽n theo 栄y quy隠n, h壱u qu違 pháp lỦ c栄a hành vi đ衣i di羽n, th運i h衣n đ衣i 

di羽n, ph衣m vi đ衣i di羽n, h壱u qu違 c栄a giao d鵜ch dân s詠 do ng逢運i không có th育m 

quy隠n đ衣i di羽n xác l壱p, th詠c hi羽n. Trong đó: 

- Quy隠n đ衣i di羽n đ逢嬰c xác l壱p theo 栄y quy隠n gi英a ng逢運i đ逢嬰c đ衣i di羽n và 

ng逢運i đ衣i di羽n; theo quy院t đ鵜nh c栄a c挨 quan nhà n逢噂c có th育m quy隠n, theo đi隠u 

l羽 c栄a pháp nhân ho員c theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t; 

- Ng逢運i đ衣i di羽n theo pháp lu壱t c栄a cá nhân, pháp nhân có th吋 do Tòa án 

ch雨 đ鵜nh; 

- Pháp nhân có th吋 có nhi隠u ng逢運i đ衣i di羽n theo pháp lu壱t và mô斡i ng逢挨偉 i đa 委i 

di羽n có quy隠n đ衣i di羽n cho pháp nhân theo quy đ鵜nh v隠 th運i h衣n đ衣i di羽n, ph衣m 

vi đ衣i di羽n t衣i BLDS;  

- Ng逢運i đ衣i di羽n theo 栄y quy隠n có th吋 là pháp nhân; 

- Ng逢運i đ衣i di羽n có quy隠n xác l壱p, th詠c hi羽n hành vi c亥n thi院t đ吋 đ衣t đ逢嬰c 

m映c đích c栄a vi羽c đ衣i di羽n;  

- Tr逢運ng h嬰p không xác đ鵜nh đ逢嬰c c映 th吋 ph衣m vi đ衣i di羽n thì ng逢運i đ衣i 
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di羽n theo pháp lu壱t có quy隠n xác l壱p, th詠c hi羽n m丑i giao d鵜ch dân s詠 vì l嬰i ích 

c栄a ng逢運i đ逢嬰c đ衣i di羽n, tr瑛 tr逢運ng h嬰p pháp lu壱t có quy đ鵜nh khác; 

- Tr逢運ng h嬰p không xác đ鵜nh đ逢嬰c th運i h衣n đ衣i di羽n thì th運i h衣n đ衣i di羽n 

đ逢嬰c xác đ鵜nh theo nguyên t逸c: (1) N院u quy隠n đ衣i di羽n đ逢嬰c xác đ鵜nh theo giao 

d鵜ch dân s詠 c映 th吋 thì th運i h衣n đ衣i di羽n đ逢嬰c tính đ院n th運i đi吋m ch医m d泳t giao 

d鵜ch dân s詠 đó; (2) N院u quy隠n đ衣i di羽n không đ逢嬰c xác đ鵜nh v噂i giao d鵜ch dân 

s詠 c映 th吋 thì th運i h衣n đ衣i di羽n là 01 n<m, k吋 t瑛 th運i đi吋m phát sinh quy隠n đ衣i 

di羽n; 

- Giao d鵜ch dân s詠 do ng逢運i không có quy隠n đ衣i di羽n ho員c v逢嬰t quá ph衣m 

vi đ衣i di羽n xác l壱p, th詠c hi羽n v磯n làm phát sinh quy隠n, ngh┄a v映 đ嘘i v噂i ng逢運i 

đ逢嬰c đ衣i di羽n n院u ng逢運i này đã công nh壱n giao d鵜ch ho員c đã bi院t mà không 

ph違n đ嘘i trong m瓜t th運i h衣n h嬰p lý ho員c ng逢運i này có l厩i d磯n đ院n vi羽c ng逢運i đã 

giao d鵜ch không bi院t ho員c không th吋 bi院t v隠 vi羽c ng逢運i đã xác l壱p, th詠c hi羽n 

giao d鵜ch dân s詠 v噂i mình không có quy隠n đ衣i di羽n. 

10.ăV隠ă“Th運i h衣n và th運i hi羽u”ă(Ch逢挨ngăX) 
A吋 b違o đ違m quy đ鵜nh v隠 th運i hi羽u trong BLDS phù h嬰p v噂i b違n ch医t c栄a 

th運i hi羽u trong quan h羽 dân s詠, bên c衣nh k院 th瑛a 04 lo衣i th運i hi羽u đ逢嬰c quy đ鵜nh 

trong BLDS 2005 (th運i hi羽u h逢荏ng quy隠n dân s詠, th運i hi羽u mi宇n tr瑛 ngh┄a v映 

dân s詠, th運i hi羽u kh荏i ki羽n, th運i hi羽u yêu c亥u gi違i quy院t vi羽c dân s詠), B瓜 lu壱t  

quy đ鵜nh Tòa án không đ逢嬰c t詠 mình áp d映ng th運i hi羽u n院u không có yêu c亥u 

c栄a m瓜t bên ho員c các bên trong quan h羽 dân s詠; tr逢運ng h嬰p m瓜t và các bên 

trong quan h羽 dân s詠 có yêu c亥u v隠 vi羽c áp d映ng th運i hi羽u thì yêu c亥u này ph違i 

đ逢嬰c đ逢a ra tr逢噂c khi Tòa án c医p s挨 th育m ra b違n án, quy院t đ鵜nh gi違i quy院t v映, 

vi羽c; ng逢運i đ逢嬰c h逢荏ng l嬰i t瑛 vi羽c áp d映ng th運i hi羽u có quy隠n t瑛 ch嘘i áp d映ng 

th運i hi羽u, tr瑛 tr逢運ng h嬰p vi羽c t瑛 ch嘘i đó nh茨m m映c đích tr嘘n tránh th詠c hi羽n 

ngh┄a v映. 
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II.ăPH井NăTH永ăHAIă”QUY陰NăS雲ăH頴UăVĨăQUY陰NăKHÁCăA渦IăV閏I 
TĨIăS謂N” 

1.ăV隠ă“Quyăđ鵜nhăchung”ă(Ch逢挨ngăXI) 
1.1. Vｚ nguyên tｈc xác lｆp, thばc hiうn quyｚn sぞ hのu, quyｚn khác đぐi vずi 

tài sＶn (Aiｚu 158 - Aiｚu 162) 

Bên c衣nh quy隠n s荏 h英u, B瓜 lu壱t đã b鰻 sung quy隠n khác đ嘘i v噂i tài s違n 

(quy隠n c栄a ch栄 th吋 tr詠c ti院p n逸m gi英, chi ph嘘i tài s違n thu瓜c quy隠n s荏 h英u c栄a 

ch栄 th吋 khác), bao g欝m: quy隠n đ嘘i v噂i b医t đ瓜ng s違n li隠n k隠, quy隠n h逢荏ng d映ng, 

quy隠n b隠 m員t. Trong đó, v隠 m嘘i quan h羽 gi英a quy隠n s荏 h英u và quy隠n khác đ嘘i 

v噂i tài s違n, v隠 th詠c hi羽n quy隠n và th運i đi吋m chuy吋n quy隠n, B瓜 lu壱t quy đ鵜nh: 

 - Quy隠n s荏 h英u, quy隠n khác đ嘘i v噂i tài s違n đ逢嬰c xác l壱p, th詠c hi羽n trong 

tr逢運ng h嬰p BLDS, lu壱t khác có liên quan quy đ鵜nh; quy隠n khác đ嘘i v噂i tài s違n 

v磯n có hi羽u l詠c trong tr逢運ng h嬰p quy隠n s荏 h英u đ逢嬰c chuy吋n giao, tr瑛 tr逢運ng 

h嬰p BLDS, lu壱t khác có liên quan quy đ鵜nh khác; 

- Ch栄 s荏 h英u đ逢嬰c th詠c hi羽n m丑i hành vi theo Ủ chí c栄a mình đ嘘i v噂i tài 

s違n nh逢ng không đ逢嬰c trái v噂i quy đ鵜nh c栄a lu壱t, gây thi羽t h衣i ho員c làm 違nh 

h逢荏ng đ院n l嬰i ích qu嘘c gia, dân t瓜c, l嬰i ích công c瓜ng, quy隠n và l嬰i ích h嬰p 

pháp c栄a ng逢運i khác; ch栄 th吋 có quy隠n khác đ嘘i v噂i tài s違n đ逢嬰c th詠c hi羽n m丑i 

hành vi trong ph衣m vi quy隠n đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i BLDS, lu壱t khác có liên quan 

nh逢ng không đ逢嬰c gây thi羽t h衣i ho員c làm 違nh h逢荏ng đ院n l嬰i ích qu嘘c gia, dân 

t瓜c, l嬰i ích công c瓜ng, quy隠n và l嬰i ích h嬰p pháp c栄a ch栄 s荏 h英u tài s違n ho員c 

c栄a ng逢運i khác; ch栄 th吋 có quy隠n khác đ嘘i v噂i tài s違n c┡ng ph違i ch鵜u r栄i ro v隠 

tài s違n trong ph衣m vi quy隠n c栄a mình, tr瑛 tr逢運ng h嬰p có tho違 thu壱n khác v噂i 

ch栄 s荏 h英u tài s違n ho員c BLDS, lu壱t khác có liên quan quy đ鵜nh khác; 

- Th運i đi吋m xác l壱p quy隠n s荏 h英u, quy隠n khác đ嘘i v噂i tài s違n th詠c hi羽n 

theo quy đ鵜nh c栄a BLDS, lu壱t khác có liên quan; tr逢運ng h嬰p lu壱t không có quy 

đ鵜nh thì th詠c hi羽n theo th臼a thu壱n c栄a các bên; tr逢運ng h嬰p lu壱t không quy đ鵜nh 

và các bên không có th臼a thu壱n thì th運i đi吋m xác l壱p quy隠n s荏 h英u, quy隠n khác 

đ嘘i v噂i tài s違n là th運i đi吋m tài s違n đ逢嬰c chuy吋n giao. 
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Th運i đi吋m tài s違n đ逢嬰c chuy吋n giao là th運i đi吋m bên có quy隠n ho員c ng逢運i 

đ衣i di羽n h嬰p pháp c栄a h丑 chi院m h英u tài s違n. Tr逢運ng h嬰p tài s違n ch逢a đ逢嬰c 

chuy吋n giao mà phát sinh hoa l嬰i, l嬰i t泳c thì hoa l嬰i, l嬰i t泳c thu瓜c v隠 bên có tài 

s違n chuy吋n giao, tr瑛 tr逢運ng h嬰p có th臼a thu壱n khác. 

1.2. Vｚ bＶo vう quyｚn sぞ hのu, quyｚn khác đぐi vずi tài sＶn (Aiｚu 163 - Aiｚu 

170) 

B瓜 lu壱t c挨 b違n k院 th瑛a các quy đ鵜nh v隠 b違o v羽 quy隠n s荏 h英u trong BLDS 

2005. Tuy nhiên, đ吋 làm rõ h挨n vi羽c b違o v羽 quy隠n khác đ嘘i v噂i tài s違n, B瓜 lu壱t 

quy đ鵜nh ch栄 th吋 có quy隠n khác đ嘘i v噂i tài s違n có quy隠n t詠 b違o v羽, ng<n ch員n 

b医t k┻ ng逢運i nào có hành vi xâm ph衣m quy隠n c栄a mình b茨ng nh英ng bi羽n pháp 

không trái v噂i quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t; ch栄 s荏 h英u không có quy隠n đòi l衣i tài s違n 

t瑛 s詠 chi院m h英u c栄a ch栄 th吋 đang có quy隠n khác đ嘘i v噂i tài s違n đó. 

2.ăV隠ă“Chi院măh英u”ă(Ch逢挨ngăXII) 
A吋 b違o đ違m gi英 鰻n đ鵜nh các quan h羽 liên quan đ院n tài s違n, tr壱t t詠, an toàn 

xã h瓜i, B瓜 lu壱t quy đ鵜nh v隠 chi院m h英u đ瓜c l壱p v噂i quy đ鵜nh v隠 quy隠n s荏 h英u và 

quy隠n khác đ嘘i v噂i tài s違n theo cách ti院p c壱n tôn tr丑ng tình tr衣ng th詠c t院 - m嘘i 

quan h羽 th詠c t院 gi英a ng逢運i chi院m h英u và tài s違n. Trong đó: 

- Chi院m h英u là vi羽c ch栄 th吋 n逸m gi英, chi ph嘘i tài s違n m瓜t cách tr詠c ti院p 

ho員c gián ti院p nh逢 ch栄 th吋 có quy隠n đ嘘i v噂i tài s違n; 

- Chi院m h英u bao g欝m chi院m h英u c栄a ch栄 s荏 h英u và chi院m h英u c栄a ng逢運i 

không ph違i là ch栄 s荏 h英u; vi羽c chi院m h英u c栄a ng逢運i không ph違i là ch栄 s荏 h英u 

không th吋 là c<n c泳 xác l壱p quy隠n s荏 h英u, tr瑛 tr逢運ng h嬰p xác l壱p quy隠n s荏 h英u 

đ嘘i v噂i tài s違n vô ch栄, tài s違n không xác đ鵜nh đ逢嬰c ch栄 s荏 h英u, tài s違n b鵜 chôn, 

gi医u, b鵜 vùi l医p, b鵜 chìm đ逸m, tài s違n do ng逢運i khác đánh r挨i, b臼 quên, gia súc b鵜 

th医t l衣c, gia c亥m b鵜 th医t l衣c, v壱t nuôi d逢噂i n逢噂c và xác l壱p quy隠n s荏 h英u theo 

th運i hi羽u do chi院m h英u, đ逢嬰c l嬰i v隠 tài s違n không có c<n c泳 pháp lu壱t; 

- Ng逢運i chi院m h英u đ逢嬰c suy đoán là ngay tình, ng逢運i nào cho r茨ng ng逢運i 

chi院m h英u không ngay tình thì ph違i ch泳ng minh; tr逢運ng h嬰p có tranh ch医p v隠 

quy隠n đ嘘i v噂i tài s違n thì ng逢運i chi院m h英u đ逢嬰c suy đoán là ng逢運i có quy隠n đó, 

ng逢運i có tranh ch医p v噂i ng逢運i chi院m h英u ph違i ch泳ng minh v隠 vi羽c ng逢運i chi院m 
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h英u không có quy隠n; ng逢運i chi院m h英u ngay tình, liên t映c, công khai đ逢嬰c áp 

d映ng th運i hi羽u h逢荏ng quy隠n và đ逢嬰c h逢荏ng hoa l嬰i, l嬰i t泳c mà tài s違n mang l衣i 

theo quy đ鵜nh c栄a BLDS và lu壱t khác có liên quan;  

- Tr逢運ng h嬰p vi羽c chi院m h英u b鵜 ng逢運i khác xâm ph衣m thì ng逢運i chi院m h英u 

có quy隠n yêu c亥u ng逢運i có hành vi xâm ph衣m ph違i ch医m d泳t hành vi, khôi ph映c 

tình tr衣ng ban đ亥u, tr違 l衣i tài s違n và BTTH ho員c yêu c亥u Tòa án, c挨 quan nhà 

n逢噂c có th育m quy隠n khác bu瓜c ng逢運i đó ch医m d泳t hành vi, khôi ph映c tình tr衣ng 

ban đ亥u, tr違 l衣i tài s違n và BTTH. 

3.ăV隠ă“Quy隠năs荏ăh英u”ă(Ch逢挨ngăXIII) 
B瓜 lu壱t c挨 b違n k院 th瑛a quy đ鵜nh v隠 quy隠n s荏 h英u trong BLDS 2005 và có 

s穎a đ鰻i, b鰻 sung m瓜t s嘘 quy đ鵜nh v隠 hình th泳c s荏 h英u và c<n c泳 xác l壱p quy隠n 

s荏 h英u. Trong đó: 

3.1. Vｚ hình thとc sぞ hのu (Aiｚu 197 - Aiｚu 220) 

B瓜 lu壱t ghi nh壱n 03 hình th泳c s荏 h英u là s荏 h英u toàn dân, s荏 h英u riêng và s荏 

h英u chung thay vì vi羽c ghi nh壱n 06 hình th泳c s荏 h英u nh逢 trong BLDS 2005 (s荏 

h英u nhà n逢噂c; s荏 h英u t壱p th吋; s荏 h英u t逢 nhân; s荏 h英u chung; s荏 h英u c栄a t鰻 ch泳c 

chính tr鵜, t鰻 ch泳c chính tr鵜 - xã h瓜i; s荏 h英u c栄a t鰻 ch泳c chính tr鵜 xã h瓜i - ngh隠 

nghi羽p, t鰻 ch泳c xã h瓜i, t鰻 ch泳c xã h瓜i - ngh隠 nghi羽p). C映 th吋: 

- A医t đai, tài nguyên n逢噂c, tài nguyên khoáng s違n, ngu欝n l嬰i 荏 vùng bi吋n, 

vùng tr運i, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài s違n do Nhà n逢噂c đ亥u t逢, qu違n 

lỦ là tài s違n công thu瓜c s荏 h英u toàn dân do Nhà n逢噂c đ衣i di羽n ch栄 s荏 h英u và 

th嘘ng nh医t qu違n lỦ. Nhà n逢噂c CHXHCN Vi羽t Nam là đ衣i di羽n, th詠c hi羽n quy隠n 

c栄a ch栄 s荏 h英u đ嘘i v噂i tài s違n thu瓜c s荏 h英u toàn dân, Chính ph栄 th嘘ng nh医t 

qu違n lỦ và b違o đ違m s穎 d映ng đúng m映c đích, hi羽u qu違 và ti院t ki羽m tài s違n thu瓜c 

s荏 h英u toàn dân; 

- S荏 h英u riêng là s荏 h英u c栄a m瓜t cá nhân ho員c m瓜t pháp nhân; tài s違n h嬰p 

pháp thu瓜c s荏 h英u riêng không b鵜 h衣n ch院 v隠 s嘘 l逢嬰ng, giá tr鵜. 

- S荏 h英u chung là s荏 h英u c栄a nhi隠u ch栄 th吋 đ嘘i v噂i tài s違n; s荏 h英u chung 

bao g欝m s荏 h英u chung theo ph亥n và s荏 h英u chung h嬰p nh医t. 
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Quy đ鵜nh v隠 s荏 h英u chung c栄a các thành viên gia đình cùng s嘘ng chung đ嘘i 

v噂i tài s違n do các thành viên đóng góp, cùng nhau t衣o l壱p nên và nh英ng tài s違n 

khác đ逢嬰c xác l壱p quy隠n s荏 h英u theo quy đ鵜nh c栄a BLDS và lu壱t khác có liên 

quan.  

Tr逢運ng h嬰p v嬰 ch欝ng l詠a ch丑n ch院 đ瓜 tài s違n theo th臼a thu壱n theo quy đ鵜nh 

c栄a pháp lu壱t v隠 hôn nhân và gia đình thì tài s違n chung c栄a v嬰 ch欝ng đ逢嬰c áp 

d映ng theo ch院 đ瓜 tài s違n này. 

