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Chế định tài sản được quy định tại chương VII (từ 
Điều 105 đến Điều 115) thuộc Phần thứ nhất - 
Những quy định chung của Bộ luật Dân sự năm 

2015. Theo đó, tài sản là yếu tố cốt lõi của mọi quan 
hệ xã hội nói chung và quan hệ pháp luật nói riêng. 
Chính vì vậy, để xác định rõ đối tượng trong quan hệ 
pháp luật về dân sự liên quan đến tài sản, từ đó góp 
phần đảm bảo các nguyên tắc cơ bản của pháp luật 
dân sự thì cần thiết phải có khái niệm, phân loại tài sản 
một cách cơ bản và cô đọng nhất. 

Thứ nhất, về khái niệm tài sản và các loại 
tài sản

Điều 105 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Tài 
sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản 
bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và 
động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành 
trong tương lai”. Như vậy, với khái niệm trên thấy rằng 
Luật đã quy định rõ tài sản, các loại tài sản. Cụ thể:

Về tài sản: Điều 108 Bộ luật Dân sự năm 2015 
quy định về tài sản hiện có và tài sản hình thành trong 
tương lai. Theo đó, tài sản hiện có là tài sản đã hình 
thành và chủ thể đã xác lập quyền sở hữu, quyền 
khác đối với tài sản trước hoặc tại thời điểm xác lập 
giao dịch. Tài sản hình thành trong tương lai bao gồm: 
Tài sản chưa hình thành; tài sản đã hình thành nhưng 
chủ thể xác lập quyền sở hữu tài sản sau thời điểm 
xác lập giao dịch.

Đồng thời, Bộ luật cũng quy định các nội dung 
về tài sản là hoa lợi, lợi tức, tài sản là vật như: Vật 
chính và vật phụ; vật chia được và vật không chia 
được; vật tiêu hao và vật không tiêu hao; vật cùng 
loại và vật đặc định; vật đồng bộ (được quy định từ 
Điều 109 đến Điều 114). 

Về quyền tài sản  (quy định tại Điều 115), theo 
đó quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao 
gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu 
trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác.

Về phân chia các loại tài sản gồm: Bất động sản 
và động sản. Điều 107 Bộ luật Dân sự quy định bất 
động sản bao gồm: Đất đai; nhà, công trình xây dựng 
gắn liền với đất đai; tài sản khác gắn liền với đất đai, 
nhà, công trình xây dựng; tài sản khác theo quy định 
của pháp luật. Còn động sản là những tài sản không 
phải là bất động sản.

Thứ hai, về đăng ký tài sản
Điều 106 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: 

“Quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là bất động 
sản được đăng ký theo quy định của Bộ luật này và pháp 
luật về đăng ký tài sản. Quyền sở hữu, quyền khác đối 
với tài sản là động sản không phải đăng ký, trừ trường 
hợp pháp luật về đăng ký tài sản có quy định khác. Việc 
đăng ký tài sản phải được công khai”.

Đăng ký quyền sở hữu là việc chính thức ghi vào 
văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền những 
thông tin cần thiết liên quan đến tài sản để làm cơ sở 
phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp lý 
của chủ sở hữu tài sản đối với một tài sản nhất định. 
Luật quy định rõ các tài sản là bất động sản đều phải 
đăng ký quyền sở hữu, tài sản là động sản không phải 
đăng ký quyền sở hữu, trừ trường hợp pháp luật có 
quy định khác.

Có thể thấy, việc đăng ký quyền sở hữu tài sản 
mà Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định không chỉ 
nhằm mục đích chính là phục vụ yêu cầu quản lý nhà 
nước đối với tài sản mà còn hướng tới việc công nhận 
quyền và bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp của chủ sở 
hữu, góp phần bảo đảm sự minh bạch của các giao 
dịch dân sự có liên quan đến tài sản đó. Đồng thời, 
việc đăng ký quyền sở hữu tài sản không chỉ trong 
phạm vi quyền sở hữu đối với tài sản mà còn bao gồm 
các quyền khác đối với tài sản. 

Theo đó, quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm 
hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ 
sở hữu theo quy định của pháp luật (Điều 158). Còn 
quyền khác đối với tài sản là quyền của chủ thể trực 
tiếp nắm giữ, chi phối tài sản thuộc quyền sở hữu của 
chủ thể khác, gồm: Quyền đối với bất động sản liền kề; 
quyền hưởng dụng và quyền bề mặt (Điều 159). 

Để bảo đảm tính minh bạch, công khai, huy 
động và phát huy được hết các nguồn lực vật chất 
trong xã hội, Bộ luật Dân sự 2015 đã quy định các 
thông tin về tài sản đã đăng ký phải được công khai.