Tr逢運ng h嬰p m瓜t trong các ch栄 s荏 h英u chung đ嘘i v噂i đ瓜ng s違n t瑛 b臼 ph亥n 

quy隠n s荏 h英u c栄a mình ho員c khi ng逢運i này ch院t mà không có ng逢運i th瑛a k院 thì 

ph亥n quy隠n s荏 h英u đó thu瓜c s荏 h英u chung c栄a các ch栄 s荏 h英u còn l衣i. Tr逢運ng 

h嬰p t医t c違 các ch栄 s荏 h英u t瑛 b臼 quy隠n s荏 h英u c栄a mình đ嘘i v噂i tài s違n chung thì 

vi羽c xác l壱p quy隠n s荏 h英u đ逢嬰c áp d映ng theo quy đ鵜nh v隠 xác l壱p quy隠n s荏 h英u 

đ嘘i v噂i tài s違n vô ch栄 theo quy đ鵜nh c栄a BLDS. 

3.2. Vｚ xác lｆp quyｚn sぞ hのu theo thぜi hiうu do chiｘm hのu, đ⇔ぢc lぢi vｚ tài 

sＶn không có c<n cと pháp luｆt (Aiｚu 236) 

A吋 b違o đ違m nguyên t逸c bình đ鰯ng trong quan h羽 dân s詠, s詠 th嘘ng nh医t 

trong quy đ鵜nh pháp lu壱t liên quan đ院n th運i hi羽u h逢荏ng quy隠n, B瓜 lu壱t quy đ鵜nh 

nguyên t逸c chung v隠 th運i hi羽u xác l壱p quy隠n s荏 h英u do chi院m h英u, đ逢嬰c l嬰i v隠 

tài s違n không có c<n c泳 pháp lu壱t mà không phân bi羽t tài s違n đó thu瓜c s荏 h英u 

c栄a ai, theo đó, ng逢運i chi院m h英u, ng逢運i đ逢嬰c l嬰i v隠 tài s違n không có c<n c泳 

pháp lu壱t nh逢ng ngay tình, liên t映c, công khai trong th運i h衣n 10 n<m đ嘘i v噂i 

đ瓜ng s違n, 30 n<m đ嘘i v噂i b医t đ瓜ng s違n thì tr荏 thành ch栄 s荏 h英u tài s違n đó, k吋 t瑛 

th運i đi吋m b逸t đ亥u chi院m h英u, tr瑛 tr逢運ng h嬰p BLDS, lu壱t khác có liên quan quy 

đ鵜nh khác.  

4.ăV隠ă“Quy隠năkhácăđ嘘iăv噂iătƠiăs違n”ă(Ch逢挨ngăXIV) 
A吋 t衣o c挨 s荏 pháp lỦ đ亥y đ栄 h挨n, thu壱n l嬰i h挨n cho vi羽c khai thác, s穎 d映ng 

m瓜t cách hi羽u qu違 các tài s違n, các ngu欝n tài nguyên thiên nhiên khác và đ吋 t衣o 

c挨 ch院 pháp lỦ đ吋 các ch栄 th吋 không ph違i là ch栄 s荏 h英u th詠c hi羽n quy隠n đ嘘i v噂i 

tài s違n thu瓜c s荏 h英u c栄a ch栄 th吋 khác, b違o đ違m khai thác đ逢嬰c nhi隠u nh医t l嬰i ích 

trên cùng m瓜t tài s違n, b違o đ違m tr壱t t詠, 鰻n đ鵜nh các quan h羽 có liên quan, B瓜 lu壱t 
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s穎a đ鰻i quy đ鵜nh v隠 quy隠n s穎 d映ng h衣n ch院 b医t đ瓜ng s違n li隠n k隠 trong BLDS 

2005 và b鰻 sung quy đ鵜nh v隠 quy隠n h逢荏ng d映ng, quy隠n b隠 m員t. Trong đó:  

4.1. Vｚ quyｚn đぐi vずi bＸt đじng sＶn liｚn kｚ (Aiｚu 245 - Aiｚu 256) 

B瓜 lu壱t quy đ鵜nh quy隠n đ嘘i v噂i b医t đ瓜ng s違n li隠n k隠 theo cách ti院p c壱n đi隠u 

ch雨nh m嘘i quan h羽 gi英a hai b医t đ瓜ng s違n, theo đó: 

- Quy隠n đ嘘i v噂i b医t đ瓜ng s違n li隠n k隠 là quy隠n đ逢嬰c th詠c hi羽n trên m瓜t b医t 

đ瓜ng s違n (g丑i là b医t đ瓜ng s違n ch鵜u h逢荏ng quy隠n) nh茨m ph映c v映 cho vi羽c khai 

thác m瓜t b医t đ瓜ng s違n khác thu瓜c quy隠n s荏 h英u c栄a ng逢運i khác (g丑i là b医t đ瓜ng 

s違n h逢荏ng quy隠n); 

- Quy隠n đ嘘i v噂i b医t đ瓜ng s違n li隠n k隠 đ逢嬰c xác l壱p do đ鵜a th院 t詠 nhiên, theo 

quy đ鵜nh c栄a lu壱t, theo tho違 thu壱n ho員c theo di chúc; 

- Quy隠n đ嘘i v噂i b医t đ瓜ng s違n li隠n k隠 có hi羽u l詠c đ嘘i v噂i m丑i cá nhân, pháp 

nhân và đ逢嬰c chuy吋n giao khi b医t đ瓜ng s違n đ逢嬰c chuy吋n giao, tr瑛 tr逢運ng h嬰p 

lu壱t liên quan có quy đ鵜nh khác.  

- Vi羽c th詠c hi羽n quy隠n đ嘘i v噂i b医t đ瓜ng s違n li隠n k隠 theo th臼a thu壱n c栄a các 

bên. Tr逢運ng h嬰p các bên không có th臼a thu壱n thì th詠c hi羽n theo nguyên t逸c b違o 

đ違m nhu c亥u h嬰p lỦ c栄a vi羽c khai thác b医t đ瓜ng s違n h逢荏ng quy隠n phù h嬰p v噂i 

m映c đích s穎 d映ng c栄a c違 b医t đ瓜ng s違n h逢荏ng quy隠n và b医t đ瓜ng s違n ch鵜u h逢荏ng 

quy隠n; không đ逢嬰c l衣m d映ng quy隠n đ嘘i v噂i b医t đ瓜ng s違n ch鵜u h逢荏ng quy隠n; 

không đ逢嬰c th詠c hi羽n hành vi ng<n c違n ho員c làm cho vi羽c th詠c hi羽n quy隠n đ嘘i 

v噂i b医t đ瓜ng s違n h逢荏ng quy隠n tr荏 nên khó kh<n; 

- Tr逢運ng h嬰p có s詠 thay đ鰻i v隠 s穎 d映ng, khai thác b医t đ瓜ng s違n ch鵜u h逢荏ng 

quy隠n d磯n đ院n thay đ鰻i vi羽c th詠c hi羽n quy隠n đ嘘i v噂i b医t đ瓜ng s違n h逢荏ng quy隠n 

thì ch栄 s荏 h英u b医t đ瓜ng s違n ch鵜u h逢荏ng quy隠n ph違i thông báo tr逢噂c cho ch栄 s荏 

h英u b医t đ瓜ng s違n h逢荏ng quy隠n trong m瓜t th運i h衣n h嬰p lỦ. Ch栄 s荏 h英u b医t đ瓜ng 

s違n ch鵜u h逢荏ng quy隠n ph違i t衣o đi隠u ki羽n thu壱n l嬰i cho ch栄 s荏 h英u b医t đ瓜ng s違n 

h逢荏ng quy隠n phù h嬰p v噂i thay đ鰻i này;  

- Quy隠n đ嘘i v噂i b医t đ瓜ng s違n li隠n k隠 ch医m d泳t trong tr逢運ng h嬰p b医t đ瓜ng 

s違n h逢荏ng quy隠n và b医t đ瓜ng s違n ch鵜u h逢荏ng quy隠n thu瓜c quy隠n s荏 h英u c栄a 

m瓜t ng逢運i; vi羽c s穎 d映ng, khai thác b医t đ瓜ng s違n không còn làm phát sinh nhu 
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c亥u h逢荏ng quy隠n; theo th臼a thu壱n c栄a các bên và tr逢運ng h嬰p khác theo quy đ鵜nh 

c栄a lu壱t. 

4.2. Vｚ quyｚn h⇔ぞng dつng (Aiｚu 257 - Aiｚu 266) 

B瓜 lu壱t b鰻 sung quy đ鵜nh v隠 quy隠n h逢荏ng d映ng, trong đó: 

- Quy隠n h逢荏ng d映ng là quy隠n c栄a ch栄 th吋 đ逢嬰c khai thác công d映ng và 

h逢荏ng hoa l嬰i, l嬰i t泳c đ嘘i v噂i tài s違n thu瓜c quy隠n s荏 h英u c栄a ch栄 th吋 khác trong 

m瓜t th運i h衣n nh医t đ鵜nh; 

- Quy隠n h逢荏ng d映ng có th吋 đ逢嬰c xác l壱p theo quy đ鵜nh c栄a lu壱t, theo tho違 

thu壱n ho員c theo di chúc; quy隠n h逢荏ng d映ng đ逢嬰c xác l壱p t瑛 th運i đi吋m nh壱n 

chuy吋n giao tài s違n, tr瑛 tr逢運ng h嬰p có th臼a thu壱n khác ho員c lu壱t liên quan có 

quy đ鵜nh khác; quy隠n h逢荏ng d映ng đã đ逢嬰c xác l壱p có hi羽u l詠c đ嘘i v噂i m丑i cá 

nhân, pháp nhân, tr瑛 tr逢運ng h嬰p lu壱t liên quan có quy đ鵜nh khác;  

- Cá nhân, pháp nhân đ隠u có th吋 là ch栄 th吋 có quy隠n h逢荏ng d映ng. Th運i h衣n 

c栄a quy隠n h逢荏ng d映ng do các bên th臼a thu壱n ho員c do lu壱t quy đ鵜nh nh逢ng t嘘i đa 

đ院n h院t cu瓜c đ運i c栄a ng逢運i h逢荏ng d映ng đ亥u tiên n院u ng逢運i h逢荏ng d映ng là cá 

nhân và đ院n khi pháp nhân ch医m d泳t t欝n t衣i nh逢ng t嘘i đa 30 n<m n院u ng逢運i 

h逢荏ng d映ng đ亥u tiên là pháp nhân; 

- Ng逢運i h逢荏ng d映ng có quy隠n t詠 mình ho員c cho phép ng逢運i khác khai 

thác, s穎 d映ng, thu hoa l嬰i, l嬰i t泳c t瑛 đ嘘i t逢嬰ng c栄a quy隠n h逢荏ng d映ng; ng逢運i 

h逢荏ng d映ng có quy隠n s荏 h英u đ嘘i v噂i hoa l嬰i, l嬰i t泳c thu đ逢嬰c t瑛 tài s違n là đ嘘i 

t逢嬰ng c栄a quy隠n h逢荏ng d映ng trong th運i gian quy隠n này có hi羽u l詠c, tr逢運ng h嬰p 

quy隠n h逢荏ng d映ng ch医m d泳t mà ch逢a đ院n k┻ h衣n thu hoa l嬰i, l嬰i t泳c thì khi đ院n 

k┻ h衣n thu hoa l嬰i, l嬰i t泳c, ng逢運i h逢荏ng d映ng đ逢嬰c h逢荏ng giá tr鵜 c栄a hoa l嬰i, l嬰i 

t泳c thu đ逢嬰c t逢挨ng 泳ng v噂i th運i gian ng逢運i đó đ逢嬰c quy隠n h逢荏ng d映ng; yêu c亥u 

ch栄 s荏 h英u tài s違n th詠c hi羽n ngh┄a v映 s穎a ch英a tài s違n đ吋 b違o đ違m không b鵜 suy 

gi違m đáng k吋 d磯n t噂i tài s違n không th吋 s穎 d映ng đ逢嬰c ho員c m医t toàn b瓜 công 

d映ng, giá tr鵜 c栄a tài s違n; tr逢運ng h嬰p th詠c hi羽n ngh┄a v映 thay cho ch栄 s荏 h英u tài 

s違n thì có quy隠n yêu c亥u ch栄 s荏 h英u tài s違n hoàn tr違 chi phí; ng逢運i h逢荏ng d映ng 

có quy隠n cho thuê quy隠n h逢荏ng d映ng trong th運i h衣n c栄a quy隠n h逢荏ng d映ng;  
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- Ng逢運i h逢荏ng d映ng có ngh┄a v映 ti院p nh壱n tài s違n theo hi羽n tr衣ng và th詠c 

hi羽n đ<ng kỦ n院u lu壱t có quy đ鵜nh; khai thác tài s違n phù h嬰p v噂i công d映ng, m映c 

đích s穎 d映ng c栄a tài s違n; gi英 gìn, b違o qu違n tài s違n nh逢 tài s違n c栄a mình; b違o 

d逢叡ng, s穎a ch英a tài s違n theo đ鵜nh k┻ đ吋 b違o đ違m cho vi羽c s穎 d映ng bình th逢運ng; 

khôi ph映c tình tr衣ng c栄a tài s違n và kh逸c ph映c các h壱u qu違 x医u đ嘘i v噂i tài s違n do 

vi羽c không th詠c hi羽n t嘘t ngh┄a v映 c栄a mình phù h嬰p v噂i yêu c亥u k悦 thu壱t ho員c 

theo t壱p quán v隠 b違o qu違n tài s違n; hoàn tr違 tài s違n cho ch栄 s荏 h英u khi h院t th運i 

h衣n h逢荏ng d映ng; 

- Ch栄 s荏 h英u có quy隠n đ鵜nh đo衣t tài s違n nh逢ng không đ逢嬰c làm thay đ鰻i 

quy隠n h逢荏ng d映ng đã đ逢嬰c xác l壱p; yêu c亥u Tòa án tru医t quy隠n h逢荏ng d映ng 

trong tr逢運ng h嬰p ng逢運i h逢荏ng d映ng vi ph衣m nghiêm tr丑ng ngh┄a v映 c栄a mình; 

không đ逢嬰c c違n tr荏, th詠c hi羽n hành vi khác gây khó kh<n ho員c xâm ph衣m đ院n 

quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a ng逢運i h逢荏ng d映ng; th詠c hi羽n ngh┄a v映 s穎a ch英a tài 

s違n đ吋 b違o đ違m không b鵜 suy gi違m đáng k吋 d磯n t噂i tài s違n không th吋 s穎 d映ng 

đ逢嬰c ho員c m医t toàn b瓜 công d映ng, giá tr鵜 c栄a tài s違n; 

- Quy隠n h逢荏ng d映ng ch医m d泳t khi th運i h衣n c栄a quy隠n h逢荏ng d映ng đã h院t; 

theo th臼a thu壱n c栄a các bên; ng逢運i h逢荏ng d映ng tr荏 thành ch栄 s荏 h英u tài s違n là 

đ嘘i t逢嬰ng c栄a quy隠n h逢荏ng d映ng; ng逢運i h逢荏ng d映ng t瑛 b臼 ho員c không th詠c 

hi羽n quy隠n h逢荏ng d映ng trong th運i h衣n do lu壱t quy đ鵜nh; tài s違n là đ嘘i t逢嬰ng c栄a 

quy隠n h逢荏ng d映ng không còn; theo quy院t đ鵜nh c栄a Tòa án ho員c c<n c泳 khác 

theo quy đ鵜nh c栄a lu壱t. 

Khi ch医m d泳t quy隠n h逢荏ng d映ng thì tài s違n là đ嘘i t逢嬰ng c栄a quy隠n h逢荏ng 

d映ng ph違i đ逢嬰c hoàn tr違 cho ch栄 s荏 h英u, tr瑛 tr逢運ng h嬰p có th臼a thu壱n khác ho員c 

lu壱t có quy đ鵜nh khác. 

4.3. Vｚ quyｚn bｚ mｐt (Aiｚu 267 - Aiｚu 273) 

B瓜 lu壱t b鰻 sung quy đ鵜nh v隠 quy隠n b隠 m員t, trong đó: 

- Quy隠n b隠 m員t là quy隠n c栄a m瓜t ch栄 th吋 đ嘘i v噂i m員t đ医t, m員t n逢噂c, 

kho違ng không gian trên m員t đ医t, m員t n逢噂c và lòng đ医t mà quy隠n s穎 d映ng đ医t đó 

thu瓜c v隠 ch栄 th吋 khác; 
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- Quy隠n b隠 m員t đ逢嬰c xác l壱p theo quy đ鵜nh c栄a lu壱t, theo th臼a thu壱n ho員c 

theo di chúc. Quy隠n b隠 m員t có hi羽u l詠c t瑛 th運i đi吋m ch栄 th吋 có quy隠n s穎 d映ng 

đ医t chuy吋n giao m員t đ医t, m員t n逢噂c, kho違ng không gian trên m員t đ医t, m員t n逢噂c 

và lòng đ医t cho ch栄 th吋 có quy隠n b隠 m員t, tr瑛 tr逢運ng h嬰p có th臼a thu壱n khác 

ho員c lu壱t liên quan có quy đ鵜nh khác;  

- Quy隠n b隠 m員t có hi羽u l詠c đ嘘i v噂i m丑i cá nhân, pháp nhân, tr瑛 tr逢運ng h嬰p 

lu壱t liên quan có quy đ鵜nh khác;  

- Th運i h衣n c栄a quy隠n b隠 m員t đ逢嬰c xác đ鵜nh theo quy đ鵜nh c栄a lu壱t, theo 

tho違 thu壱n ho員c di chúc nh逢ng không v逢嬰t quá th運i h衣n c栄a quy隠n s穎 d映ng đ医t. 

Tr逢運ng h嬰p tho違 thu壱n ho員c di chúc không xác đ鵜nh th運i h衣n c栄a quy隠n b隠 m員t 

thì m厩i bên có quy隠n ch医m d泳t quy隠n này b医t c泳 lúc nào nh逢ng ph違i thông báo 

b茨ng v<n b違n cho bên kia bi院t tr逢噂c ít nh医t là 06 tháng; 

- Ch栄 th吋 quy隠n b隠 m員t có quy隠n khai thác, s穎 d映ng m員t đ医t, m員t n逢噂c, 

kho違ng không gian trên m員t đ医t, m員t n逢噂c và lòng đ医t thu瓜c quy隠n s穎 d映ng đ医t 

c栄a ng逢運i khác đ吋 xây d詠ng công trình, tr欝ng cây, canh tác và đ逢嬰c s荏 h英u 

nh英ng tài s違n đ逢嬰c t衣o l壱p nh逢ng không đ逢嬰c trái v噂i quy đ鵜nh c栄a BLDS, pháp 

lu壱t v隠 đ医t đai, xây d詠ng, quy ho衣ch, tài nguyên, khoáng s違n và quy đ鵜nh khác 

c栄a pháp lu壱t có liên quan. Tr逢運ng h嬰p quy隠n b隠 m員t đ逢嬰c chuy吋n giao m瓜t 

ph亥n ho員c toàn b瓜 thì ch栄 th吋 nh壱n chuy吋n giao đ逢嬰c k院 th瑛a quy隠n b隠 m員t theo 

đi隠u ki羽n và trong ph衣m vi t逢挨ng 泳ng v噂i ph亥n quy隠n b隠 m員t đ逢嬰c chuy吋n giao; 

- Quy隠n b隠 m員t ch医m d泳t khi th運i h衣n h逢荏ng quy隠n b隠 m員t đã h院t; ch栄 th吋 

có quy隠n b隠 m員t và ch栄 th吋 có quy隠n s穎 d映ng đ医t là m瓜t; ch栄 th吋 có quy隠n b隠 

m員t t瑛 b臼 quy隠n c栄a mình; quy隠n s穎 d映ng đ医t có quy隠n b隠 m員t b鵜 thu h欝i theo 

quy đ鵜nh c栄a Lu壱t đ医t đai; theo th臼a thu壱n c栄a các bên ho員c theo quy đ鵜nh c栄a 

lu壱t. 

Khi quy隠n b隠 m員t ch医m d泳t, ch栄 th吋 quy隠n b隠 m員t ph違i tr違 l衣i m員t đ医t, m員t 

n逢噂c, kho違ng không gian trên m員t đ医t, m員t n逢噂c và lòng đ医t cho ch栄 th吋 có 

quy隠n s穎 d映ng đ医t theo th臼a thu壱n ho員c theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t; ch栄 th吋 

quy隠n b隠 m員t ph違i x穎 lỦ tài s違n thu瓜c s荏 h英u c栄a mình tr逢噂c khi quy隠n b隠 m員t 

ch医m d泳t, tr瑛 tr逢運ng h嬰p có th臼a thu壱n khác; tr逢運ng h嬰p ch栄 th吋 quy隠n b隠 m員t 
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không x穎 lỦ tài s違n tr逢噂c khi quy隠n b隠 m員t ch医m d泳t thì quy隠n s荏 h英u tài s違n đó 

thu瓜c v隠 ch栄 th吋 có quy隠n s穎 d映ng đ医t k吋 t瑛 th運i đi吋m quy隠n b隠 m員t ch医m d泳t, 

tr瑛 tr逢運ng h嬰p ch栄 th吋 có quy隠n s穎 d映ng đ医t không nh壱n tài s違n đó. Tr逢運ng h嬰p 

ch栄 th吋 có quy隠n s穎 d映ng đ医t không nh壱n tài s違n mà ph違i x穎 lỦ tài s違n thì ch栄 

th吋 có quy隠n b隠 m員t ph違i thanh toán chi phí x穎 lỦ tài s違n. 

III.ăPH井NăTH永ăBAă“NGH┃AăV影ăVĨăH営PăA唄NG” 

1.ăV隠ă“Quyăđ鵜nhăchung”ă(Ch逢挨ngăXV) 
A吋 b違o đ違m s詠 an toàn, thông thoáng trong quan h羽 ngh┄a v映, công b茨ng 

gi英a các bên, phù h嬰p v噂i th詠c ti宇n c栄a Vi羽t Nam và thông l羽 qu嘘c t院, B瓜 lu壱t 

đã s穎a đ鰻i, b鰻 sung nhi隠u quy đ鵜nh v隠 b違o đ違m th詠c hi羽n ngh┄a v映, trách nhi羽m 

dân s詠 do vi ph衣m ngh┄a v映, giao k院t h嬰p đ欝ng, th詠c hi羽n h嬰p đ欝ng, s穎a đ鰻i, 

ch医m d泳t h嬰p đ欝ng. Trong đó: 

1.1. Vｚ bＶo đＶm thばc hiうn ngh┄a vつ (Aiｚu 292 - Aiｚu 350) 

a) Vｚ quy đおnh chung 

B瓜 lu壱t quy đ鵜nh 09 bi羽n pháp b違o đ違m th詠c hi羽n ngh┄a v映 (c亥m c嘘 tài s違n, 

th院 ch医p tài s違n, đ員t c丑c, kỦ c逢嬰c, kỦ qu悦, b違o l逢u quy隠n s荏 h英u, b違o lãnh, tín 

ch医p; c亥m gi英 tài s違n), trong đó k院 th瑛a 07 bi羽n pháp b違o đ違m th詠c hi羽n ngh┄a 

v映 trong BLDS 2005 và b鰻 sung 02 bi羽n pháp (b違o l逢u quy隠n s荏 h英u và c亥m gi英 

tài s違n). A欝ng th運i, s穎a đ鰻i, b鰻 sung nhi隠u quy đ鵜nh liên quan đ院n n瓜i dung các 

bi羽n pháp b違o đ違m này, c映 th吋: 

- B瓜 lu壱t quy đ鵜nh ph衣m vi ngh┄a v映 đ逢嬰c b違o đ違m có th吋 là m瓜t ph亥n ho員c 

toàn b瓜 theo tho違 thu壱n ho員c theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t; n院u không có tho違 

thu壱n và pháp lu壱t không quy đ鵜nh ph衣m vi b違o đ違m thì ngh┄a v映 coi nh逢 đ逢嬰c 

b違o đ違m toàn b瓜, k吋 c違 ngh┄a v映 tr違 lãi, ti隠n ph衣t và BTTH; tr逢運ng h嬰p b違o đ違m 

th詠c hi羽n ngh┄a v映 trong t逢挨ng lai, các bên có quy隠n th臼a thu壱n c映 th吋 v隠 ph衣m 

vi ngh┄a v映 đ逢嬰c b違o đ違m và th運i h衣n th詠c hi羽n ngh┄a v映 đ逢嬰c b違o đ違m, tr瑛 

tr逢運ng h嬰p pháp lu壱t có quy đ鵜nh khác, khi ngh┄a v映 trong t逢挨ng lai đ逢嬰c hình 

thành, các bên không ph違i xác l壱p l衣i bi羽n pháp b違o đ違m đ嘘i v噂i ngh┄a v映 đó; 

- Tài s違n b違o đ違m ph違i thu瓜c quy隠n s荏 h英u c栄a bên b違o đ違m, tr瑛 tr逢運ng 

h嬰p c亥m gi英 tài s違n, b違o l逢u quy隠n s荏 h英u; tài s違n b違o đ違m có th吋 đ逢嬰c mô t違 
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chung, nh逢ng ph違i xác đ鵜nh đ逢嬰c; tài s違n b違o đ違m có th吋 là tài s違n hi羽n có ho員c 

tài s違n hình thành trong t逢挨ng lai; giá tr鵜 c栄a tài s違n b違o đ違m có th吋 l噂n h挨n, 

b茨ng ho員c nh臼 h挨n giá tr鵜 ngh┄a v映 đ逢嬰c b違o đ違m; 

- Bi羽n pháp b違o đ違m phát sinh hi羽u l詠c đ嘘i kháng v噂i ng逢運i th泳 ba t瑛 khi 

đ<ng kỦ bi羽n pháp b違o đ違m ho員c bên nh壱n b違o đ違m n逸m gi英 ho員c chi院m gi英 tài 

s違n b違o đ違m. Khi bi羽n pháp b違o đ違m phát sinh hi羽u l詠c đ嘘i kháng v噂i ng逢運i th泳 

ba thì bên nh壱n b違o đ違m đ逢嬰c quy隠n truy đòi tài s違n b違o đ違m và đ逢嬰c quy隠n 逢u 

tiên thanh toán gi英a các bên cùng nh壱n tài s違n b違o đ違m theo quy đ鵜nh t衣i BLDS 

và lu壱t khác có liên quan; 

- Bi羽n pháp b違o đ違m đ逢嬰c đ<ng kỦ theo tho違 thu壱n ho員c theo quy đ鵜nh c栄a 

lu壱t, vi羽c đ<ng kỦ là đi隠u ki羽n đ吋 giao d鵜ch b違o đ違m có hi羽u l詠c ch雨 trong tr逢運ng 

h嬰p lu壱t có quy đ鵜nh; tr逢運ng h嬰p đ逢嬰c đ<ng kỦ thì bi羽n pháp b違o đ違m phát sinh 

hi羽u l詠c đ嘘i kháng v噂i ng逢運i th泳 ba k吋 t瑛 th運i đi吋m đ<ng kỦ; vi羽c đ<ng kỦ bi羽n 

pháp b違o đ違m đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 đ<ng kỦ bi羽n pháp 

b違o đ違m; 

- Tr逢運ng h嬰p có c<n c泳 v隠 x穎 lỦ tài s違n b違o đ違m thì bên nh壱n b違o đ違m ph違i 

thông báo b茨ng v<n b違n trong th運i h衣n h嬰p lỦ v隠 vi羽c x穎 lỦ tài s違n b違o đ違m cho 

bên b違o đ違m và các bên cùng nh壱n b違o đ違m khác; ng逢運i đang gi英 tài s違n b違o 

đ違m có ngh┄a v映 giao tài s違n b違o đ違m cho bên nh壱n b違o đ違m đ吋 x穎 lỦ, tr瑛 

tr逢運ng h嬰p tr逢噂c th運i đi吋m x穎 lỦ tài s違n b違o đ違m mà bên b違o đ違m th詠c hi羽n đ亥y 

đ栄 ngh┄a v映 c栄a mình đ嘘i v噂i bên nh壱n b違o đ違m; 

- Bên c亥m c嘘, th院 ch医p và bên nh壱n c亥m c嘘, th院 ch医p có quy隠n th臼a thu壱n 

v隠 ph逢挨ng th泳c x穎 lỦ tài s違n c亥m c嘘, th院 ch医p; n院u không có th臼a thu壱n thì tài 

s違n c亥m c嘘, th院 ch医p đ逢嬰c bán đ医u giá, tr瑛 tr逢運ng h嬰p lu壱t có quy đ鵜nh khác;  

- Vi羽c thanh toán s嘘 ti隠n có đ逢嬰c t瑛 vi羽c x穎 lỦ tài s違n c亥m c嘘, th院 ch医p 

đ逢嬰c th詠c hi羽n theo nguyên t逸c: S嘘 ti隠n có đ逢嬰c t瑛 vi羽c x穎 lỦ tài s違n c亥m c嘘, th院 

ch医p sau khi thanh toán chi phí b違o qu違n, thu gi英 và x穎 lỦ tài s違n c亥m c嘘, th院 

ch医p đ逢嬰c thanh toán theo th泳 t詠 逢u tiên gi英a các bên cùng nh壱n tài s違n b違o 

đ違m đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i BLDS; tr逢運ng h嬰p s嘘 ti隠n có đ逢嬰c t瑛 vi羽c x穎 lỦ tài s違n 

c亥m c嘘, th院 ch医p sau khi thanh toán chi phí b違o qu違n, thu gi英 và x穎 lỦ tài s違n 
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c亥m c嘘, th院 ch医p l噂n h挨n giá tr鵜 ngh┄a v映 đ逢嬰c b違o đ違m thì s嘘 ti隠n chênh l羽ch 

ph違i đ逢嬰c tr違 cho bên b違o đ違m; tr逢運ng h嬰p s嘘 ti隠n có đ逢嬰c t瑛 vi羽c x穎 lỦ tài s違n 

c亥m c嘘, th院 ch医p sau khi thanh toán chi phí b違o qu違n, thu gi英 và x穎 lỦ tài s違n 

c亥m c嘘, th院 ch医p nh臼 h挨n giá tr鵜 ngh┄a v映 đ逢嬰c b違o đ違m thì ph亥n ngh┄a v映 ch逢a 

đ逢嬰c thanh toán đ逢嬰c xác đ鵜nh là ngh┄a v映 không có b違o đ違m, tr瑛 tr逢運ng h嬰p 

các bên có th臼a thu壱n b鰻 sung tài s違n b違o đ違m. Bên nh壱n b違o đ違m có quy隠n yêu 

c亥u bên có ngh┄a v映 đ逢嬰c b違o đ違m ph違i th詠c hi羽n ph亥n ngh┄a v映 ch逢a đ逢嬰c 

thanh toán;  

- Tr逢運ng h嬰p m瓜t tài s違n đ逢嬰c dùng đ吋 b違o đ違m th詠c hi羽n nhi隠u ngh┄a v映 

thì th泳 t詠 逢u tiên thanh toán gi英a các bên cùng nh壱n b違o đ違m đ逢嬰c xác đ鵜nh nh逢 

sau: Tr逢運ng h嬰p các bi羽n pháp b違o đ違m đ隠u phát sinh hi羽u l詠c đ嘘i kháng v噂i 

ng逢運i th泳 ba thì th泳 t詠 thanh toán đ逢嬰c xác đ鵜nh theo th泳 t詠 xác l壱p hi羽u l詠c đ嘘i 

kháng; tr逢運ng h嬰p có bi羽n pháp b違o đ違m phát sinh hi羽u l詠c đ嘘i kháng v噂i ng逢運i 

th泳 ba và có bi羽n pháp b違o đ違m không phát sinh hi羽u l詠c đ嘘i kháng v噂i ng逢運i 

th泳 ba thì ngh┄a v映 có bi羽n pháp b違o đ違m có hi羽u l詠c đ嘘i kháng v噂i ng逢運i th泳 ba 

đ逢嬰c thanh toán tr逢噂c; tr逢運ng h嬰p các bi羽n pháp b違o đ違m đ隠u không phát sinh 

hi羽u l詠c đ嘘i kháng v噂i ng逢運i th泳 ba thì th泳 t詠 thanh toán đ逢嬰c xác đ鵜nh theo th泳 

t詠 xác l壱p bi羽n pháp b違o đ違m. 

Th泳 t詠 逢u tiên thanh toán nêu trên có th吋 thay đ鰻i, n院u các bên cùng nh壱n 

b違o đ違m có th臼a thu壱n thay đ鰻i th泳 t詠 逢u tiên thanh toán cho nhau. Bên th院 

quy隠n 逢u tiên thanh toán ch雨 đ逢嬰c 逢u tiên thanh toán trong ph衣m vi b違o đ違m c栄a 

bên mà mình th院 quy隠n. 

b) Vｚ cＺm cぐ tài sＶn 

Bên c衣nh k院 th瑛a quy đ鵜nh trong BLDS 2005, B瓜 lu壱t quy đ鵜nh v隠 c亥m c嘘 

tài s違n theo h逢噂ng, tách bi羽t gi英a th運i đi吋m h嬰p đ欝ng c亥m c嘘 có hi羽u l詠c và th運i 

đi吋m bi羽n pháp c亥m c嘘 có hi羽u l詠c đ嘘i kháng v噂i ng逢運i th泳 ba. Theo đó: c亥m c嘘 

tài s違n có hi羽u l詠c t瑛 th運i đi吋m giao k院t, tr瑛 tr逢運ng h嬰p có th臼a thu壱n khác ho員c 

lu壱t có quy đ鵜nh khác; c亥m c嘘 tài s違n có hi羽u l詠c đ嘘i kháng v噂i ng逢運i th泳 ba k吋 

t瑛 th運i đi吋m bên nh壱n c亥m c嘘 n逸m gi英 tài s違n c亥m c嘘; tr逢運ng h嬰p b医t đ瓜ng s違n 

là đ嘘i t逢嬰ng c栄a c亥m c嘘 theo quy đ鵜nh c栄a lu壱t thì vi羽c c亥m c嘘 b医t đ瓜ng s違n có 
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hi羽u l詠c đ嘘i kháng v噂i ng逢運i th泳 ba k吋 t瑛 th運i đi吋m đ<ng kỦ. 

c) Vｚ thｘ chＸp tài sＶn 

B瓜 lu壱t s穎a đ鰻i m瓜t s嘘 quy đ鵜nh trong BLDS 2005 v隠 tài s違n th院 ch医p, hi羽u 

l詠c c栄a th院 ch医p tài s違n, quy隠n và ngh┄a v映 c栄a các bên, trong đó: 

- H嬰p đ欝ng th院 ch医p tài s違n có hi羽u l詠c t瑛 th運i đi吋m giao k院t, tr瑛 tr逢運ng 

h嬰p có th臼a thu壱n khác ho員c lu壱t có quy đ鵜nh khác; th院 ch医p tài s違n phát sinh 

hi羽u l詠c đ嘘i kháng v噂i ng逢運i th泳 ba k吋 t瑛 th運i đi吋m đ<ng kỦ; 

- Tr逢運ng h嬰p th院 ch医p quy隠n s穎 d映ng đ医t mà tài s違n g逸n li隠n v噂i đ医t thu瓜c 

quy隠n s荏 h英u c栄a bên th院 ch医p thì tài s違n g逸n li隠n v噂i đ医t c┡ng thu瓜c tài s違n th院 

ch医p, tr瑛 tr逢運ng h嬰p có th臼a thu壱n khác.  

- Tr逢運ng h嬰p th院 ch医p quy隠n s穎 d映ng đ医t mà không th院 ch医p tài s違n g逸n 

li隠n v噂i đ医t và ng逢運i s穎 d映ng đ医t đ欝ng th運i là ch栄 s荏 h英u tài s違n g逸n li隠n v噂i đ医t 

thì khi có c<n c泳 x穎 lỦ tài s違n b違o đ違m, tài s違n đ逢嬰c x穎 lỦ bao g欝m c違 tài s違n 

g逸n li隠n v噂i đ医t, tr瑛 tr逢運ng h嬰p có th臼a thu壱n khác; tr逢運ng h嬰p ng逢運i s穎 d映ng 

đ医t không đ欝ng th運i là ch栄 s荏 h英u tài s違n g逸n li隠n v噂i đ医t thì khi x穎 lỦ quy隠n s穎 

d映ng đ医t, ch栄 s荏 h英u tài s違n g逸n li隠n v噂i đ医t đ逢嬰c ti院p t映c s穎 d映ng đ医t trong 

ph衣m vi quy隠n, ngh┄a v映 c栄a mình; quy隠n và ngh┄a v映 c栄a bên th院 ch医p trong 

m嘘i quan h羽 v噂i ch栄 s荏 h英u tài s違n g逸n li隠n v噂i đ医t đ逢嬰c chuy吋n giao cho ng逢運i 

nh壱n chuy吋n quy隠n s穎 d映ng đ医t, tr瑛 tr逢運ng h嬰p có th臼a thu壱n khác; 

- Tr逢運ng h嬰p ch雨 th院 ch医p tài s違n g逸n li隠n v噂i đ医t mà không th院 ch医p quy隠n 

s穎 d映ng đ医t và ch栄 s荏 h英u tài s違n g逸n li隠n v噂i đ医t đ欝ng th運i là ng逢運i s穎 d映ng đ医t 

thì khi có c<n c泳 x穎 lỦ tài s違n b違o đ違m, tài s違n đ逢嬰c x穎 lỦ bao g欝m c違 quy隠n s穎 

d映ng đ医t, tr瑛 tr逢運ng h嬰p có th臼a thu壱n khác; tr逢運ng h嬰p ch栄 s荏 h英u tài s違n g逸n 

li隠n v噂i đ医t không đ欝ng th運i là ng逢運i s穎 d映ng đ医t thì khi x穎 lỦ tài s違n g逸n li隠n 

v噂i đ医t, ng逢運i nh壱n chuy吋n quy隠n s荏 h英u tài s違n g逸n li隠n v噂i đ医t đ逢嬰c ti院p t映c 

s穎 d映ng đ医t trong ph衣m vi quy隠n, ngh┄a v映 c栄a ch栄 s荏 h英u tài s違n g逸n li隠n v噂i 

đ医t đ逢嬰c chuy吋n giao, tr瑛 tr逢運ng h嬰p có th臼a thu壱n khác. 

d) Vｚ bＶo l⇔u quyｚn sぞ hのu 

Trên c挨 s荏 k院 th瑛a quy đ鵜nh v隠 b違o l逢u quy隠n s荏 h英u trong h嬰p đ欝ng mua 

bán tài s違n t衣i BLDS 2005, B瓜 lu壱t phát tri吋n b違o l逢u quy隠n s荏 h英u thành m瓜t 
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bi羽n pháp b違o đ違m th詠c hi羽n ngh┄a v映 b茨ng tài s違n theo th臼a thu壱n, theo đó: 

- Trong h嬰p đ欝ng mua bán, quy隠n s荏 h英u tài s違n có th吋 đ逢嬰c bên bán b違o 

l逢u cho đ院n khi ngh┄a v映 thanh toán đ逢嬰c th詠c hi羽n đ亥y đ栄; b違o l逢u quy隠n s荏 

h英u ph違i đ逢嬰c l壱p thành v<n b違n riêng ho員c đ逢嬰c ghi trong h嬰p đ欝ng mua bán; 

b違o l逢u quy隠n s荏 h英u phát sinh hi羽u l詠c đ嘘i kháng v噂i ng逢運i th泳 ba k吋 t瑛 th運i 

đi吋m đ<ng kỦ; 

- Tr逢運ng h嬰p bên mua không hoàn thành ngh┄a v映 thanh toán cho bên bán 

theo th臼a thu壱n thì bên bán có quy隠n đòi l衣i tài s違n. Bên bán hoàn tr違 cho bên 

mua s嘘 ti隠n bên mua đã thanh toán sau khi tr瑛 giá tr鵜 hao mòn tài s違n do s穎 

d映ng. Tr逢運ng h嬰p bên mua làm m医t, h逢 h臼ng tài s違n thì bên bán có quy隠n yêu 

c亥u BTTH; 

- Bên mua tài s違n có quy隠n s穎 d映ng tài s違n và h逢荏ng hoa l嬰i, l嬰i t泳c t瑛 tài 

s違n trong th運i h衣n b違o l逢u quy隠n s荏 h英u có hi羽u l詠c và có ngh┄a v映 ch鵜u r栄i ro 

v隠 tài s違n trong th運i h衣n b違o l逢u quy隠n s荏 h英u, tr瑛 tr逢運ng h嬰p có tho違 thu壱n 

khác. 