Như vậy, chế định về tài sản trong Bộ luật Dân 
sự 2015 đã thể hiện tính bao quát và cụ thể, từ đó 
là cơ sở, tiền đề cho các chế định có liên quan như 
chế định về sở hữu, về thừa kế, về bồi thường thiệt 
hại ngoài hợp đồng… cho các chủ thể trong quan hệ 
pháp luật về dân sự và các quan hệ pháp luật khác./.

      NguyễN Hòa

CHẾ ĐỊNH VỀ TÀI SẢN TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ 
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Đấu giá tài sản  là hình thức bán tài sản có 
từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo 
nguyên tắc, trình tự và thủ tục được quy 

định, trừ trường hợp quy định tại Điều 49 của Luật 
Đấu giá tài sản đó là đấu giá trong trường hợp chỉ 
có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người 
tham gia đấu giá, một người trả giá, một người 
chấp nhận giá. 

Tại Điều 4 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quy 
định: Tài sản bán đấu giá gồm tài sản mà pháp luật 
quy định phải bán thông qua đấu giá và tài sản 
thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức tự nguyện lựa 
chọn bán thông qua đấu giá theo trình tự, thủ tục 
quy định tại Luật Đấu giá tài sản. 

Cụ thể, tài sản phải thông qua đấu giá gồm: 
Tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về 
quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; tài sản được 
xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của 
pháp luật; tài sản là quyền sử dụng đất theo quy 
định của pháp luật về đất đai; tài sản bảo đảm theo 
quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm; tài 
sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi 
hành án dân sự; tài sản là tang vật, phương tiện vi 
phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, 
tài sản kê biên để bảo đảm thi hành quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp 
luật về xử lý vi phạm hành chính; tài sản là hàng 
dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật về 
dự trữ quốc gia; tài sản cố định của doanh nghiệp 
theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng 
vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 
doanh nghiệp; tài sản của doanh nghiệp, hợp tác 
xã  bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp 
luật về phá sản; tài sản hạ tầng đường bộ và 
quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ 
theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng 
và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ; tài sản là quyền khai thác khoáng sản theo 
quy định của pháp luật về khoáng sản; tài sản là 

quyền sử dụng, quyền sở hữu rừng sản xuất là 
rừng trồng theo quy định của pháp luật về bảo vệ 
và phát triển rừng; tài sản là quyền sử dụng tần số 
vô tuyến điện theo quy định của pháp luật về tần 
số vô tuyến điện; tài sản là nợ xấu và tài sản bảo 
đảm của khoản nợ xấu của tổ chức mà Nhà nước 
sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập 
để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng theo quy 
định của pháp luật; tài sản khác mà pháp luật quy 
định phải bán thông qua đấu giá.

Như vậy, có thể thấy rằng tài sản bắt buộc 
phải đấu giá bao gồm 13 loại, trong đó có tài sản 
là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch 
thu sung quỹ nhà nước. Theo quy định của Luật Xử 
lý vi phạm hành chính năm 2012, tịch thu tang vật 
vi phạm hành chính là một trong những hình thức 
xử phạt vi phạm hành chính, được áp dụng là hình 
phạt bổ sung hoặc hình phạt chính. 

Căn cứ Điều 82 Luật Xử lý vi phạm hành chính 
năm 2012 thì việc xử lý tang vật, phương tiện vi 
phạm hành chính bị tịch thu được quy định như sau: 

- Đối với tang vật vi phạm hành chính là tiền 
Việt Nam, ngoại tệ, chứng chỉ có giá, vàng, bạc, 
đá quý, kim loại quý thì phải nộp vào ngân sách 
nhà nước; 

- Đối với giấy tờ, tài liệu, chứng từ liên quan 
tới tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thì 
chuyển cho cơ quan được giao quản lý, sử dụng tài 
sản theo quy định tại điểm d khoản này;

- Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành 
chính là ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, 
vật có giá trị lịch sử, giá trị văn hoá, bảo vật quốc 
gia, cổ vật, hàng lâm sản quý hiếm, vật thuộc loại 
cấm lưu hành và tài sản khác thì chuyển giao cho 
cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành để quản 
lý, xử lý theo quy định của pháp luật;

- Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành 
chính đã được cấp có thẩm quyền ra quyết định 
chuyển giao cho cơ quan nhà nước quản lý, sử dụng 

TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ LÀ TÀI SẢN XỬ PHẠT VI PHẠM 
HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC
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thì cơ quan đã ra quyết định tịch thu chủ trì, phối 
hợp với cơ quan tài chính tổ chức chuyển giao cho 
cơ quan nhà nước quản lý, sử dụng;

- Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành 
chính bị tịch thu không thuộc trường hợp trên 
thì tiến hành thuê tổ chức bán đấu giá chuyên 
nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương nơi xảy ra hành vi vi phạm để thực 
hiện việc bán đấu giá; trường hợp không thuê 
được tổ chức bán đấu giá thì thành lập hội đồng 
để bán đấu giá.