đ) Vｚ bＶo lãnh 

Trên c挨 s荏 k院 th瑛a quy đ鵜nh v隠 b違o lãnh trong BLDS 2005, B瓜 lu壱t s穎a đ鰻i, 

b鰻 sung m瓜t s嘘 quy đ鵜nh quan tr丑ng đ吋 làm rõ b違n ch医t pháp lỦ c栄a b違o lãnh là 

bi羽n pháp b違o đ違m đ嘘i nhân, t衣o c挨 ch院 linh ho衣t h挨n trong vi羽c th詠c hi羽n b違o 

lãnh. Trong đó: 

- Các bên trong quan h羽 b違o lãnh có th吋 th臼a thu壱n s穎 d映ng bi羽n pháp b違o 

đ違m b茨ng tài s違n đ吋 b違o đ違m th詠c hi羽n ngh┄a v映 b違o lãnh; tr逢運ng h嬰p ngh┄a v映 

đ逢嬰c b違o lãnh là ngh┄a v映 phát sinh trong t逢挨ng lai thì ph衣m vi b違o lãnh không 

bao g欝m ngh┄a v映 phát sinh sau khi ng逢運i b違o lãnh ch院t ho員c pháp nhân b違o 

lãnh ch医m d泳t t欝n t衣i; 

- Tr逢運ng h嬰p bên đ逢嬰c b違o lãnh không th詠c hi羽n ho員c th詠c hi羽n không 

đúng ngh┄a v映 c栄a mình thì bên nh壱n b違o lãnh có quy隠n yêu c亥u bên b違o lãnh 

ph違i th詠c hi羽n ngh┄a v映 b違o lãnh, tr瑛 tr逢運ng h嬰p các bên có th臼a thu壱n bên b違o 

lãnh ch雨 ph違i th詠c hi羽n ngh┄a v映 thay cho bên đ逢嬰c b違o lãnh trong tr逢運ng h嬰p 

bên đ逢嬰c b違o lãnh không có kh違 n<ng th詠c hi羽n ngh┄a v映; 
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- Tr逢運ng h嬰p m瓜t trong s嘘 nh英ng ng逢運i nh壱n b違o lãnh liên đ噂i mi宇n cho 

bên b違o lãnh không ph違i th詠c hi羽n ph亥n ngh┄a v映 đ嘘i v噂i mình thì bên b違o lãnh 

v磯n ph違i th詠c hi羽n ph亥n ngh┄a v映 còn l衣i đ嘘i v噂i nh英ng ng逢運i nh壱n b違o lãnh liên 

đ噂i còn l衣i; 

- Tr逢運ng h嬰p bên b違o lãnh không th詠c hi羽n đúng ngh┄a v映 b違o lãnh thì bên 

nh壱n b違o lãnh có quy隠n yêu c亥u bên b違o lãnh thanh toán giá tr鵜 ngh┄a v映 vi 

ph衣m và BTTH. 

e) Vｚ cＺm giの tài sＶn 

Trên c挨 s荏 k院 th瑛a quy đ鵜nh v隠 c亥m gi英 tài s違n trong th詠c hi羽n h嬰p đ欝ng 

song v映 t衣i BLDS 2005, B瓜 lu壱t đã phát tri吋n c亥m gi英 tài s違n thành m瓜t bi羽n 

pháp b違o đ違m th詠c hi羽n ngh┄a v映 b茨ng tài s違n theo lu壱t đ鵜nh, theo đó: 

- C亥m gi英 tài s違n là vi羽c bên có quy隠n (sau đây g丑i là bên c亥m gi英) đang 

n逸m gi英 h嬰p pháp tài s違n là đ嘘i t逢嬰ng c栄a h嬰p đ欝ng song v映 đ逢嬰c chi院m gi英 tài 

s違n trong tr逢運ng h嬰p bên có ngh┄a v映 không th詠c hi羽n ho員c th詠c hi羽n không 

đúng ngh┄a v映; 

- C亥m gi英 tài s違n phát sinh t瑛 th運i đi吋m đ院n h衣n th詠c hi羽n ngh┄a v映 mà bên 

có ngh┄a v映 không th詠c hi羽n ho員c th詠c hi羽n không đúng ngh┄a v映; c亥m gi英 tài 

s違n phát sinh hi羽u l詠c đ嘘i kháng v噂i ng逢運i th泳 ba k吋 t瑛 th運i đi吋m bên c亥m gi英 

chi院m gi英 tài s違n; 

- Bên c亥m gi英 có quy隠n yêu c亥u bên có ngh┄a v映 ph違i th詠c hi羽n đ亥y đ栄 

ngh┄a v映 phát sinh t瑛 h嬰p đ欝ng song v映; têu c亥u bên có ngh┄a v映 ph違i thanh toán 

chi phí c亥n thi院t cho vi羽c b違o qu違n, gi英 gìn tài s違n c亥m gi英; đ逢嬰c khai thác tài 

s違n c亥m gi英 đ吋 thu hoa l嬰i, l嬰i t泳c n院u đ逢嬰c bên có ngh┄a v映 đ欝ng Ủ.  

Giá tr鵜 c栄a vi羽c khai thác tài s違n c亥m gi英 đ逢嬰c bù tr瑛 vào giá tr鵜 ngh┄a v映 

c栄a bên có ngh┄a v映; 

- Bên c亥m gi英 có ngh┄a v映 gi英 gìn, b違o qu違n tài s違n c亥m gi英; không đ逢嬰c 

thay đ鰻i tình tr衣ng c栄a tài s違n c亥m gi英; không đ逢嬰c chuy吋n giao, s穎 d映ng tài s違n 

c亥m gi英 n院u không có s詠 đ欝ng Ủ c栄a bên có ngh┄a v映; giao l衣i tài s違n c亥m gi英 

khi ngh┄a v映 đã đ逢嬰c th詠c hi羽n; BTTH n院u làm m医t ho員c h逢 h臼ng tài s違n c亥m 

gi英. 
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1.3. Vｚ trách nhiうm dân sば do vi phＴm ngh┄a vつ (Aiｚu 351 - Aiｚu 364) 

A吋 b違o đ違m rõ ràng, minh b衣ch, h嬰p lý và công b茨ng v隠 trách nhi羽m dân 

s詠, B瓜 lu壱t bên c衣nh k院 th瑛a quy đ鵜nh c栄a BLDS 2005 đã s穎a đ鰻i, b鰻 sung m瓜t 

s嘘 quy đ鵜nh quan tr丑ng sau đây: 

- Xác đ鵜nh c映 th吋 vi ph衣m ngh┄a v映 bao g欝m vi羽c bên có ngh┄a v映 không 

th詠c hi羽n ngh┄a v映 đúng th運i h衣n, th詠c hi羽n không đ亥y đ栄 ngh┄a v映 ho員c th詠c 

hi羽n không đúng n瓜i dung c栄a ngh┄a v映; 

- Tr逢運ng h嬰p ch壱m th詠c hi羽n ngh┄a v映 tr違 ti隠n thì bên có ngh┄a v映 ph違i 

th詠c hi羽n ngh┄a v映 theo nguyên t逸c, lãi su医t phát sinh do ch壱m tr違 ti隠n đ逢嬰c xác 

đ鵜nh theo th臼a thu壱n c栄a các bên nh逢ng không đ逢嬰c v逢嬰t quá m泳c lãi su医t đ逢嬰c 

quy đ鵜nh trong h嬰p đ欝ng vay tài s違n t衣i BLDS; n院u không có th臼a thu壱n thì th詠c 

hi羽n theo quy đ鵜nh v隠 xác đ鵜nh lãi su医t khi không có th臼a thu壱n trong h嬰p đ欝ng 

vay tài s違n t衣i BLDS; 

- Quy đ鵜nh c映 th吋 v隠 thi羽t h衣i do vi ph衣m ngh┄a v映 (bao g欝m thi羽t h衣i v隠 

v壱t ch医t - là t鰻n th医t v壱t ch医t th詠c t院 xác đ鵜nh đ逢嬰c, bao g欝m t鰻n th医t v隠 tài s違n, 

chi phí h嬰p lỦ đ吋 ng<n ch員n, h衣n ch院, kh逸c ph映c thi羽t h衣i, thu nh壱p th詠c t院 b鵜 

m医t ho員c b鵜 gi違m sút - và thi羽t h衣i v隠 tinh th亥n - là t鰻n th医t v隠 tinh th亥n do b鵜 

xâm ph衣m đ院n tính m衣ng, s泳c kh臼e, danh d詠, nhân ph育m, uy tín và các l嬰i ích 

nhân thân khác c栄a m瓜t ch栄 th吋) và c挨 ch院 pháp lý v隠 th詠c hi羽n trách nhi羽m 

BTTH, theo đó tr逢運ng h嬰p có thi羽t h衣i do vi ph衣m ngh┄a v映 gây ra thì bên có 

ngh┄a v映 ph違i b欝i th逢運ng toàn b瓜 thi羽t h衣i, tr瑛 tr逢運ng h嬰p có th臼a thu壱n khác 

ho員c lu壱t có quy đ鵜nh khác; 

- Bên có quy隠n ph違i áp d映ng các bi羽n pháp c亥n thi院t, h嬰p lỦ đ吋 thi羽t h衣i 

không x違y ra ho員c h衣n ch院 thi羽t h衣i cho mình; tr逢運ng h嬰p vi ph衣m ngh┄a v映 và 

có thi羽t h衣i là do m瓜t ph亥n l厩i c栄a bên b鵜 vi ph衣m thì bên vi ph衣m ch雨 ph違i 

BTTH t逢挨ng 泳ng v噂i m泳c đ瓜 l厩i c栄a mình. 

1.4. Vｚ giao kｘt hぢp đげng (Aiｚu 385 - Aiｚu 408) 

Trên c挨 s荏 k院 th瑛a quy đ鵜nh v隠 giao k院t h嬰p đ欝ng t衣i BLDS 2005, B瓜 lu壱t 

đã có s穎a đ鰻i, b鰻 sung m瓜t s嘘 n瓜i dung v隠 đ隠 ngh鵜 giao k院t h嬰p đ欝ng, thông tin 

trong giao k院t h嬰p đ欝ng, h栄y b臼 đ隠 ngh鵜 giao k院t h嬰p đ欝ng, ch医p nh壱n giao k院t 
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h嬰p đ欝ng, n瓜i dung c栄a h嬰p đ欝ng, th運i đi吋m giao k院t h嬰p đ欝ng, hi羽u l詠c c栄a 

h嬰p đ欝ng, gi違i thích h嬰p đ欝ng, h嬰p đ欝ng theo m磯u, đi隠u ki羽n giao d鵜ch chung 

trong giao k院t h嬰p đ欝ng, h嬰p đ欝ng vô hi羽u… Trong đó: 

- A隠 ngh鵜 giao k院t h嬰p đ欝ng là vi羽c th吋 hi羽n rõ Ủ đ鵜nh giao k院t h嬰p đ欝ng và 

ch鵜u s詠 ràng bu瓜c v隠 đ隠 ngh鵜 này c栄a bên đ隠 ngh鵜 đ嘘i v噂i bên đã đ逢嬰c xác đ鵜nh 

ho員c t噂i công chúng; 

- Tr逢運ng h嬰p m瓜t bên có thông tin 違nh h逢荏ng đ院n vi羽c ch医p nh壱n giao k院t 

h嬰p đ欝ng c栄a bên kia thì ph違i thông báo cho bên kia bi院t, m瓜t bên nh壱n đ逢嬰c 

thông tin bí m壱t c栄a bên kia trong quá trình giao k院t h嬰p đ欝ng thì có trách nhi羽m 

b違o m壱t thông tin và không đ逢嬰c s穎 d映ng thông tin đó cho m映c đích riêng c栄a 

mình ho員c cho m映c đích trái pháp lu壱t khác, bên vi ph衣m quy đ鵜nh này mà gây 

thi羽t h衣i thì ph違i b欝i th逢運ng; 

- Bên đ隠 ngh鵜 giao k院t h嬰p đ欝ng có th吋 hu益 b臼 đ隠 ngh鵜 n院u đã nêu rõ quy隠n 

này trong đ隠 ngh鵜 và bên đ逢嬰c đ隠 ngh鵜 nh壱n đ逢嬰c thông báo v隠 vi羽c h栄y b臼 đ隠 

ngh鵜 tr逢噂c khi ng逢運i này g穎i thông báo ch医p nh壱n đ隠 ngh鵜 giao k院t h嬰p đ欝ng; 

- S詠 im l員ng c栄a bên đ逢嬰c đ隠 ngh鵜 không đ逢嬰c coi là ch医p nh壱n đ隠 ngh鵜 

giao k院t h嬰p đ欝ng, tr瑛 tr逢運ng h嬰p có th臼a thu壱n ho員c theo thói quen đã đ逢嬰c 

xác l壱p gi英a các bên; 

- Tr逢運ng h嬰p bên đ隠 ngh鵜 ho員c bên đ逢嬰c đ隠 ngh鵜 ch院t, m医t n<ng l詠c hành 

vi dân s詠 ho員c có khó kh<n trong nh壱n th泳c, làm ch栄 hành vi sau khi bên đ逢嬰c 

đ隠 ngh鵜 tr違 l運i ch医p nh壱n giao k院t h嬰p đ欝ng ho員c bên đ逢嬰c đ隠 ngh鵜 đã ch医p nh壱n 

giao k院t h嬰p đ欝ng nh逢ng sau đó ch院t, m医t n<ng l詠c hành vi dân s詠 ho員c có khó 

kh<n trong nh壱n th泳c, làm ch栄 hành vi thì đ隠 ngh鵜 giao k院t h嬰p đ欝ng v磯n có giá 

tr鵜, tr瑛 tr逢運ng h嬰p n瓜i dung giao k院t g逸n li隠n v噂i nhân thân bên đ隠 ngh鵜 ho員c bên 

đ逢嬰c đ隠 ngh鵜; 

- H嬰p đ欝ng đ逢嬰c giao k院t vào th運i đi吋m bên đ隠 ngh鵜 nh壱n đ逢嬰c ch医p nh壱n 

giao k院t; tr逢運ng h嬰p các bên có th臼a thu壱n im l員ng là s詠 tr違 l運i ch医p nh壱n giao 

k院t h嬰p đ欝ng trong m瓜t th運i h衣n thì th運i đi吋m giao k院t h嬰p đ欝ng là th運i đi吋m 

cu嘘i cùng c栄a th運i h衣n đó; th運i đi吋m giao k院t h嬰p đ欝ng b茨ng l運i nói là th運i đi吋m 

các bên đã th臼a thu壱n v隠 n瓜i dung c栄a h嬰p đ欝ng; th運i đi吋m giao k院t h嬰p đ欝ng 
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b茨ng v<n b違n là th運i đi吋m bên sau cùng kỦ vào v<n b違n hay b茨ng hình th泳c ch医p 

nh壱n khác đ逢嬰c th吋 hi羽n trên v<n b違n; tr逢運ng h嬰p h嬰p đ欝ng giao k院t b茨ng l運i 

nói và sau đó đ逢嬰c xác l壱p b茨ng v<n b違n thì th運i đi吋m giao k院t h嬰p đ欝ng đ逢嬰c 

xác đ鵜nh theo th運i đi吋m các bên th臼a thu壱n; 

-  H嬰p đ欝ng đ逢嬰c giao k院t h嬰p pháp có hi羽u l詠c t瑛 th運i đi吋m giao k院t, tr瑛 

tr逢運ng h嬰p có th臼a thu壱n khác ho員c lu壱t liên quan có quy đ鵜nh khác; t瑛 th運i 

đi吋m h嬰p đ欝ng có hi羽u l詠c, các bên ph違i th詠c hi羽n quy隠n và ngh┄a v映 đ嘘i v噂i 

nhau theo cam k院t. H嬰p đ欝ng ch雨 có th吋 b鵜 s穎a đ鰻i ho員c h栄y b臼 theo th臼a thu壱n 

c栄a các bên ho員c theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t; 

- Tr逢運ng h嬰p h嬰p đ欝ng có đi隠u kho違n không rõ ràng thì vi羽c gi違i thích đi隠u 

kho違n đó không ch雨 d詠a vào ngôn t瑛 c栄a h嬰p đ欝ng mà còn ph違i c<n c泳 vào Ủ chí 

c栄a các bên đ逢嬰c th吋 hi羽n trong toàn b瓜 quá trình tr逢噂c, t衣i th運i đi吋m xác l壱p, 

th詠c hi羽n h嬰p đ欝ng; 

- H嬰p đ欝ng theo m磯u ph違i đ逢嬰c công khai đ吋 bên đ逢嬰c đ隠 ngh鵜 bi院t ho員c 

ph違i bi院t v隠 nh英ng n瓜i dung c栄a h嬰p đ欝ng; trình t詠, th吋 th泳c công khai h嬰p đ欝ng 

theo m磯u th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t; 

- Ghi nh壱n đi隠u ki羽n giao d鵜ch chung, trong đó đ逢嬰c hi吋u là nh英ng đi隠u 

kho違n 鰻n đ鵜nh do m瓜t bên công b嘘 đ吋 áp d映ng chung cho bên đ逢嬰c đ隠 ngh鵜 giao 

k院t h嬰p đ欝ng; n院u bên đ逢嬰c đ隠 ngh鵜 ch医p nh壱n giao k院t h嬰p đ欝ng thì coi nh逢 

ch医p nh壱n các đi隠u kho違n này; đi隠u ki羽n giao d鵜ch chung ch雨 có hi羽u l詠c v噂i bên 

xác l壱p giao d鵜ch trong tr逢運ng h嬰p đi隠u ki羽n giao d鵜ch này đã đ逢嬰c công khai đ吋 

bên xác l壱p giao d鵜ch bi院t ho員c ph違i bi院t v隠 đi隠u ki羽n đó, trình t詠, th吋 th泳c công 

khai đi隠u ki羽n giao d鵜ch chung th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t; đi隠u ki羽n 

giao d鵜ch chung ph違i b違o đ違m s詠 bình đ鰯ng gi英a các bên. Tr逢運ng h嬰p đi隠u ki羽n 

giao d鵜ch chung có quy đ鵜nh v隠 mi宇n trách nhi羽m c栄a bên đ逢a ra đi隠u ki羽n giao 

d鵜ch chung, t<ng trách nhi羽m ho員c lo衣i b臼 quy隠n l嬰i chính đáng c栄a bên kia thì 

quy đ鵜nh này không có hi羽u l詠c, tr瑛 tr逢運ng h嬰p có th臼a thu壱n khác. 

1.5. Thばc hiうn hぢp đげng (Aiｚu 409 - Aiｚu 420) 

B瓜 lu壱t đã s穎a đ鰻i, b鰻 sung m瓜t s嘘 quy đ鵜nh trong BLDS 2005 v隠 hoãn 

th詠c hi羽n ngh┄a v映 trong h嬰p đ欝ng song v映, quy隠n t瑛 ch嘘i c栄a ng逢運i th泳 ba 
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trong h嬰p đ欝ng vì l嬰i ích c栄a ng逢運i th泳 ba, thi羽t h衣i đ逢嬰c b欝i th逢運ng do vi ph衣m 

h嬰p đ欝ng và th詠c hi羽n h嬰p đ欝ng khi hoàn c違nh thay đ鰻i c挨 b違n. Trong đó:  

- S穎a đ鰻i quy đ鵜nh v隠 vi羽c ng逢運i th泳 ba trong h嬰p đ欝ng th詠c hi羽n vì l嬰i ích 

c栄a ng逢運i th泳 ba t瑛 ch嘘i l嬰i ích c栄a mình sau khi bên có ngh┄a v映 đã th詠c hi羽n 

ngh┄a v映 theo h逢噂ng ngh┄a v映 đ逢嬰c xem là đã hoàn thành và bên có quy隠n v磯n 

ph違i th詠c hi羽n cam k院t đ嘘i v噂i bên có ngh┄a v映. Trong tr逢運ng h嬰p này, l嬰i ích 

phát sinh t瑛 h嬰p đ欝ng thu瓜c v隠 bên mà n院u h嬰p đ欝ng không vì l嬰i ích c栄a ng逢運i 

th泳 ba thì h丑 là ng逢運i th映 h逢荏ng, tr瑛 tr逢運ng h嬰p có th臼a thu壱n khác; 

- B鰻 sung quy đ鵜nh v隠 thi羽t h衣i đ逢嬰c b欝i th逢運ng do vi ph衣m ngh┄a v映 theo 

h嬰p đ欝ng đ逢嬰c xác đ鵜nh theo quy đ鵜nh chung v隠 xác đ鵜nh thi羽t h衣i t衣i BLDS; 

ng逢運i có quy隠n có th吋 yêu c亥u BTTH cho l嬰i ích mà l胤 ra mình s胤 đ逢嬰c h逢荏ng 

do h嬰p đ欝ng mang l衣i. Ng逢運i có quy隠n còn có th吋 yêu c亥u ng逢運i có ngh┄a v映 chi 

tr違 chi phí phát sinh do không hoàn thành ngh┄a v映 h嬰p đ欝ng mà không trùng 

l員p v噂i m泳c BTTH cho l嬰i ích mà h嬰p đ欝ng mang l衣i; theo yêu c亥u c栄a ng逢運i có 

quy隠n, Tòa án có th吋 bu瓜c ng逢運i có ngh┄a v映 BTTH v隠 tinh th亥n cho ng逢運i có 

quy隠n. M泳c b欝i th逢運ng do Tòa án quy院t đ鵜nh c<n c泳 vào n瓜i dung v映 vi羽c; 

- B鰻 sung quy đ鵜nh v隠 vi羽c th詠c hi羽n h嬰p đ欝ng khi hoàn c違nh thay đ鰻i m瓜t 

cách c挨 b違n khi có đ栄 các đi隠u ki羽n: (i) S詠 thay đ鰻i hoàn c違nh do nguyên nhân 

khách quan x違y ra sau khi giao k院t h嬰p đ欝ng; (ii) T衣i th運i đi吋m giao k院t h嬰p 

đ欝ng, các bên không th吋 l逢運ng tr逢噂c đ逢嬰c v隠 s詠 thay đ鰻i hoàn c違nh; (iii) Hoàn 

c違nh thay đ鰻i l噂n đ院n m泳c n院u nh逢 các bên bi院t tr逢噂c thì h嬰p đ欝ng đã không 

đ逢嬰c giao k院t ho員c đ逢嬰c giao k院t nh逢ng v噂i n瓜i dung hoàn toàn khác; (iv) Vi羽c 

ti院p t映c th詠c hi羽n h嬰p đ欝ng mà không có s詠 thay đ鰻i n瓜i dung h嬰p đ欝ng s胤 gây 

thi羽t h衣i nghiêm tr丑ng cho m瓜t bên; (v) Bên có l嬰i ích b鵜 違nh h逢荏ng đã áp d映ng 

m丑i bi羽n pháp c亥n thi院t trong kh違 n<ng cho phép, phù h嬰p v噂i tính ch医t c栄a h嬰p 

đ欝ng mà không th吋 ng<n ch員n, gi違m thi吋u m泳c đ瓜 違nh h逢荏ng đ院n l嬰i ích. 

Tr逢運ng h嬰p hoàn c違nh thay đ鰻i c挨 b違n, bên có l嬰i ích b鵜 違nh h逢荏ng có 

quy隠n yêu c亥u bên kia đàm phán l衣i h嬰p đ欝ng trong m瓜t th運i h衣n h嬰p lỦ. 

Tr逢運ng h嬰p các bên không th吋 th臼a thu壱n đ逢嬰c v隠 vi羽c s穎a đ鰻i h嬰p đ欝ng trong 

m瓜t th運i h衣n h嬰p lý, m瓜t trong các bên có th吋 yêu c亥u Tòa án ch医m d泳t h嬰p 
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đ欝ng ho員c s穎a đ鰻i h嬰p đ欝ng đ吋 cân b茨ng quy隠n và l嬰i ích h嬰p pháp c栄a các bên 

do hoàn c違nh thay đ鰻i c挨 b違n. Tòa án ch雨 đ逢嬰c quy院t đ鵜nh vi羽c s穎a đ鰻i h嬰p đ欝ng 

trong tr逢運ng h嬰p vi羽c ch医m d泳t h嬰p đ欝ng s胤 gây thi羽t h衣i l噂n h挨n so v噂i các chi 

phí đ吋 th詠c hi羽n h嬰p đ欝ng n院u đ逢嬰c s穎a đ鰻i. Trong quá trình đàm phán s穎a đ鰻i, 

ch医m d泳t h嬰p đ欝ng, Tòa án gi違i quy院t v映 vi羽c, các bên v磯n ph違i ti院p t映c th詠c 

hi羽n ngh┄a v映 c栄a mình theo h嬰p đ欝ng, tr瑛 tr逢運ng h嬰p có th臼a thu壱n khác. 

1.6. Vｚ sぬa đごi, chＸm dとt hぢp đげng (Aiｚu 422 - Aiｚu 429) 

A吋 nâng cao trách nhi羽m c栄a các bên trong th詠c hi羽n cam k院t, h衣n ch院 vi羽c 

tuyên b嘘 ch医m d泳t h嬰p đ欝ng m瓜t cách tùy ti羽n và h衣n ch院 nh英ng r栄i ro pháp lỦ 

khác có liên quan trong th詠c hi羽n h嬰p đ欝ng, B瓜 lu壱t đã s穎a đ鰻i, b鰻 sung nhi隠u 

quy đ鵜nh liên quan đ院n s穎a đ鰻i, ch医m d泳t h嬰p đ欝ng. Trong đó:  

- Các bên có th吋 tho違 thu壱n s穎a đ鰻i h嬰p đ欝ng; h嬰p đ欝ng có th吋 đ逢嬰c s穎a 

đ鰻i theo quy đ鵜nh v隠 th詠c hi羽n h嬰p đ欝ng khi hoàn c違nh thay đ鰻i c挨 b違n t衣i Ai隠u 

420 c栄a BLDS; h嬰p đ欝ng s穎a đ鰻i ph違i tuân theo hình th泳c c栄a h嬰p đ欝ng ban 

đ亥u; 

- Quy đ鵜nh c映 th吋 h挨n v隠 c<n c泳 h栄y b臼 h嬰p đ欝ng theo h逢噂ng, m瓜t bên có 

quy隠n hu益 b臼 h嬰p đ欝ng và không ph違i BTTH trong tr逢運ng h嬰p bên kia vi ph衣m 

h嬰p đ欝ng là đi隠u ki羽n hu益 b臼 mà các bên đã tho違 thu壱n; bên kia vi ph衣m nghiêm 

tr丑ng ngh┄a v映 h嬰p đ欝ng (vi羽c không th詠c hi羽n đúng ngh┄a v映 c栄a m瓜t bên đ院n 

m泳c làm cho bên kia không đ衣t đ逢嬰c m映c đích c栄a vi羽c giao k院t h嬰p đ欝ng) ho員c 

tr逢運ng h嬰p khác do lu壱t quy đ鵜nh; 

- B鰻 sung m瓜t s嘘 tr逢運ng h嬰p c映 th吋 v隠 h栄y b臼 h嬰p đ欝ng, c映 th吋: 

+ Tr逢運ng h嬰p bên có ngh┄a v映 không th詠c hi羽n đúng ngh┄a v映 mà bên có 

quy隠n yêu c亥u th詠c hi羽n ngh┄a v映 trong m瓜t th運i h衣n h嬰p lỦ nh逢ng bên có ngh┄a 

v映 không th詠c hi羽n thì bên có quy隠n có th吋 hu益 b臼 h嬰p đ欝ng; tr逢運ng h嬰p do tính 

ch医t c栄a h嬰p đ欝ng ho員c do Ủ chí c栄a các bên, h嬰p đ欝ng s胤 không đ衣t đ逢嬰c m映c 

đích n院u không đ逢嬰c th詠c hi羽n trong th運i h衣n nh医t đ鵜nh mà h院t th運i h衣n đó bên 

có ngh┄a v映 không th詠c hi羽n đúng ngh┄a v映 thì bên kia có quy隠n h栄y b臼 h嬰p 

đ欝ng mà không ph違i tuân theo quy đ鵜nh v隠 h栄y b臼 h嬰p đ欝ng do ch壱m th詠c hi羽n 

ngh┄a v映 t衣i kho違n 1 Ai隠u 424 c栄a BLDS; 
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+ Tr逢運ng h嬰p bên có ngh┄a v映 không th吋 th詠c hi羽n đ逢嬰c m瓜t ph亥n ho員c 

toàn b瓜 ngh┄a v映 c栄a mình làm cho m映c đích c栄a bên có quy隠n không th吋 đ衣t 

đ逢嬰c thì bên có quy隠n có th吋 hu益 b臼 h嬰p đ欝ng và yêu c亥u BTTH; 

+ Tr逢運ng h嬰p m瓜t bên làm m医t, làm h逢 h臼ng tài s違n là đ嘘i t逢嬰ng c栄a h嬰p 

đ欝ng mà không th吋 hoàn tr違, đ隠n bù b茨ng tài s違n khác ho員c không th吋 s穎a ch英a, 

thay th院 b茨ng tài s違n cùng lo衣i thì bên kia có quy隠n hu益 b臼 h嬰p đ欝ng; bên vi 

ph衣m ph違i b欝i th逢運ng b茨ng ti隠n ngang v噂i giá tr鵜 c栄a tài s違n b鵜 m医t, b鵜 h逢 h臼ng, 

tr瑛 tr逢運ng h嬰p có th臼a thu壱n khác ho員c theo quy đ鵜nh v隠 trách nhi羽m dân s詠 do 

vi ph衣m ngh┄a v映 t衣i kho違n 2, kho違n 3 Ai隠u 351 và v隠 BTTH trong tr逢運ng h嬰p 

bên b鵜 vi ph衣m có l厩i t衣i Ai隠u 363 c栄a BLDS; 

- Quy đ鵜nh c映 th吋 h挨n, h嬰p lỦ, công b茨ng h挨n v隠 h壱u qu違 pháp lỦ c栄a h栄y 

b臼 h嬰p đ欝ng theo h逢噂ng, khi h嬰p đ欝ng b鵜 h栄y b臼 thì h嬰p đ欝ng không có hi羽u 

l詠c t瑛 th運i đi吋m giao k院t, các bên không ph違i th詠c hi羽n ngh┄a v映 đã th臼a thu壱n, 

tr瑛 th臼a thu壱n v隠 ph衣t vi ph衣m, BTTH và th臼a thu壱n v隠 gi違i quy院t tranh ch医p; 

các bên ph違i hoàn tr違 cho nhau nh英ng gì đã nh壱n sau khi tr瑛 chi phí h嬰p lỦ trong 

th詠c hi羽n h嬰p đ欝ng và chi phí b違o qu違n, phát tri吋n tài s違n. Vi羽c hoàn tr違 đ逢嬰c 

th詠c hi羽n b茨ng hi羽n v壱t. Tr逢運ng h嬰p không hoàn tr違 đ逢嬰c b茨ng hi羽n v壱t thì đ逢嬰c 

tr鵜 giá thành ti隠n đ吋 hoàn tr違. Tr逢運ng h嬰p các bên cùng có ngh┄a v映 hoàn tr違 thì 

vi羽c hoàn tr違 ph違i đ逢嬰c th詠c hi羽n cùng m瓜t th運i đi吋m, tr瑛 tr逢運ng h嬰p có th臼a 

thu壱n khác ho員c pháp lu壱t có quy đ鵜nh khác. Bên b鵜 thi羽t h衣i do hành vi vi ph衣m 

ngh┄a v映 c栄a bên kia đ逢嬰c b欝i th逢運ng. Vi羽c gi違i quy院t h壱u qu違 c栄a vi羽c h栄y b臼 

h嬰p đ欝ng liên quan đ院n quy隠n nhân thân do BLDS và lu壱t khác có liên quan quy 

đ鵜nh; tr逢運ng h嬰p vi羽c h栄y b臼 h嬰p đ欝ng không có c<n c泳 quy đ鵜nh t衣i các đi隠u 

423 v隠 h栄y b臼 h嬰p đ欝ng, 424 v隠 h栄y b臼 h嬰p đ欝ng do ch壱m th詠c hi羽n ngh┄a v映, 

425 v隠 h栄y b臼 h嬰p đ欝ng do không có kh違 n<ng th詠c hi羽n và 426 v隠 h栄y b臼 h嬰p 

đ欝ng trong tr逢運ng h嬰p tài s違n b鵜 m医t, b鵜 h逢 h臼ng thì bên h栄y b臼 h嬰p đ欝ng đ逢嬰c 

xác đ鵜nh là bên vi ph衣m ngh┄a v映 và ph違i th詠c hi羽n trách nhi羽m dân s詠 do không 

th詠c hi羽n đúng ngh┄a v映 theo quy đ鵜nh c栄a BLDS, lu壱t khác có liên quan; 

- Quy đ鵜nh c映 th吋 h挨n v隠 đ挨n ph逢挨ng ch医m d泳t th詠c hi羽n h嬰p đ欝ng theo 

h逢噂ng, m瓜t bên có quy隠n đ挨n ph逢挨ng ch医m d泳t th詠c hi羽n h嬰p đ欝ng và không 
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ph違i BTTH khi bên kia vi ph衣m nghiêm tr丑ng ngh┄a v映 trong h嬰p đ欝ng, các bên 

có th臼a thu壱n ho員c pháp lu壱t có quy đ鵜nh. Bên đ挨n ph逢挨ng ch医m d泳t th詠c hi羽n 

h嬰p đ欝ng ph違i thông báo ngay cho bên kia bi院t v隠 vi羽c ch医m d泳t h嬰p đ欝ng, n院u 

không thông báo mà gây thi羽t h衣i thì ph違i b欝i th逢運ng.  

Khi h嬰p đ欝ng b鵜 đ挨n ph逢挨ng ch医m d泳t th詠c hi羽n thì h嬰p đ欝ng ch医m d泳t k吋 

t瑛 th運i đi吋m bên kia nh壱n đ逢嬰c thông báo ch医m d泳t. Các bên không ph違i ti院p 

t映c th詠c hi羽n ngh┄a v映, tr瑛 th臼a thu壱n v隠 ph衣t vi ph衣m, BTTH và th臼a thu壱n v隠 

gi違i quy院t tranh ch医p. Bên đã th詠c hi羽n ngh┄a v映 có quy隠n yêu c亥u bên kia thanh 

toán ph亥n ngh┄a v映 đã th詠c hi羽n. Bên b鵜 thi羽t h衣i do hành vi không th詠c hi羽n 

đúng ngh┄a v映 trong h嬰p đ欝ng c栄a bên kia đ逢嬰c b欝i th逢運ng. Tr逢運ng h嬰p vi羽c 

đ挨n ph逢挨ng ch医m d泳t th詠c hi羽n h嬰p đ欝ng không có c<n c泳 quy thì bên đ挨n 

ph逢挨ng ch医m d泳t th詠c hi羽n h嬰p đ欝ng đ逢嬰c xác đ鵜nh là bên vi ph衣m ngh┄a v映 và 

ph違i th詠c hi羽n trách nhi羽m dân s詠 theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 lu壱t này, lu壱t khác có 

liên quan do không th詠c hi羽n đúng ngh┄a v映 trong h嬰p đ欝ng; 

- Th運i hi羽u kh荏i ki羽n đ吋 yêu c亥u Tòa án gi違i quy院t tranh ch医p h嬰p đ欝ng là 

03 n<m, k吋 t瑛 ngày ng逢運i có quy隠n yêu c亥u bi院t ho員c ph違i bi院t quy隠n và l嬰i ích 

h嬰p pháp c栄a mình b鵜 xâm ph衣m. 