Việc bán đấu giá tang vật, phương tiện vi 
phạm hành chính bị tịch thu được thực hiện theo 
quy định của pháp luật về bán đấu giá.

- Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành 
chính bị tịch thu nhưng không còn giá trị sử dụng 
hoặc không bán đấu giá được thì cơ quan của 
người có thẩm quyền ra quyết định tịch thu phải 
lập hội đồng xử lý gồm đại diện các cơ quan nhà 
nước hữu quan. Việc xử lý tang vật, phương tiện vi 
phạm hành chính bị tịch thu phải được lập thành 
biên bản có chữ ký của các thành viên hội đồng 
xử lý. Phương thức, trình tự, thủ tục xử lý tài sản 
thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, 
sử dụng tài sản nhà nước.

Việc đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện 
bị tịch thu sung quỹ nhà nước được thực hiện theo 
trình tự, thủ tục quy định tại Chương III của Luật 
Đấu giá tài sản và một số quy định cơ bản sau:

Thứ nhất, về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Sau khi có quyết định của người có thẩm 

quyền về việc đấu giá tài sản, người có tài sản đấu 
giá thông báo công khai trên trang thông tin điện 
tử của mình và trang thông tin điện tử chuyên 
ngành về đấu giá tài sản về việc lựa chọn tổ chức 
đấu giá tài sản. Trường hợp pháp luật quy định việc 
lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thông qua đấu 
thầu thì thực hiện theo quy định của Luật Đấu giá 
tài sản và pháp luật về đấu thầu.

Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ 
chức đấu giá tài sản có các nội dung chính sau 
đây: Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá; tên 
tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; 

giá khởi điểm của tài sản đấu giá; tiêu chí lựa chọn 
tổ chức đấu giá tài sản; thời gian, địa điểm nộp hồ 
sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.

Đồng thời, Luật Đấu giá tài sản cũng quy 
định 2 trường hợp thành lập Hội đồng bán đấu 
giá tài sản mà không thông qua đấu giá tại tổ 
chức đấu giá tài sản, đó là: Trường hợp Luật quy 
định việc đấu giá tài sản do Hội đồng đấu giá tài 
sản thực hiện, hoặc không lựa chọn được tổ chức 
đấu giá tài sản theo quy định. Người có thẩm 
quyền quyết định thành lập Hội đồng đấu giá tài 
sản chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của 
Hội đồng.

Thứ hai, về thông báo công khai việc đấu giá 
tài sản

Ngoài quy định về niêm yết việc đấu giá tài 
sản quy định chung, đối với tài sản đấu giá là động 
sản có giá khởi điểm từ năm mươi triệu đồng trở 
lên và bất động sản thì tổ chức đấu giá tài sản 
phải thông báo công khai ít nhất hai lần trên báo 
in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản đấu giá và 
trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá 
tài sản; mỗi lần thông báo công khai cách nhau ít 
nhất 02 ngày làm việc. 

Trường hợp đấu giá theo thủ tục rút gọn quy 
định của Luật Đấu giá tài sản thì tổ chức đấu giá 
tài sản thông báo công khai một lần việc đấu giá 
tài sản trên báo in hoặc báo hình của trung ương 
hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có 
tài sản đấu giá.

Thứ ba, về công khai giá khởi điểm, phương 
thức đấu giá

Theo đó người có tài sản đấu giá phải công 
khai giá khởi điểm. Việc đấu giá tài sản chỉ được 
thực hiện theo phương thức trả giá lên.

Như vậy, với những nội dung đã trình bày ở 
trên, đối với tài sản đấu giá là tang vật, phương 
tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà 
nước sẽ thuộc trường hợp bắt buộc bán đấu giá 
theo quy định về trình tự, thủ tục của Luật đấu giá 
tài sản./.

                                                        NguyễN Hòa
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Quyền sở hữu là một trong những chế định 
quan trọng trong hệ thống pháp luật, là 
tiền đề của các quan hệ pháp luật về tài 

sản, có vai trò to lớn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của chủ sở hữu tài sản, bảo đảm trật tự 
xã hội trong giao dịch dân sự. Bộ luật Dân sự năm 
2015 là một bước tiến đáng kể trong việc hoàn 
thiện chế định quyền sở hữu và các quyền khác đối 
với tài sản. So với quy định của Bộ luật Dân sự năm 
2005, Phần thứ hai của Bộ luật Dân sự năm 2015 
được đổi tên thành “Quyền sở hữu và quyền khác 
đối với tài sản”. Phần này gồm 4 chương, 116 điều 
quy định về nguyên tắc xác lập, thực hiện, bảo vệ 
và giới hạn quyền sở hữu, quyền khác đối với tài 
sản; chiếm hữu; quyền đối với bất động sản liền kề; 
quyền hưởng dụng và quyền bề mặt.