2.ăV隠ă“M瓜tăs嘘ăh嬰păđ欝ngăthôngăd映ng”ă(Ch逢挨ng XVI) 

A吋 b違o đ違m s詠 鰻n đ鵜nh trong quy đ鵜nh c栄a BLDS, tránh ch欝ng chéo, trùng 

l逸p v噂i quy đ鵜nh c栄a các lu壱t khác có liên quan v隠 h嬰p đ欝ng trong l┄nh v詠c c映 

th吋 và đ吋 b違o đ違m s詠 bao quát, phù h嬰p h挨n v噂i th詠c ti宇n h嬰p đ欝ng, B瓜 lu壱t bên 

c衣nh vi羽c không quy đ鵜nh các h嬰p đ欝ng liên quan v隠 nhà 荏, h嬰p đ欝ng kinh 

doanh b違o hi吋m thì c┡ng đã b鰻 sung h嬰p đ欝ng v隠 quy隠n s穎 d映ng đ医t, h嬰p đ欝ng 

h嬰p tác. Theo đó, B瓜 lu壱t ghi nh壱n 13 lo衣i h嬰p đ欝ng thông d映ng v隠 mua bán tài 

s違n, trao đ鰻i tài s違n, t員ng cho tài s違n, vay tài s違n, thuê tài s違n, m逢嬰n tài s違n, v隠 

quy隠n s穎 d映ng đ医t, h嬰p tác, d鵜ch v映, v壱n chuy吋n, gia công, g穎i gi英 và 栄y quy隠n. 

Trong đó: 

- A嘘i v噂i h嬰p đ欝ng mua bán tài s違n, tài s違n bán ph違i thu瓜c s荏 h英u c栄a 

ng逢運i bán ho員c ng逢運i bán có quy隠n bán tài s違n đó; tài s違n đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i 

BLDS đ隠u có th吋 là đ嘘i t逢嬰ng c栄a h嬰p đ欝ng mua bán, tr瑛 tr逢運ng h嬰p theo quy 
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đ鵜nh c栄a lu壱t, tài s違n b鵜 c医m ho員c b鵜 h衣n ch院 chuy吋n nh逢嬰ng thì tài s違n bán ph違i 

phù h嬰p v噂i các quy đ鵜nh đó.  

Tr逢運ng h嬰p đi隠u kho違n v隠 ch医t l逢嬰ng tài s違n mua bán không rõ ràng thì 

xác đ鵜nh theo th臼a thu壱n, n院u không có th臼a thu壱n thì ch医t l逢嬰ng c栄a tài s違n 

mua bán đ逢嬰c xác đ鵜nh theo tiêu chu育n đã đ逢嬰c công b嘘 theo quy đ鵜nh c栄a c挨 

quan nhà n逢噂c có th育m quy隠n ho員c theo tiêu chu育n ngành ngh隠, n院u không có 

các tiêu chu育n trên thì áp d映ng tiêu chu育n thông th逢運ng ho員c áp d映ng tiêu chu育n 

riêng phù h嬰p v噂i m映c đích giao k院t h嬰p đ欝ng và theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t b違o v羽 

ng逢運i tiêu dùng; 

-  A嘘i v噂i h嬰p đ欝ng vay tài s違n, thay vì quy đ鵜nh nh逢 BLDS 2005 áp d映ng 

lãi su医t c挨 b違n do Ngân hàng nhà n逢噂c Vi羽t Nam công b嘘 làm lãi su医t tham 

chi院u trong xác đ鵜nh lãi su医t tr亥n thì B瓜 lu壱t đã quy đ鵜nh m泳c lãi su医t c嘘 đ鵜nh 

theo h逢噂ng, tr逢運ng h嬰p các bên có th臼a thu壱n v隠 lãi su医t thì lãi su医t theo th臼a 

thu壱n không đ逢嬰c v逢嬰t quá 20%/n<m c栄a kho違n ti隠n vay, tr瑛 tr逢運ng h嬰p lu壱t 

khác có liên quan quy đ鵜nh khác; c<n c泳 tình hình th詠c t院 và theo đ隠 xu医t c栄a 

Chính ph栄, 曳y ban th逢運ng v映 Qu嘘c h瓜i quy院t đ鵜nh đi隠u ch雨nh m泳c lãi su医t nói 

trên và báo cáo Qu嘘c h瓜i t衣i k┻ h丑p g亥n nh医t; tr逢運ng h嬰p lãi su医t theo th臼a 

thu壱n v逢嬰t quá lãi su医t gi噂i h衣n đ逢嬰c quy đ鵜nh t衣i kho違n này thì m泳c lãi su医t 

v逢嬰t quá không có hi羽u l詠c. Tr逢運ng h嬰p các bên có tho違 thu壱n v隠 vi羽c tr違 lãi, 

nh逢ng không xác đ鵜nh rõ lãi su医t và có tranh ch医p v隠 lãi su医t thì lãi su医t đ逢嬰c 

xác đ鵜nh b茨ng 50% m泳c lãi su医t gi噂i h衣n quy đ鵜nh nh逢 trên (kho違n 1 Ai隠u 468 

c栄a BLDS) t衣i th運i đi吋m tr違 n嬰.  

V隠 ngh┄a v映 tr違 n嬰 c栄a bên vay, B瓜 lu壱t quy đ鵜nh, tr逢運ng h嬰p vay không có 

lãi mà khi đ院n h衣n bên vay không tr違 n嬰 ho員c tr違 không đ亥y đ栄 thì bên cho vay 

có quy隠n yêu c亥u tr違 ti隠n lãi v噂i m泳c lãi su医t nh逢 tr逢運ng h嬰p các bên có th臼a 

thu壱n v隠 vi羽c tr違 lãi nh逢ng không xác đ鵜nh rõ lãi su医t (kho違n 2 Ai隠u 468 c栄a 

BLDS) trên s嘘 ti隠n ch壱m tr違 t逢挨ng 泳ng v噂i th運i gian ch壱m tr違, tr瑛 tr逢運ng h嬰p có 

tho違 thu壱n khác ho員c lu壱t có quy đ鵜nh khác; tr逢運ng h嬰p vay có lãi mà khi đ院n 

h衣n bên vay không tr違 ho員c tr違 không đ亥y đ栄 thì bên vay ph違i tr違 lãi nh逢 sau: (i) 

Lãi trên n嬰 g嘘c theo lãi su医t th臼a thu壱n trong h嬰p đ欝ng t逢挨ng 泳ng v噂i th運i h衣n 
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vay mà đ院n h衣n ch逢a tr違; tr逢運ng h嬰p ch壱m tr違 thì còn ph違i tr違 lãi theo m泳c lãi 

su医t nh逢 tr逢運ng h嬰p các bên có th臼a thu壱n v隠 vi羽c tr違 lãi nh逢ng không xác đ鵜nh 

rõ lãi su医t (kho違n 2 Ai隠u 468 c栄a BLDS); (ii) Lãi trên n嬰 g嘘c quá h衣n ch逢a tr違 

b茨ng 150% lãi su医t vay theo h嬰p đ欝ng t逢挨ng 泳ng v噂i th運i gian ch壱m tr違, tr瑛 

tr逢運ng h嬰p có tho違 thu壱n khác; 

- B瓜 lu壱t ghi nh壱n h嬰p đ欝ng v隠 quy隠n s穎 d映ng đ医t là m瓜t trong các h嬰p 

đ欝ng thông d映ng trong giao l逢u dân s詠, theo đó, h嬰p đ欝ng này đ逢嬰c hi吋u là s詠 

th臼a thu壱n gi英a các bên, theo đó ng逢運i s穎 d映ng đ医t chuy吋n đ鰻i, chuy吋n nh逢嬰ng, 

cho thuê, cho thuê l衣i, t員ng cho, th院 ch医p, góp v嘘n quy隠n s穎 d映ng đ医t ho員c th詠c 

hi羽n quy隠n khác theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t đ医t đai cho bên kia; bên kia th詠c hi羽n 

quy隠n, ngh┄a v映 theo h嬰p đ欝ng v噂i ng逢運i s穎 d映ng đ医t. B瓜 lu壱t c┡ng có quy đ鵜nh 

mang tính nguyên t逸c v隠 n瓜i dung, hình th泳c, th栄 t映c th詠c hi羽n h嬰p đ欝ng và hi羽u 

l詠c c栄a vi羽c chuy吋n quy隠n s穎 d映ng đ医t; 

- B瓜 lu壱t b鰻 sung h嬰p đ欝ng h嬰p tác là m瓜t trong các h嬰p đ欝ng thông d映ng 

đ吋 t衣o c<n c泳 pháp lỦ đi吋u ch雨nh th嘘ng nh医t v隠 quan h羽 gi英a các thành viên t鰻 

h嬰p tác c┡ng nh逢 v隠 quan h羽 gi英a các thành viên h嬰p đ欝ng h嬰p tác kinh doanh 

khác, theo đó: h嬰p đ欝ng h嬰p tác là s詠 th臼a thu壱n gi英a các cá nhân, pháp nhân v隠 

vi羽c cùng đóng góp tài s違n, công s泳c đ吋 th詠c hi羽n công vi羽c nh医t đ鵜nh, cùng 

h逢荏ng l嬰i và cùng ch鵜u trách nhi羽m. Trong đó, quy đ鵜nh c映 th吋 v隠 n瓜i dung c栄a 

h嬰p đ欝ng h嬰p tác, tài s違n chung c栄a thành viên h嬰p tác, xác l壱p, th詠c hi羽n giao 

d鵜ch dân s詠, trách nhi羽m dân s詠 c栄a thành viên h嬰p tác, rút kh臼i, gia nh壱p h嬰p 

đ欝ng h嬰p tác và ch医m d泳t h嬰p đ欝ng h嬰p tác. 

3.ăV隠ă“H泳aăth逢荏ng,ăthiăcóăgi違i”ă(Ch逢挨ngăXVII) 
B瓜 lu壱t m員c dù không s穎a đ鰻i, b鰻 sung m瓜t cách đáng k吋 v隠 n瓜i dung các 

quy đ鵜nh liên quan đ院n h泳a th逢荏ng, thi có gi違i nh逢ng đ吋 b違o đ違m phù h嬰p h挨n 

v噂i b違n ch医t pháp lỦ, đ員c thù c栄a h泳a th逢荏ng, thi có gi違i thì đã không quy đ鵜nh 

h泳a th逢荏ng, thi có gi違i là m瓜t lo衣i h嬰p đ欝ng thông d映ng mà tách thành m瓜t ch院 

đ鵜nh đ瓜c l壱p trong Ph亥n Ngh┄a v映 và h嬰p đ欝ng (ch逢挨ng XVII).  
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4.ăV隠ă“Th詠căhi羽năcôngăvi羽căkhôngăcóă栄yăquy隠n”ă(Ch逢挨ngăXVIII) 
B瓜 lu壱t c挨 b違n k院 th瑛a quy đ鵜nh v隠 th詠c hi羽n công vi羽c không có 栄y quy隠n 

t衣i BLDS 2005. Tuy nhiên, đ吋 phù h嬰p h挨n v噂i các quy đ鵜nh liên quan v隠 đ衣i 

di羽n theo 栄y quy隠n, B瓜 lu壱t đã s穎a đ鰻i theo h逢噂ng không ch雨 là vi羽c gi英a các cá 

nhân v噂i nhau mà có th吋 là gi英a cá nhân v噂i pháp nhân, gi英a các pháp nhân v噂i 

nhau. Theo đó, th詠c hi羽n công vi羽c không có 栄y quy隠n đ逢嬰c quy đ鵜nh là vi羽c 

m瓜t cá nhân, pháp nhân không có ngh┄a v映 th詠c hi羽n công vi羽c nh逢ng đã t詠 

nguy羽n th詠c hi羽n công vi羽c đó vì l嬰i ích c栄a cá nhân, pháp nhân có công vi羽c 

đ逢嬰c th詠c hi羽n khi ng逢運i này không bi院t ho員c bi院t mà không ph違n đ嘘i. 

5.ăV隠ă“Tráchănhi羽măBTTH  ngoƠiăh嬰păđ欝ng”ă(Ch逢挨ngăXX) 
Quy đ鵜nh v隠 trách nhi羽m BTTH ngoài h嬰p đ欝ng trong B瓜 lu壱t v隠 c挨 b違n k院 

th瑛a quy đ鵜nh c栄a BLDS 2005. Tuy nhiên, B瓜 lu壱t có m瓜t s嘘 s穎a đ鰻i, b鰻 sung 

quan tr丑ng v隠 c<n c泳 phát sinh, nguyên t逸c, n<ng l詠c ch鵜u trách nhi羽m BTTH, 

th運i hi羽u kh荏i ki羽n yêu c亥u BTTH, m泳c b欝i th逢運ng bù đ逸p t鰻n th医t v隠 tinh th亥n 

cho ng逢運i b鵜 thi羽t h衣i, BTTH do ng逢運i thi hành công v映 gây ra, th運i h衣n h逢荏ng 

quy隠n BTTH do tính m衣ng, s泳c kh臼e b鵜 xâm ph衣m, BTTH do súc v壱t gây ra, 

BTTH do nhà c穎a, công trình xây d詠ng khác gây ra, BTTH do xâm ph衣m m欝 

m違. Trong đó: 

- Ng逢運i nào có hành vi xâm ph衣m tính m衣ng, s泳c kho飲, danh d詠, nhân 

ph育m, uy tín, tài s違n, quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp khác c栄a ng逢運i khác mà gây thi羽t 

h衣i thì ph違i b欝i th逢運ng, tr瑛 tr逢運ng h嬰p BLDS, lu壱t khác có liên quan quy đ鵜nh 

khác; 

- Ng逢運i gây thi羽t h衣i không ph違i ch鵜u trách nhi羽m BTTH trong tr逢運ng h嬰p 

thi羽t h衣i phát sinh là do s詠 ki羽n b医t kh違 kháng ho員c hoàn toàn do l厩i c栄a bên b鵜 

thi羽t h衣i, tr瑛 tr逢運ng h嬰p có th臼a thu壱n khác ho員c lu壱t có quy đ鵜nh khác;  

- Tr逢運ng h嬰p tài s違n gây thi羽t h衣i thì ch栄 s荏 h英u, ng逢運i chi院m h英u tài s違n 

ph違i ch鵜u trách nhi羽m BTTH ho員c do có th臼a thu壱n, lu壱t có quy đ鵜nh khác;  

- Bên có quy隠n, l嬰i ích b鵜 xâm ph衣m không đ逢嬰c b欝i th逢運ng n院u thi羽t h衣i 

x違y ra do không áp d映ng các bi羽n pháp c亥n thi院t, h嬰p lỦ đ吋 ng<n ch員n, h衣n ch院 

thi羽t h衣i cho chính mình;  
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- M泳c b欝i th逢運ng bù đ逸p t鰻n th医t tinh th亥n do các bên th臼a thu壱n; n院u các 

bên không có th臼a thu壱n thì đ逢嬰c xác đ鵜nh nh逢 sau: (i) V隠 thi羽t h衣i do s泳c kh臼e 

b鵜 xâm ph衣m, m泳c t嘘i đa cho m瓜t ng逢運i có s泳c kh臼e b鵜 xâm ph衣m không quá 

n<m m逢挨i l亥n m泳c l逢挨ng c挨 s荏 do Nhà n逢噂c quy đ鵜nh; (ii) V隠 thi羽t h衣i do tính 

m衣ng b鵜 xâm ph衣m, m泳c t嘘i đa cho m瓜t ng逢運i có tính m衣ng b鵜 xâm ph衣m không 

quá m瓜t tr<m l亥n m泳c l逢挨ng c挨 s荏 do Nhà n逢噂c quy đ鵜nh; (iii) V隠 thi羽t h衣i do 

danh d詠, nhân ph育m, uy tín b鵜 xâm ph衣m, m泳c t嘘i đa cho m瓜t ng逢運i có danh d詠, 

nhân ph育m, uy tín b鵜 xâm ph衣m không quá m逢運i l亥n m泳c l逢挨ng c挨 s荏 do Nhà 

n逢噂c quy đ鵜nh; (iv) V隠 thi羽t h衣i do xâm ph衣m thi th吋, m泳c t嘘i đa đ嘘i v噂i m厩i thi 

th吋 b鵜 xâm ph衣m không quá ba m逢挨i l亥n m泳c l逢挨ng c挨 s荏 do Nhà n逢噂c quy 

đ鵜nh; (v) V隠 thi羽t h衣i do xâm ph衣m m欝 m違, m泳c t嘘i đa đ嘘i v噂i m厩i m欝 m違 b鵜 

xâm ph衣m không quá m逢運i l亥n m泳c l逢挨ng c挨 s荏 do Nhà n逢噂c quy đ鵜nh; 

- Nhà n逢噂c có trách nhi羽m BTTH do hành vi trái pháp lu壱t c栄a ng逢運i thi 

hành công v映 gây ra theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t trách nhi羽m b欝i th逢運ng c栄a Nhà 

n逢噂c; 

- Th運i hi羽u kh荏i ki羽n yêu c亥u BTTH ngoài h嬰p đ欝ng là 03 n<m, k吋 t瑛 ngày 

ng逢運i có quy隠n yêu c亥u bi院t ho員c ph違i bi院t quy隠n, l嬰i ích h嬰p pháp c栄a mình b鵜 

xâm ph衣m. 

IV.ăPH井NăTH永ăT姶ă“TH洩AăK蔭” 

1.ăV隠ă“Quyăđ鵜nhăchung”ă(Ch逢挨ngăXXI) 
Ch逢挨ng này quy đ鵜nh v隠 quy隠n th瑛a k院, th運i đi吋m, đ鵜a đi吋m m荏 th瑛a k院, di 

s違n, ng逢運i th瑛a k院, th運i đi吋m phát sinh quy隠n và ngh┄a v映 c栄a ng逢運i th瑛a k院, 

th詠c hi羽n ngh┄a v映 tài s違n do ng逢運i ch院t đ吋 l衣i, ng逢運i qu違n lỦ di s違n, t瑛 ch嘘i 

nh壱n di s違n, ng逢運i không đ逢嬰c quy隠n h逢荏ng di s違n, th運i hi羽u th瑛a k院. Trong đó: 

- Cá nhân có quy隠n l壱p di chúc đ吋 đ鵜nh đo衣t tài s違n c栄a mình; đ吋 l衣i tài s違n 

c栄a mình cho ng逢運i th瑛a k院 theo pháp lu壱t; h逢荏ng di s違n theo di chúc ho員c theo 

pháp lu壱t; ng逢運i th瑛a k院 không là cá nhân có quy隠n h逢荏ng di s違n theo di chúc; 

- Ng逢運i qu違n lỦ di s違n, ng逢運i đang chi院m h英u, s穎 d映ng, qu違n lỦ di s違n 

đ逢嬰c thanh toán chi phí b違o qu違n di s違n; tr逢運ng h嬰p không đ衣t đ逢嬰c th臼a thu壱n 
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v噂i nh英ng ng逢運i th瑛a k院 v隠 m泳c thù lao thì ng逢運i qu違n lỦ di s違n đ逢嬰c h逢荏ng 

m瓜t kho違n thù lao h嬰p lỦ; 

- Vi羽c t瑛 ch嘘i nh壱n di s違n ph違i đ逢嬰c l壱p thành v<n b違n và g穎i đ院n ng逢運i 

qu違n lỦ di s違n, nh英ng ng逢運i th瑛a k院 khác, ng逢運i đ逢嬰c giao nhi羽m v映 phân chia 

di s違n đ吋 bi院t; vi羽c t瑛 ch嘘i nh壱n di s違n ph違i đ逢嬰c th吋 hi羽n tr逢噂c th運i đi吋m phân 

chia di s違n; 

- Th運i hi羽u đ吋 ng逢運i th瑛a k院 yêu c亥u chia di s違n là 30 n<m đ嘘i v噂i b医t đ瓜ng 

s違n, 10 n<m đ嘘i v噂i đ瓜ng s違n, k吋 t瑛 th運i đi吋m m荏 th瑛a k院. H院t th運i h衣n này thì 

di s違n thu瓜c v隠 ng逢運i th瑛a k院 đang qu違n lỦ di s違n đó. Tr逢運ng h嬰p không có 

ng逢運i th瑛a k院 đang qu違n lỦ di s違n thì di s違n thu瓜c v隠 các ch栄 th吋 theo th泳 t詠 nh逢 

sau: (1) Di s違n thu瓜c quy隠n s荏 h英u c栄a ng逢運i đang chi院m h英u theo quy đ鵜nh v隠 

xác l壱p quy隠n s荏 h英u theo th運i hi羽u do chi院m h英u, đ逢嬰c l嬰i v隠 tài s違n không có 

c<n c泳 pháp lu壱t (Ai隠u 236 c栄a BLDS); (2) Di s違n thu瓜c v隠 Nhà n逢噂c, n院u 

không có ng逢運i chi院m h英u quy đ鵜nh t衣i đi吋m a kho違n này.  

Th運i hi羽u đ吋 ng逢運i th瑛a k院 yêu c亥u xác nh壱n quy隠n th瑛a k院 c栄a mình ho員c 

bác b臼 quy隠n th瑛a k院 c栄a ng逢運i khác là 10 n<m, k吋 t瑛 th運i đi吋m m荏 th瑛a k院. 

Th運i hi羽u yêu c亥u ng逢運i th瑛a k院 th詠c hi羽n ngh┄a v映 v隠 tài s違n c栄a ng逢運i 

ch院t đ吋 l衣i là 03 n<m, k吋 t瑛 th運i đi吋m m荏 th瑛a k院. 

2.ăV隠ă“Th瑛aăk院ătheoădiăchúc” (Ch逢挨ngăXXII) 
Ch逢挨ng này quy đ鵜nh v隠 di chúc, ng逢運i l壱p di chúc, hình th泳c c栄a di chúc, 

n瓜i dung c栄a di chúc, ng逢運i làm ch泳ng cho vi羽c l壱p di chúc, th栄 t映c l壱p di chúc 

t衣i t鰻 ch泳c hành ngh隠 công ch泳ng ho員c 曳y ban nhân dân c医p xã, di chúc do 

công ch泳ng viên l壱p t衣i ch厩 荏, s穎a đ鰻i, b鰻 sung, thay th院, h栄y b臼 di chúc, hi羽u 

l詠c c栄a di chúc, di s違n dùng vào vi羽c th運 cúng, di t員ng, gi違i thích n瓜i dung di 

chúc. Trong đó: 

- Không quy đ鵜nh v隠 di chúc chung c栄a v嬰 ch欝ng; 

- Di chúc mi羽ng đ逢嬰c coi là h嬰p pháp n院u ng逢運i di chúc mi羽ng th吋 hi羽n Ủ 

chí cu嘘i cùng c栄a mình tr逢噂c m員t ít nh医t hai ng逢運i làm ch泳ng và ngay sau khi 

ng逢運i di chúc cu嘘i cùng thì di chúc ph違i đ逢嬰c công ch泳ng viên ho員c c挨 quan có 

th育m quy隠n ch泳ng th詠c xác nh壱n ch英 kỦ ho員c đi吋m ch雨 c栄a ng逢運i làm ch泳ng; 
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- Di chúc không đ逢嬰c vi院t t逸t ho員c vi院t b茨ng kỦ hi羽u, n院u di chúc g欝m 

nhi隠u trang thì m厩i trang ph違i đ逢嬰c ghi s嘘 th泳 t詠 và có ch英 kỦ ho員c đi吋m ch雨 c栄a 

ng逢運i l壱p di chúc; tr逢運ng h嬰p di chúc có s詠 t育y xóa, s穎a ch英a thì ng逢運i t詠 vi院t 

di chúc ho員c ng逢運i làm ch泳ng di chúc ph違i kỦ tên bên c衣nh ch厩 t育y xoá, s穎a 

ch英a; 

- Trong th運i hi羽u yêu c亥u chia di s違n, tr逢運ng h嬰p di s違n đã chia mà tìm 

th医y di chúc thì ph違i chia l衣i theo di chúc n院u ng逢運i th瑛a k院 theo di chúc yêu 

c亥u; 

- Ng逢運i đ逢嬰c di t員ng là cá nhân ph違i còn s嘘ng vào th運i đi吋m m荏 th瑛a k院 

ho員c sinh ra và còn s嘘ng sau th運i đi吋m m荏 th瑛a k院 nh逢ng đã thành thai tr逢噂c khi 

ng逢運i đ吋 l衣i di s違n ch院t. Tr逢運ng h嬰p ng逢運i đ逢嬰c di t員ng không ph違i là cá nhân 

thì ph違i t欝n t衣i vào th運i đi吋m m荏 th瑛a k院; 

- Tr逢運ng h嬰p n瓜i dung di chúc không rõ ràng d磯n đ院n nhi隠u cách hi吋u khác 

nhau thì nh英ng ng逢運i th瑛a k院 theo di chúc ph違i cùng nhau gi違i thích n瓜i dung di 

chúc d詠a trên Ủ nguy羽n đích th詠c tr逢噂c đây c栄a ng逢運i ch院t, có xem xét đ院n m嘘i 

quan h羽 c栄a ng逢運i ch院t v噂i ng逢運i th瑛a k院 theo di chúc. Khi nh英ng ng逢運i này 

không nh医t trí v隠 cách hi吋u n瓜i dung di chúc thì có quy隠n yêu c亥u Tòa án gi違i 

quy院t. 

3.ăV隠ă“ThanhătoánăvƠăphơnăchiaădiăs違n”ă(Ch逢挨ngăXXIV) 
Ch逢挨ng này quy đ鵜nh v隠 h丑p m員t nh英ng ng逢運i th瑛a k院, ng逢運i phân chia di 

s違n, th泳 t詠 逢u tiên thanh toán, phân chia di s違n theo di chúc và theo pháp lu壱t, 

h衣n ch院 phân chia di s違n, phân chia di s違n trong tr逢運ng h嬰p có ng逢運i th瑛a k院 

m噂i ho員c có ng逢運i th瑛a k院 b鵜 bác b臼 quy隠n th瑛a k院. Trong đó: 

- Các ngh┄a v映 tài s違n và các kho違n chi phí liên quan đ院n th瑛a k院 đ逢嬰c 

thanh toán theo th泳 t詠 sau đây: (1) Chi phí h嬰p lỦ theo t壱p quán cho vi羽c mai 

táng; (2) Ti隠n c医p d逢叡ng còn thi院u; (3) Chi phí cho vi羽c b違o qu違n di s違n; (4) 

Ti隠n tr嬰 c医p cho ng逢運i s嘘ng n逢挨ng nh運; (5) Ti隠n công lao đ瓜ng; (6) Ti隠n 

BTTH; (7) Thu院 và các kho違n ph違i n瓜p khác vào ngân sách nhà n逢噂c; (8) Các 

kho違n n嬰 khác đ嘘i v噂i cá nhân, pháp nhân; (9) Ti隠n ph衣t; (10) Các chi phí khác; 

 - Tr逢運ng h嬰p yêu c亥u chia di s違n th瑛a k院 mà vi羽c chia di s違n 違nh h逢荏ng 
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nghiêm tr丑ng đ院n đ運i s嘘ng c栄a bên v嬰 ho員c ch欝ng còn s嘘ng và gia đình thì bên 

còn s嘘ng có quy隠n yêu c亥u Tòa án xác đ鵜nh ph亥n di s違n mà nh英ng ng逢運i th瑛a k院 

đ逢嬰c h逢荏ng nh逢ng ch逢a cho chia di s違n trong m瓜t th運i h衣n nh医t đ鵜nh. Th運i h衣n 

này không quá 03 n<m, k吋 t瑛 th運i đi吋m m荏 th瑛a k院. H院t th運i h衣n 03 n<m mà bên 

còn s嘘ng ch泳ng minh đ逢嬰c vi羽c chia di s違n v磯n 違nh h逢荏ng nghiêm tr丑ng đ院n 

đ運i s嘘ng c栄a gia đình h丑 thì có quy隠n yêu c亥u Tòa án gia h衣n m瓜t l亥n nh逢ng 

không quá 03 n<m. 

V.ăPH井NăTH永ăN;Mă“PHÁPăLU一TăÁPăD影NGăA渦IăV閏IăQUANăH烏ă
DỂNăS衛ăCịăY蔭UăT渦ăN姶閏CăNGOĨI”ă 

1.ăV隠ă“Quyăđ鵜nhăchung”ă(Ch逢挨ngăXXV) 
Ch逢挨ng này quy đ鵜nh v隠 ph衣m vi áp d映ng, xác đ鵜nh pháp lu壱t áp d映ng đ嘘i 

v噂i QHDSYTNN, áp d映ng đi隠u 逢噂c qu嘘c t院 đ嘘i v噂i QHDSYTNN, áp d映ng t壱p 

quán qu嘘c t院, áp d映ng pháp lu壱t n逢噂c ngoài, ph衣m vi pháp lu壱t đ逢嬰c d磯n chi院u 

đ院n, áp d映ng pháp lu壱t c栄a n逢噂c có nhi隠u h羽 th嘘ng pháp lu壱t, tr逢運ng h嬰p không 

áp d映ng pháp lu壱t n逢噂c ngoài và th運i hi羽u. Trong đó:  

- Pháp lu壱t áp d映ng xác đ鵜nh d詠a trên các quy ph衣m xung đ瓜t trong các 

đi隠u 逢噂c qu嘘c t院 mà Vi羽t Nam là thành viên ho員c lu壱t Vi羽t Nam. Các bên đ逢嬰c 

quy隠n ch丑n pháp lu壱t áp d映ng cho QHDSYTNN khi quy ph衣m xung đ瓜t ch雨 d磯n 

pháp lu壱t áp d映ng là pháp lu壱t do các bên l詠a ch丑n. Tr逢運ng h嬰p không xác đ鵜nh 

đ逢嬰c pháp lu壱t áp d映ng theo các nguyên t逸c trên thì pháp lu壱t áp d映ng là pháp 

lu壱t c栄a n逢噂c có m嘘i liên h羽 g逸n bó nh医t v噂i quan h羽 đó; 

- Tr逢運ng h嬰p có th吋 áp d映ng c違 đi隠u 逢噂c có quy ph衣m th詠c ch医t (đi隠u 

ch雨nh quy隠n và ngh┄a v映 c栄a các bên) và quy ph衣m xung đ瓜t (quy đ鵜nh v隠 pháp 

lu壱t áp d映ng) thì 逢u tiên áp d映ng đi隠u 逢噂c có quy ph衣m th詠c ch医t. Ti院p t映c ghi 

nh壱n nguyên t逸c 逢u tiên các quy đ鵜nh c栄a đi隠u 逢噂c qu嘘c t院 so v噂i quy đ鵜nh c栄a 

pháp lu壱t Vi羽t Nam; 

- Các bên trong tr逢運ng h嬰p đ逢嬰c l詠a ch丑n pháp lu壱t áp d映ng thì có quy隠n 

l詠a ch丑n áp d映ng t壱p quán qu嘘c t院. N院u h壱u qu違 c栄a vi羽c áp d映ng trái v噂i các 

nguyên t逸c c挨 b違n c栄a pháp lu壱t Vi羽t Nam thì pháp lu壱t Vi羽t Nam đ逢嬰c áp 

d映ng; 
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- Tr逢運ng h嬰p pháp lu壱t n逢噂c ngoài đ逢嬰c áp d映ng nh逢ng có cách hi吋u khác 

nhau thì vi羽c áp d映ng ph違i theo s詠 gi違i thích c栄a c挨 quan có th育m quy隠n t衣i 

n逢噂c đó;  

- Tr逢運ng h嬰p các bên đ逢嬰c l詠a ch丑n pháp lu壱t áp d映ng (h嬰p đ欝ng, BTTH 

ngoài h嬰p đ欝ng, th詠c hi羽n công vi羽c không có 栄y quy隠n), ch雨 d磯n chi院u đ院n quy 

ph衣m th詠c ch医t trong pháp lu壱t do các bên l詠a ch丑n; tr逢運ng h嬰p khác cho phép 

d磯n chi院u ng逢嬰c v隠 pháp lu壱t Vi羽t Nam và d磯n chi院u đ院n pháp lu壱t c栄a n逢噂c th泳 

ba; 

- Tr逢運ng h嬰p pháp lu壱t c栄a n逢噂c có nhi隠u h羽 th嘘ng pháp lu壱t đ逢嬰c d磯n 

chi院u đ院n thì pháp lu壱t áp d映ng đ逢嬰c xác đ鵜nh theo nguyên t逸c do pháp lu壱t 

n逢噂c đó quy đ鵜nh; 

- Tr逢運ng h嬰p pháp lu壱t n逢噂c ngoài đã đ逢嬰c xác đ鵜nh là pháp lu壱t áp d映ng 

theo các quy ph衣m xung đ瓜t nh逢ng v磯n ph違i áp d映ng pháp lu壱t Vi羽t Nam bao 

g欝m: (1) H壱u qu違 (d詠 ki院n) c栄a vi羽c áp d映ng trái v噂i các nguyên t逸c c挨 b違n c栄a 

pháp lu壱t Vi羽t Nam (là các nguyên t逸c c嘘t lõi, bao trùm, là n隠n t違ng đ吋 xây d詠ng 

và th詠c hi羽n pháp lu壱t Vi羽t Nam, bao g欝m, nh逢ng không gi噂i h衣n 荏 nh英ng 

nguyên t逸c đã đ逢嬰c quy đ鵜nh trong Hi院n pháp); (2) N瓜i dung c栄a pháp lu壱t n逢噂c 

ngoài không xác đ鵜nh đ逢嬰c m員c dù đã áp d映ng các bi羽n pháp c亥n thi院t theo quy 

đ鵜nh c栄a pháp lu壱t t嘘 t映ng; 

- Th運i hi羽u áp d映ng đ嘘i v噂i QHDSYTNN đ逢嬰c xác đ鵜nh theo pháp lu壱t áp 

d映ng đ嘘i v噂i quan h羽 dân s詠 đó. 

2.ăV隠ă“Phápălu壱tăápăd映ngăđ嘘iăv噂iăcáănhơn,ăphápănhơn”ă(Ch逢挨ngăXXVI) 
Ch逢挨ng này quy đ鵜nh v隠 c<n c泳 xác đ鵜nh pháp lu壱t áp d映ng đ嘘i v噂i ng逢運i 

không qu嘘c t鵜ch, ng逢運i có nhi隠u qu嘘c t鵜ch, n<ng l詠c pháp lu壱t dân s詠, n<ng l詠c 

hành vi dân s詠 c栄a cá nhân, xác đ鵜nh cá nhân m医t tích ho員c ch院t, pháp nhân. 

Trong đó: pháp lu壱t áp d映ng v噂i n<ng l詠c pháp lu壱t và n<ng l詠c hành vi c栄a cá 

nhân xác đ鵜nh trên c挨 s荏 qu嘘c t鵜ch; tr逢運ng h嬰p pháp lu壱t đ逢嬰c d磯n chi院u đ院n là 

pháp lu壱t c栄a n逢噂c mà cá nhân có qu嘘c t鵜ch thì pháp lu壱t áp d映ng đ嘘i v噂i cá 

nhân có nhi隠u qu嘘c t鵜ch, n院u có qu嘘c t鵜ch Vi羽t Nam là pháp lu壱t Vi羽t Nam; pháp 

lu壱t c栄a n逢噂c n挨i pháp nhân có qu嘘c t鵜ch là pháp lu壱t áp d映ng v噂i nh英ng v医n đ隠 



49 
 

v隠 nhân thân c栄a pháp nhân (tên g丑i, đ衣i di羽n theo pháp lu壱t, c挨 c医u t鰻 ch泳c n瓜i 

b瓜, quan h羽 gi英a pháp nhân v噂i thành viên pháp nhân, ng逢運i c栄a pháp nhân…). 

Qu嘘c t鵜ch c栄a pháp nhân xác đ鵜nh theo pháp lu壱t n挨i pháp nhân thành l壱p.  

3.ăV隠ă“Phápălu壱tăápăd映ngăđ嘘i v噂iăquanăh羽ătƠiăs違n,ăquanăh羽ănhơnăthơn”ă
(Ch逢挨ngăXXVII) 

Ch逢挨ng này quy đ鵜nh v隠 phân lo衣i tài s違n, quy隠n s荏 h英u và quy隠n khác đ嘘i 

v噂i tài s違n, quy隠n s荏 h英u trí tu羽, th瑛a k院, di chúc, giám h瓜, h嬰p đ欝ng, hành vi 

pháp lỦ đ挨n ph逢挨ng, ngh┄a v映 hoàn tr違 do chi院m h英u, s穎 d映ng, đ逢嬰c l嬰i v隠 tài 

s違n không có c<n c泳 pháp lu壱t, th詠c hi羽n công vi羽c không có 栄y quy隠n, BTTH 

ngoài h嬰p đ欝ng. Trong đó:  

- A嘘i v噂i giám h瓜, pháp lu壱t n逢噂c n挨i ng逢運i đ逢嬰c giám h瓜 c逢 trú là pháp 

lu壱t áp d映ng v噂i quan h羽 giám h瓜;  

- A嘘i v噂i ngh┄a v映 hoàn tr違 do chi院m h英u, s穎 d映ng, đ逢嬰c l嬰i v隠 tài s違n 

không có c<n c泳 pháp lu壱t và th詠c hi羽n công vi羽c không có 栄y quy隠n, pháp lu壱t 

c栄a n挨i th詠c hi羽n vi羽c chi院m h英u, s穎 d映ng tài s違n ho員c n挨i phát sinh l嬰i ích 

đ逢嬰c h逢荏ng mà không có c<n c泳 pháp lu壱t là pháp lu壱t áp d映ng đ嘘i v噂i quan h羽 

ngh┄a v映 hoàn tr違 do chi院m h英u, s穎 d映ng, đ逢嬰c l嬰i v隠 tài s違n không có c<n c泳 

pháp lu壱t. Pháp lu壱t do các bên l詠a ch丑n áp d映ng v噂i quan h羽 th詠c hi羽n công 

vi羽c không có 栄y quy隠n, n院u các bên không ch丑n, pháp lu壱t n挨i th詠c hi羽n công 

vi羽c không có 栄y quy隠n đ逢嬰c áp d映ng;  

- A嘘i v噂i quy隠n s荏 h英u trí tu羽, pháp lu壱t c栄a n逢噂c n挨i đ嘘i t逢嬰ng quy隠n s荏 

h英u trí tu羽 đ逢嬰c yêu c亥u b違o h瓜 là pháp lu壱t áp d映ng v噂i quy隠n s荏 h英u trí tu羽 có 

y院u t嘘 n逢噂c ngoài;   

- A嘘i v噂i hình th泳c di chúc, pháp lu壱t áp d映ng v噂i hình th泳c di chúc bao 

g欝m: pháp lu壱t c栄a m瓜t trong các n逢噂c: n挨i l壱p di chúc, n挨i ng逢運i l壱p di chúc c逢 

trú ho員c có qu嘘c t鵜ch t衣i th運i đi吋m l壱p di chúc ho員c t衣i th運i đi吋m ng逢運i l壱p di 

chúc ch院t, n挨i có b医t đ瓜ng s違n n院u di s違n th瑛a k院 là b医t đ瓜ng s違n;  