Trong khuôn khổ bài viết này, xin được đưa 
ra một số vấn đề về nguyên tắc, thời điểm xác lập 
quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản (Điều 
160, 161); nội dung quyền sở hữu (Điều 186 đến 
Điều 196).

Thứ nhất, về nguyên tắc và thời điểm xác 
lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản

Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Quyền sở hữu 
bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và 
quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy 
định của luật (Điều 158); Quyền khác đối với tài sản 
là quyền của chủ thể trực tiếp nắm giữ chi phối tài 
sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác, gồm: 
Quyền đối với bất động sản liền kề; quyền hưởng 
dụng và quyền bề mặt (Điều 159).  

Quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản 
được xác lập, thực hiện trong trường hợp Bộ luật 
này, luật khác có liên quan quy định. Quyền khác 
đối với tài sản vẫn có hiệu lực trong trường hợp 
quyền sở hữu được chuyển giao, trừ trường hợp Bộ 
luật này, luật khác có liên quan quy định khác. Chủ 
sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của 
mình đối với tài sản nhưng không được trái với quy 

định của luật, gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng 
đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, 
quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Chủ thể có quyền khác đối với tài sản được 
thực hiện mọi hành vi trong phạm vi quyền được 
quy định tại Bộ luật này, luật khác có liên quan 
nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh 
hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công 
cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu tài 
sản hoặc của người khác.

Theo đó, thời điểm xác lập quyền sở hữu, 
quyền khác đối với tài sản thực hiện theo quy định 
của Bộ luật này, luật khác có liên quan; trường hợp 
luật không có quy định thì thực hiện theo thỏa 
thuận của các bên; trường hợp luật không quy định 
và các bên không có thỏa thuận thì thời điểm xác 
lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là thời 
điểm tài sản được chuyển giao. Thời điểm tài sản 
được chuyển giao là thời điểm bên có quyền hoặc 
người đại diện hợp pháp của họ chiếm hữu tài sản.

Thứ hai, về nội dung quyền sở hữu
Quyền sở hữu vừa mang tính chủ quan, vừa 

mang tính khách quan. Quyền sở hữu mang tính 
chủ quan, bởi vì nó là sự ghi nhận của Nhà nước 
đối với các quyền năng của chủ sở hữu, quyền sở 
hữu được hiểu là quyền dân sự cụ thể là pháp luật 
cho phép chủ sở hữu được thực hiện các quyền 
năng chiếm hữu, sử dụng, định đoạt đối với những 
tài sản trong những điều kiện nhất định. Mặt khác, 
chế định quyền sở hữu mang tính khách quan bởi 
vì pháp luật chẳng qua chỉ là sự phản ánh các quan 
hệ kinh tế khách quan phát sinh từ quá trình sản 
xuất, phân phối, chiếm hữu, sử dụng và định đoạt 
tư liệu sản xuất, thành quả lao động. Theo đó, chủ 
thể của quyền sở hữu rất đa dạng, có thể là Nhà 
nước, tổ chức, hộ gia đình, tổ hợp tác, cá nhân...

Về quyền chiếm hữu
Theo quy định tại Điều 186 Bộ luật Dân sự 

năm 2015 thì quyền chiếm hữu là việc: “Chủ sở hữu 

QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN 
TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015
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được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình để 
nắm giữ, chi phối tài sản của mình nhưng không 
được trái pháp luật, đạo đức xã hội”.

Trong trường hợp chủ sở hữu ủy quyền quản 
lý tài sản thì người được ủy quyền thực hiện việc 
chiếm hữu tài sản đó trong phạm vi, theo cách 
thức, thời hạn do chủ sở hữu xác định (Điều 187). 
Trường hợp chủ sở hữu giao tài sản cho người khác 
thông qua giao dịch dân sự mà nội dung không 
bao gồm việc chuyển quyền sở hữu thì người được 
giao tài sản phải thực hiện việc chiếm hữu tài sản 
đó phù hợp với mục đích, nội dung của giao dịch. 
Người được giao tài sản có quyền sử dụng tài sản 
được giao, được chuyển quyền chiếm hữu, sử dụng 
tài sản đó cho người khác nếu được chủ sở hữu 
đồng ý. Ví dụ: A được B cho mượn một chiếc máy 
tính để làm việc. Trong trường hợp này A chỉ có 
quyền chiếm hữu chiếc máy tính và sử dụng đúng 
mục đích. Tuy nhiên A không thể có quyền định 
đoạt chiếc máy tính hay nói cách khác A không 
có quyền bán, chuyển nhượng chiếc máy tính. Vì 
trong trường hợp này, quyền sở hữu chiếc máy tính 
thuộc về B, chỉ B mới có quyền định đoạt. Như vậy, 
có thể thấy rằng trong trường hợp này A có quyền 
chiếm hữu nhưng lại không có quyền sở hữu chiếc 
máy tính trên.