- A嘘i v噂i h嬰p đ欝ng, quy隠n t詠 do l詠a ch丑n lu壱t áp d映ng v噂i h嬰p đ欝ng c栄a 

các bên ch雨 b鵜 h衣n ch院 trong tr逢運ng h嬰p h嬰p đ欝ng có đ嘘i t逢嬰ng là b医t đ瓜ng s違n, 

h嬰p đ欝ng lao đ瓜ng, h嬰p đ欝ng tiêu dùng (khi pháp lu壱t đ逢嬰c ch丑n 違nh h逢荏ng đ院n 
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quy隠n l嬰i t嘘i thi吋u c栄a ng逢運i lao đ瓜ng theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t Vi羽t Nam) và 

tr逢運ng h嬰p thay đ鰻i pháp lu壱t áp d映ng 違nh h逢荏ng đ院n quy隠n l嬰i h嬰p pháp c栄a 

bên th泳 ba; quy đ鵜nh chung v隠 pháp lu壱t áp d映ng cho h嬰p đ欝ng s胤 đi隠u ch雨nh 

toàn b瓜 m丑i v医n đ隠 liên quan đ院n h嬰p đ欝ng, k吋 c違 hình th泳c c栄a h嬰p đ欝ng. Hình 

th泳c h嬰p đ欝ng phù h嬰p v噂i pháp lu壱t c栄a n逢噂c n挨i giao k院t h嬰p đ欝ng ho員c pháp 

lu壱t Vi羽t Nam thì hình th泳c c栄a h嬰p đ欝ng c┡ng đ逢嬰c công nh壱n t衣i Vi羽t Nam; 

tr逢運ng h嬰p các bên không ch丑n pháp lu壱t áp d映ng thì pháp lu壱t áp d映ng là pháp 

lu壱t c栄a n逢噂c n挨i có quan h羽 g逸n bó nh医t v噂i h嬰p đ欝ng đó (pháp lu壱t n逢噂c n挨i 

có quan h羽 g逸n bó nh医t v噂i h嬰p đ欝ng mua bán hàng hóa, h嬰p đ欝ng d鵜ch v映 và 

h嬰p đ欝ng chuy吋n giao quy隠n s穎 d映ng ho員c chuy吋n nh逢嬰ng quy隠n s荏 h英u trí tu羽, 

h嬰p đ欝ng lao đ瓜ng và tiêu dùng); 

- A嘘i v噂i BTTH ngoài h嬰p đ欝ng, các bên có th吋 th臼a thu壱n ch丑n lu壱t áp 

d映ng đ嘘i v噂i vi羽c BTTH ngoài h嬰p đ欝ng, tr瑛 tr逢運ng h嬰p bên gây thi羽t h衣i và 

bên b鵜 thi羽t h衣i có cùng n挨i c逢 trú ho員c thành l壱p thì pháp lu壱t áp d映ng là pháp 

lu壱t c栄a n逢噂c đó. Tr逢運ng h嬰p các bên không ch丑n pháp lu壱t áp d映ng, pháp lu壱t 

n挨i phát sinh h壱u qu違 c栄a s詠 ki羽n gây thi羽t h衣i đ逢嬰c áp d映ng.  

VI.ăPH井NăTH永ăSÁUă“AI陰UăKHO謂NăTHIăHĨNH”ă 
Ph亥n này quy đ鵜nh v隠 hi羽u l詠c thi hành và đi隠u kho違n chuy吋n ti院p. Trong 

đó:  

- B瓜 lu壱t có hi羽u l詠c thi hành t瑛 ngày 01/01/2017. BLDS 2005 (Lu壱t s嘘 

33/2005/QH11) h院t hi羽u l詠c k吋 t瑛 ngày B瓜 lu壱t có hi羽u l詠c; 

- A嘘i v噂i giao d鵜ch dân s詠 đ逢嬰c xác l壱p tr逢噂c ngày B瓜 lu壱t này có hi羽u l詠c 

thì vi羽c áp d映ng pháp lu壱t đ逢嬰c quy đ鵜nh nh逢 sau: 

+ Giao d鵜ch dân s詠 ch逢a đ逢嬰c th詠c hi羽n mà có n瓜i dung, hình th泳c khác 

v噂i quy đ鵜nh c栄a B瓜 lu壱t này thì ch栄 th吋 giao d鵜ch ti院p t映c th詠c hi羽n theo quy 

đ鵜nh c栄a B瓜 lu壱t dân s詠 s嘘 33/2005/QH11 và các v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t 

quy đ鵜nh chi ti院t B瓜 lu壱t dân s詠 s嘘 33/2005/QH11, tr瑛 tr逢運ng h嬰p các bên c栄a 

giao d鵜ch dân s詠 có th臼a thu壱n v隠 vi羽c s穎a đ鰻i, b鰻 sung n瓜i dung, hình th泳c c栄a 

giao d鵜ch đ吋 phù h嬰p v噂i B瓜 lu壱t này và đ吋 áp d映ng quy đ鵜nh c栄a B瓜 lu壱t này. 
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Giao d鵜ch dân s詠 đang đ逢嬰c th詠c hi羽n mà có n瓜i dung, hình th泳c khác v噂i 

quy đ鵜nh c栄a B瓜 lu壱t này thì áp d映ng quy đ鵜nh c栄a B瓜 lu壱t dân s詠 s嘘 

33/2005/QH11 và các v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t quy đ鵜nh chi ti院t B瓜 lu壱t dân 

s詠 s嘘 33/2005/QH11; 

+ Giao d鵜ch dân s詠 ch逢a đ逢嬰c th詠c hi羽n ho員c đang đ逢嬰c th詠c hi羽n mà có 

n瓜i dung và hình th泳c phù h嬰p v噂i quy đ鵜nh c栄a B瓜 lu壱t này thì áp d映ng quy 

đ鵜nh c栄a B瓜 lu壱t này; 

+ Giao d鵜ch dân s詠 đ逢嬰c th詠c hi羽n xong tr逢噂c ngày B瓜 lu壱t này có hi羽u l詠c 

mà có tranh ch医p thì áp d映ng quy đ鵜nh c栄a B瓜 lu壱t dân s詠 s嘘 33/2005/QH11 và các 

v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t quy đ鵜nh chi ti院t B瓜 lu壱t dân s詠 s嘘 33/2005/QH11 đ吋 

gi違i quy院t; 

+ Th運i hi羽u đ逢嬰c áp d映ng theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 lu壱t này. 

- Không áp d映ng B瓜 lu壱t này đ吋 kháng ngh鵜 theo th栄 t映c giám đ嘘c th育m, tái 

th育m đ嘘i v噂i v映 vi羽c mà Tòa án đã gi違i quy院t theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 dân 

s詠 tr逢噂c ngày B瓜 lu壱t này có hi羽u l詠c. 

C. T蔚ăCH永CăTH衛CăHI烏N 

A吋 B瓜 lu壱t nhanh chóng đi vào cu瓜c s嘘ng, s噂m phát huy hi羽u qu違, c亥n th詠c 

hi羽n t嘘t K院 ho衣ch tri吋n khai thi hành BLDS c栄a Th栄 t逢噂ng Chính ph栄(đ逢嬰c ban 

hành kèm theo Quy院t đ鵜nh s嘘 243/QA-TTg ngày 05/02/2016) v噂i các n瓜i dung 

ch栄 y院u sau đây: 

1.ăT鰻ăch泳căbiênăso衣nătƠiă li羽uăph映căv映ăvi羽căquánătri羽t,ăph鰻ăbi院n,ătuyênă
truy隠n,ăt壱păhu医năBLDS:  

- B瓜 T逢 pháp ch栄 trì, ph嘘i h嬰p v噂i Tòa án nhân dân t嘘i cao, Vi羽n Ki吋m sát 

nhân dân t嘘i cao, các B瓜, ngành, c挨 s荏 đào t衣o, vi羽n nghiên c泳u, c挨 quan, t鰻 

ch泳c, cá nhân có liên quan t鰻 ch泳c biên so衣n tài li羽u quán tri羽t, ph鰻 bi院n, tuyên 

truy隠n BLDS; tài li羽u t壱p hu医n chuyên sâu chung v隠 BLDS (Th運i gian th詠c 

hi羽n: QuỦ I và QuỦ II n<m 2016). 

- Trên c挨 s荏 tài li羽u t壱p hu医n chuyên sâu chung, các B瓜, ngành, c挨 quan, t鰻 

ch泳c có liên quan có th吋 biên so衣n tài li羽u t壱p hu医n chuyên sâu riêng cho t瑛ng 

nhóm đ嘘i t逢嬰ng c映 th吋 (Th運i gian th詠c hi羽n: QuỦ I và QuỦ II n<m 2016). 
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- B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o h逢噂ng d磯n c挨 s荏 đào t衣o lu壱t rà soát, biên so衣n 

l衣i h羽 th嘘ng giáo trình, tài li羽u gi違ng d衣y khác có n瓜i dung liên quan đ院n BLDS 

cho phù h嬰p v噂i quy đ鵜nh m噂i c栄a BLDS (Th運i gian th詠c hi羽n: N<m 2016). 

2.ăT鰻ăch泳căquánătri羽t,ăph鰻ăbi院n,ătuyênătruy隠năBLDS  

- B瓜 T逢 pháp ch栄 trì ph嘘i h嬰p v噂i Tòa án nhân dân t嘘i cao, Vi羽n Ki吋m sát 

nhân dân t嘘i cao, các B瓜, ngành, c挨 quan, t鰻 ch泳c có liên quan, 曳y ban nhân dân 

các t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c Trung 逢挨ng t鰻 ch泳c h瓜i ngh鵜 tr詠c tuy院n quán tri羽t, 

ph鰻 bi院n, tuyên truy隠n BLDS, đ員c bi羽t là các n瓜i dung m噂i c栄a BLDS cho đ衣i 

di羽n các B瓜, ngành, c挨 quan, t鰻 ch泳c có liên quan 荏 Trung 逢挨ng và c医p t雨nh 

(Th運i gian th詠c hi羽n: QuỦ II n<m 2016). 

- T鰻 ch泳c ph鰻 bi院n, tuyên truy隠n BLDS trên các ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i 

chúng: B瓜 Thông tin và Truy隠n thông ch雨 đ衣o các c挨 quan thông t医n báo chí có 

k院 ho衣ch tuyên truy隠n sâu r瓜ng BLDS trên các ph逢挨ng ti羽n thông tin đ衣i 

chúng;Aài Ti院ng nói Vi羽t Nam, Aài Truy隠n hình Vi羽t Nam và các c挨 quan ch栄 

qu違n báo chí trung 逢挨ng và đ鵜a ph逢挨ng xây d詠ng ch逢挨ng trình, chuyên m映c, 

chuyên trang gi噂i thi羽u, tuyên truy隠n v隠 n瓜i dung c栄a BLDS, nh医t là nh英ng n瓜i 

dung m噂i c栄a BLDS, đ欝ng th運i, có tin, bài ph違n ánh k鵜p th運i v隠 tình hình tri吋n 

khai thi hành BLDS (Th運i gian th詠c hi羽n: N<m 2016 và n<m 2017). 

- Các B瓜, ngành, 曳y ban nhân dân các t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c Trung 

逢挨ng t鰻 ch泳c ph鰻 bi院n, tuyên truy隠n BLDS v噂i hình th泳c, n瓜i dung phù h嬰p v噂i 

t瑛ng đ嘘i t逢嬰ng c映 th吋 (Th運i gian th詠c hi羽n: N<m 2016). 

- 曳y ban trung 逢挨ng M員t tr壱n T鰻 qu嘘c Vi羽t Nam ch雨 đ衣o các t鰻 ch泳c thành 

viên c栄a M員t tr壱n, đ員c bi羽t là các t鰻 ch泳c chính tr鵜 - xã h瓜i ph鰻 bi院n, tuyên 

truy隠n các n瓜i dung c栄a BLDS cho h瓜i viên, đoàn viên c栄a t鰻 ch泳c mình (Th運i 

gian th詠c hi羽n: N<m 2016). 

3.ăT鰻ăch泳căt壱păhu医năBLDS  

- Tご chとc tｆp huＸn cho báo cáo viên, tuyên truyｚn viên pháp luｆt, ng⇔ぜi 

làm công tác phご biｘn giáo dつc pháp luｆt, ng⇔ぜi làm công tác hòa giＶi ぞ c¬ sぞ 

vｚ BLDS, tｆp trung vào nhのng nじi dung mずi, c¬ bＶn cてa BLDS. 



53 
 

+ B瓜 T逢 pháp ch栄 trì, ph嘘i h嬰p v噂i các B瓜, ngành, c挨 quan, t鰻 ch泳c có liên 

quan t鰻 ch泳c h瓜i ngh鵜 tr詠c tuy院n t壱p hu医n cho báo cáo viên pháp lu壱t trung 逢挨ng 

và c医p t雨nh, đ衣i di羽n c栄a S荏 T逢 pháp và các s荏, ban, ngành liên quan, đ衣i di羽n 

c栄a M員t tr壱n T鰻 qu嘘c t雨nh và các t鰻 ch泳c thành viên c栄a M員t tr壱n T鰻 qu嘘c t雨nh, 

H瓜i Lu壱t gia t雨nh, Aoàn Lu壱t s逢 (Th運i gian th詠c hi羽n: QuỦ II n<m 2016). 

+ 曳y ban nhân dân các c医p ch栄 trì, ph嘘i h嬰p v噂i B瓜 T逢 pháp, các c挨 quan, 

t鰻 ch泳c có liên quan t鰻 ch泳c t壱p hu医n cho báo cáo viên pháp lu壱t c医p huy羽n; 

tuyên truy隠n viên pháp lu壱t c医p xã; cán b瓜, công ch泳c t逢 pháp; ng逢運i làm công 

tác ph鰻 bi院n giáo d映c pháp lu壱t; ng逢運i làm công tác hòa gi違i 荏 c挨 s荏 c栄a đ鵜a 

ph逢挨ng (Th運i gian th詠c hi羽n: QuỦ II và QuỦ III n<m 2016). 

- Tご chとc tｆp huＸn chuyên sâu vｚ BLDS. 

+ B瓜 T逢 pháp t鰻 ch泳c t壱p hu医n chuyên sâu cho đ瓜i ng┡ cán b瓜, công ch泳c, 

viên ch泳c làm công tác thi hành án dân s詠, tr嬰 giúp pháp lỦ, đ<ng kỦ giao d鵜ch 

b違o đ違m, cán b瓜 pháp ch院 c栄a các B瓜, ngành; ph嘘i h嬰p v噂i Liên đoàn Lu壱t s逢 

Vi羽t Nam, các H瓜i công ch泳ng và các B瓜, ngành có liên quan trong vi羽c t壱p 

hu医n chuyên sâu cho đ瓜i ng┡ lu壱t s逢, công ch泳ng viên, t逢 v医n pháp lu壱t, giám 

đ鵜nh, đ鵜nh giá tài s違n, đ医u giá tài s違n và các đ嘘i t逢嬰ng khác v隠 nh英ng n瓜i dung 

có liên quan c栄a BLDS. 

+ Tòa án nhân dân t嘘i cao, Vi羽n Ki吋m sát nhân dân t嘘i cao t鰻 ch泳c t壱p hu医n 

chuyên sâu cho th育m phán, th逢 kỦ, ki吋m sát viên, th育m tra viên, các công ch泳c 

khác c栄a ngành Tòa án và ngành Ki吋m sát. 

+ Các B瓜, ngành, c挨 quan, t鰻 ch泳c khác tùy thu瓜c tình hình và yêu c亥u 

nhi羽m v映 có th吋 t鰻 ch泳c t壱p hu医n chuyên sâu cho t瑛ng nhóm đ嘘i t逢嬰ng c映 th吋. 

4. RƠăsoátăcácăv<năb違năquyăph衣măphápălu壱tăcóăliên quan;ăt詠ămìnhăho員că
ki院năngh鵜ăc挨ăquanăcóăth育măquy隠năk鵜păth運iăh栄yăb臼,ăs穎aăđ鰻i,ăb鰻ăsungăho員căđ隠ă
xu医tăbanăhƠnhăv<năb違năm噂iăchoăphùăh嬰păv噂iăBLDS  

- Rà soát các v<n bＶn quy phＴm pháp luｆt có liên quan đｘn BLDS 

+ B瓜 T逢 pháp, các B瓜, c挨 quan ngang B瓜, c挨 quan thu瓜c Chính ph栄 th詠c 

hi羽n vi羽c rà soát các v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t có liên quan trong ph衣m vi 
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ch泳c n<ng, nhi羽m v映 c栄a mình; g穎i k院t qu違 rà soát v隠 B瓜 T逢 pháp t鰻ng h嬰p đ吋 

k鵜p th運i ki院n ngh鵜 Th栄 t逢噂ng Chính ph栄, Chính ph栄 và Qu嘘c h瓜i. 

+ Tòa án nhân dân t嘘i cao, Vi羽n Ki吋m sát nhân dân t嘘i cao rà soát các v<n 

b違n quy ph衣m pháp lu壱t do mình ban hành liên quan đ院n quy đ鵜nh c栄a BLDS đ吋 

k鵜p th運i h栄y b臼, s穎a đ鰻i, b鰻 sung và ban hành v<n b違n m噂i cho phù h嬰p v噂i 

BLDS và g穎i k院t qu違 v隠 B瓜 T逢 pháp đ吋 t鰻ng h嬰p chung. 

(K院t qu違 rà soát g穎i v隠 B瓜 T逢 pháp tr逢噂c ngày 31/7/2016; B瓜 T逢 pháp báo 

cáo Th栄 t逢噂ng Chính ph栄 trong QuỦ III n<m 2016). 

- Sぬa đごi, bご sung, ban hành mずi v<n bＶn quy phＴm pháp luｆt bＶo đＶm thi 

hành BLDS 

+ B瓜 T逢 pháp ch栄 trì, ph嘘i h嬰p v噂i Tòa án nhân dân t嘘i cao, Vi羽n Ki吋m sát 

nhân dân t嘘i cao, các B瓜, ngành có liên quan nghiên c泳u, đ隠 ngh鵜 xây d詠ng v<n 

b違n quy ph衣m pháp lu壱t v隠 đ<ng kỦ tài s違n, giao d鵜ch b違o đ違m, h映i h丑 biêu 

ph逢運ng và các v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t c亥n thi院t khác (d詠a trên k院t qu違 rà 

soát). 

+ B瓜 K院 ho衣ch và A亥u t逢 nghiên c泳u, đ隠 ngh鵜 xây d詠ng v<n b違n quy ph衣m 

pháp lu壱t v隠 h嬰p đ欝ng h嬰p tác. 

+ B瓜 Y t院 nghiên c泳u, đ隠 ngh鵜 xây d詠ng v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t v隠 

chuy吋n đ鰻i gi噂i tính.   

Các đ隠 ngh鵜 xây d詠ng v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy 

đ鵜nh c栄a Lu壱t ban hành v<n b違n quy ph衣m pháp lu壱t n<m 2015. 

(Th運i gian th詠c hi羽n: N<m 2016 và n<m 2017). 

- Tòa án nhân dân tぐi cao nghiên cとu, sずm công bぐ các án lう trong l┄nh 

vばc dân sば. 

 