Và trong cả trường hợp, người được ủy quyền 
quản lý tài sản hoặc đối với người được giao thông 
qua giao dịch dân sự mà chiếm hữu tài sản không 
có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công 
khai trong thời hạn 10 năm đối với động sản, 30 
năm đối với bất động sản thì cũng không thể trở 
thành chủ sở hữu đối với tài sản được giao.

Có thể thấy, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy 
định quyền chiếm hữu thành một chế định độc lập 
với quy định về quyền sở hữu và quyền khác đối 
với tài sản theo cách tiếp cận tôn trọng tình trạng 
thực tế - mối quan hệ thực tế giữa người chiếm hữu 
và tài sản. Quy định này đã cụ thể hóa nội dung, 
tinh thần của Hiến pháp năm 2013 về việc tôn 
trọng và bảo vệ quyền con người, quyền sở hữu, 
quyền bình đẳng trước pháp luật và trong đời sống 
dân sự. Bảo đảm trật tự xã hội, sự ổn định của giao 
dịch, giá trị kinh tế của tài sản, sự thiện chí trong 
quan hệ dân sự.

Về quyền sử dụng
Điều 189 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: 

“Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng 
hoa lợi, lợi tức từ tài sản; quyền sử dụng có thể được 
chuyển giao cho người khác theo thỏa thuận hoặc 
theo quy định của pháp luật”.

Chủ sở hữu được sử dụng tài sản theo ý chí 
của mình nhưng không được gây thiệt hại hoặc 
làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích 
công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người 
khác (Điều 190). Ví dụ: Chủ sở hữu phương tiện 
giao thông, như xe máy không được dùng xe máy 
để đua xe trái phép trên đường phố gây mất trật tự 
công cộng, an toàn giao thông…

Người không phải là chủ sở hữu được sử 
dụng tài sản theo thỏa thuận với chủ sở hữu hoặc 
theo quy định của pháp luật (Điều 191). Ví dụ: A là 
chủ sở hữu xe ô tô, A cho B thuê, B được quyền sử 
dụng xe ô tô đúng mục đích được cho thuê đến khi 
hết thời hạn.

Về quyền định đoạt
Theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Dân sự 

năm 2015 thì: “Quyền định đoạt là quyền chuyển 
giao quyền sở hữu tài sản, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu 
dùng hoặc tiêu hủy tài sản”.

Là một trong ba quyền năng của quyền sở 
hữu, quyền định đoạt tài sản được hiểu là quyền 
quyết định số phận pháp lý của tài sản và quyền 
này được thể hiện dưới hai góc độ định đoạt về số 
phận thực tế của vật và định đoạt về số phận pháp 
lý của vật.

Định đoạt về số phận thực tế của vật, tức là 
chủ thể có quyền định đoạt vật làm cho vật không 
còn trên thực tế nữa như: Tiêu dùng hết, hủy bỏ, 
hoặc từ bỏ quyền sở hữu (vứt bỏ hoặc tiêu hủy tài 
sản đi). Trong việc định đoạt số phận thực tế của 
vật, chủ thể định đoạt vật chỉ cần bằng hành vi của 
mình tác động trực tiếp đến vật. Ví dụ: C sở hữu 
một vườn quýt, C phá vườn để trồng cam, như vậy 
C đã tiêu hủy tài sản của mình (vườn quýt).

Định đoạt số phận pháp lý của vật là việc 
chuyển giao quyền sở hữu đối với tài sản từ chủ thể 

(Xem tiếp trang 13)
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Đối với mỗi cá nhân, 
họ, tên, dân tộc là đặc 
điểm nhân thân cơ bản 

của mỗi người, nó có tính bền 
vững, chỉ có thể được thay đổi 
trong những trường hợp đặc 
biệt theo quy định của pháp 
luật. Theo đó, quyền thay đổi 
họ, tên, quyền được xác định 
lại dân tộc là một trong những 
quyền dân sự cơ bản, quan 
trọng gắn liền với mỗi cá nhân 
được nhà nước thừa nhận và 
bảo vệ.

Khoản 1 Điều 26 Bộ luật 
Dân sự năm 2015 quy định: 
“Cá nhân có quyền có họ, tên. 
Họ, tên của một người xác định 
theo họ, tên khai sinh của người 
đó”; đồng thời, tại khoản 1 Điều 
29 quy định: “Cá nhân có quyền 
xác định, xác định lại dân tộc của 
mình”. Như vậy, việc ghi nhận 
về quyền thay đổi họ, tên, xác 
định lại dân tộc của cá nhân 
được cụ thể hóa trong Bộ luật 
Dân sự năm 2015 là một bước 
tiến đáng kể so với Bộ luật Dân 
sự năm 2005, đồng thời là cơ 
sở pháp lý quan trọng cho mỗi 
cá nhân trong việc thực hiện 
quyền nhân thân của mình.

1. Về quyền thay đổi họ, tên
Quyền đối với họ tên là 

quyền nhân thân của cá nhân, 
cá nhân có quyền này kể từ khi 
sinh ra. Một người có thể có 
nhiều tên gọi khác nhau, như: 
Tên khai sinh, tên thường gọi, 

bí danh, nghệ danh... nhưng 
khi tham gia quan hệ pháp 
luật, mỗi cá nhân chỉ được 
công nhận mang một tên duy 
nhất để phân biệt với những 
cá nhân khác. Đó là tên khai 
sinh được ghi nhận trong Giấy 
khai sinh, họ của cá nhân được 
xác định là họ của cha đẻ hoặc 
họ của mẹ đẻ theo thỏa thuận 
của cha mẹ; nếu không có thỏa 
thuận thì họ của con được xác 
định theo tập quán. Trường 
hợp chưa xác định được cha đẻ 
thì họ của con được xác định 
theo họ của mẹ đẻ.

Bên cạnh đó, quyền đối 
với họ tên của cá nhân còn thể 
hiện ở việc cá nhân có quyền 
yêu cầu cơ quan có thẩm quyền 
công nhận việc thay đổi họ, tên 
khi có lý do chính đáng theo 
quy định của pháp luật dân sự. 
Để làm rõ điều này, Bộ luật Dân 
sự năm 2015 đã quy định một 
cách cụ thể và chi tiết hơn về 
quyền thay đổi họ, tên của cá 
nhân. Theo đó, yêu cầu thay 
đổi họ, tên là quyền của người 
có sự kiện hộ tịch, cơ quan 
đăng ký hộ tịch có thẩm quyền 
gồm Ủy ban nhân dân cấp xã 
(đối với những người chưa đủ 
14 tuổi cư trú trong nước) hoặc 
Ủy ban nhân dân cấp huyện 
(đối với người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài đã đăng ký 
hộ tịch trước đây, người từ 14 
tuổi trở lên cư trú ở trong nước) 

có trách nhiệm thực hiện, đảm 
bảo tính chính xác của thông 
tin hộ tịch.

Về việc thay đổi tên, tại Điều 
28, Bộ luật Dân sự năm 2015 
cũng đã bổ sung thêm trường 
hợp: Cá nhân có quyền yêu cầu 
cơ quan đăng ký hộ tịch công 
nhận việc thay đổi tên của vợ, 
chồng trong quan hệ hôn nhân và 
gia đình có yếu tố nước ngoài để 
phù hợp với pháp luật của nước 
mà vợ, chồng người nước ngoài là 
công dân hoặc lấy lại tên trước khi 
thay đổi; thay đổi tên của người 
đã xác định lại giới tính, người đã 
chuyển đổi giới tính.

Ngoài ra, Bộ luật Dân sự 
năm 2015 quy định về điều 
kiện thay đổi họ, tên cho người 
dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý 
của cha, mẹ và được thể hiện rõ 
trong tờ khai (quy định về người 
chưa thành niên trong pháp luật 
dân sự); đối với người từ đủ 9 
tuổi trở lên thì còn phải có sự 
đồng ý của người đó (khoản 
2 Điều 27 và khoản 2 Điều 28). 
Giấy tờ hộ tịch do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền cấp cho cá 
nhân theo quy định của pháp 
luật về hộ tịch là căn cứ pháp 
lý xác nhận sự kiện hộ tịch của 
cá nhân đó. Theo đó, giấy tờ 
hộ tịch được cấp cho đương 
sự sau khi thay đổi họ, tên là 
căn cứ xác nhận sự kiện thay 
đổi họ, tên của cá nhân và cá 
nhân đó có quyền sử dụng họ, 

QUYỀN THAY ĐỔI HỌ, TÊN, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC
 TRONG ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH THEO QUY ĐỊNH CỦA 

BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015
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tên của mình để thực hiện các 
giao dịch dân sự mà việc thay 
đổi họ, tên đó không làm thay 
đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ 
được xác lập theo họ, tên cũ.

Như vậy, theo quy định 
của Bộ luật Dân sự năm 2015 
thì quyền thay đổi họ, tên của 
cá nhân được mở rộng hơn so 
với quy định của Bộ luật Dân 
sự năm 2005, với mục đích 
việc bảo vệ quyền nhân thân 
của cá nhân, đồng thời góp 
phần quan trọng trong việc 
giải quyết các tranh chấp trong 
giao dịch dân sự liên quan đến 
họ và tên của cá nhân.

2. Về quyền xác định lại 
dân tộc

Theo quy định tại Điều 29 
Bộ luật Dân sự năm 2015 thì “Cá 
nhân khi sinh ra được xác định 
dân tộc theo dân tộc của cha đẻ, 
mẹ đẻ. Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ 
thuộc hai dân tộc khác nhau thì 
dân tộc của con được xác định 
theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ 
theo thỏa thuận của cha đẻ, mẹ 
đẻ; trường hợp không có thỏa 
thuận thì dân tộc của con được 
xác định theo tập quán, trường 
hợp tập quán khác nhau thì dân 
tộc của con được xác định theo 
tập quán của dân tộc ít người 
hơn”. Khác với quyền đối với họ, 
tên, dân tộc của cá nhân được 
ưu tiên nguyên tắc thỏa thuận 
khi xác định dân tộc trong 
trường hợp dân tộc của cha đẻ, 
mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác 
nhau, mà cá nhân đó không 
được tự lựa chọn một dân tộc 
khác ngoài dân tộc của người 
cha hoặc người mẹ đó (trừ 
trường hợp trẻ em bị bỏ rơi).

Vấn đề xác định lại dân 
tộc cũng là một trong những 
nội dung quyền nhân thân của 
cá nhân. Việc xác định lại dân 
tộc phải thỏa mãn các điều 
kiện cụ thể do pháp luật quy 
định. Theo quy định tại khoản 
3, Điều 29, Bộ luật Dân sự năm 
2015 cá nhân có quyền yêu 
cầu cơ quan đăng ký hộ tịch 
xác định lại dân tộc trong hai 
trường hợp sau đây:

- Xác định lại theo dân tộc 
của cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong 
trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ thuộc 
hai dân tộc khác nhau;

- Xác định lại theo dân tộc 
của cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong 
trường hợp con nuôi đã xác định 
được cha đẻ, mẹ đẻ của mình.

Trên thực tế, có rất nhiều 
trường hợp muốn thay đổi từ 
dân tộc này sang dân tộc khác 
với những mục đích khác nhau. 
Vì vậy, pháp luật quy định rất 
chặt chẽ, cá nhân không có 
quyền thay đổi dân tộc mà chỉ 
có quyền xác định lại dân tộc 
theo quy định. Hơn nữa, chủ 
thể yêu cầu xác định lại dân 
tộc cũng rất hạn chế, bao gồm 
người đã thành niên, cha đẻ 
và mẹ đẻ hoặc người giám hộ 
của người chưa thành niên. Và 
trong trường hợp cha đẻ, mẹ 
đẻ hoặc người giám hộ của 
người chưa thành niên yêu cầu 
xác định lại dân tộc cho người 
chưa thành niên từ đủ mười 
lăm tuổi đến dưới mười tám 
tuổi phải được sự đồng ý của 
người chưa thành niên đó. Việc 
quy định giới hạn độ tuổi như 
vậy xuất phát từ nhận thức của 
người chưa thành niên đối với 

từng quyền nhân thân gắn với 
mỗi cá nhân. Pháp luật cũng đã 
công nhận ở lứa tuổi này, năng 
lực hành vi dân sự của người 
chưa thành niên tuy chưa đầy 
đủ, nhưng họ có quyền lao 
động theo quy định của Bộ 
luật lao động hiện hành, nếu 
họ có tài sản riêng thì được 
thực hiện các giao dịch dân 
sự mà không cần phải có sự 
đồng ý của cha, mẹ. Vì vậy, quy 
định cha đẻ, mẹ đẻ phải hỏi ý 
kiến của con chưa thành niên 
từ đủ mười lăm tuổi đến dưới 
mười tám tuổi khi yêu cầu cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền 
xác định lại dân tộc là hợp lý, 
bảo đảm quyền nhân thân của 
người chưa thành niên.

Những quy định về quyền 
thay đổi họ, tên, xác định dân 
tộc của mỗi cá nhân trong 
đăng ký hộ tịch theo Bộ luật 
Dân sự năm 2015 đã thể hiện 
sự tôn trọng quyền nhân thân 
của mỗi cá nhân đối với họ, 
tên, quyền tự do lựa chọn, thay 
đổi họ, tên, bảo vệ quyền bình 
đẳng dân tộc, bản sắc văn hóa, 
truyền thống của dân tộc với 
tư cách là cộng đồng. Đồng 
thời, việc quy định quyền thay 
đổi họ, tên, xác định lại dân tộc 
của cá nhân trong đăng ký hộ 
tịch nhằm mục đích tôn trọng, 
bảo vệ quyền con người, quyền 
công dân khi có vi phạm pháp 
luật hoặc tranh chấp xảy ra, tạo 
điều kiện thuận lợi cho quyền 
nhân thân của mỗi cá nhân khi 
thực hiện các giao dịch dân sự 
khác trên thực tế./.

LĂNg MaI 
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Điều 32 Hiến pháp năm 
2013 quy định: “Mọi 
người có quyền sở hữu 

về thu nhập hợp pháp, của cải 
để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, 
tư liệu sản xuất, phần vốn góp 
trong doanh nghiệp hoặc trong 
các tổ chức kinh tế khác; Quyền 
sở hữu tư nhân và quyền thừa 
kế được pháp luật bảo hộ”. Trên 
tinh thần của Hiến pháp năm 
2013 và kế thừa những quy 
định của Bộ luật Dân sự năm 
2005, chế định thừa kế trong 
Bộ luật Dân sự 2015 được sửa 
đổi, bổ sung nhằm đáp ứng 
yêu cầu thực tiễn.

Theo Bộ luật Dân sự năm 
2015, thừa kế là việc chuyển 
dịch tài sản của người đã chết 
cho người còn sống hoặc tồn 
tại vào thời điểm mở thừa kế 
hoặc sinh ra và còn sống sau 
thời điểm mở thừa kế nhưng 
đã thành thai trước khi người 
để lại di sản chết, cụ thể một 
số nội dung cơ bản về chế định 
thừa kế như sau:

Thứ nhất, về quyền thừa kế
Điều 609 Bộ luật Dân sự 

2015 quy định: “Cá nhân có 
quyền lập di chúc để định đoạt 

tài sản của mình; để lại tài sản 
của mình cho người thừa kế 
theo pháp luật; hưởng di sản 
theo di chúc hoặc theo pháp 
luật. Người thừa kế không là 
cá nhân có quyền hưởng di sản 
theo di chúc”.

Như vậy, có thể thấy rằng 
cá nhân có quyền lập di chúc 
để định đoạt tài sản của mình 
thông qua di chúc hoặc để lại 
tài sản của mình cho người 
thừa kế theo pháp luật. Theo 
đó, di chúc là sự thể hiện ý chí 
của cá nhân nhằm chuyển dịch 
tài sản của mình cho người 
khác sau khi chết (Điều 624). Và 
thừa kế theo pháp luật là thừa 
kế theo hàng thừa kế, điều kiện 
và trình tự thừa kế do pháp luật 
quy định (Điều 649).

Người thừa kế là cá nhân 
phải là người còn sống vào thời 
điểm mở thừa kế hoặc sinh ra 
và còn sống sau thời điểm mở 
thừa kế nhưng đã thành thai 
trước khi người để lại di sản 
chết. Trường hợp người thừa kế 
theo di chúc không là cá nhân 
thì phải tồn tại vào thời điểm 
mở thừa kế.

Theo đó, người thừa kế 
gồm có người thừa kế theo di 
chúc và người thừa kế theo 
pháp luật. Người thừa kế theo 
pháp luật được quy định theo 
thứ tự là: Hàng thừa kế thứ nhất 
gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, 
cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con 
nuôi của người chết; hàng thừa 
kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, 
ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, 
chị ruột, em ruột của người 
chết; cháu ruột của người chết 
mà người chết là ông nội, bà 
nội, ông ngoại, bà ngoại; hàng 
thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ 
ngoại của người chết; bác ruột, 
chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì 
ruột của người chết; cháu ruột 
của người chết mà người chết 
là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, 
cô ruột, dì ruột; chắt ruột của 
người chết mà người chết là cụ 
nội, cụ ngoại.

Những người thừa kế 
cùng hàng được hưởng phần 
di sản bằng nhau. Những người 
ở hàng thừa kế sau chỉ được 
hưởng thừa kế, nếu không còn 
ai ở hàng thừa kế trước do đã 
chết, không có quyền hưởng 
di sản, bị truất quyền hưởng di 
sản hoặc từ chối nhận di sản. 
Tuy nhiên, trong một số trường 
hợp kể cả thừa kế theo di chúc 
hay theo pháp luật, thì những 
người sau đây không có quyền 
được hưởng thừa kế: Bị kết án 
về hành vi cố ý xâm phạm tính 

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ THỪA KẾ
TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015

                                                                                                                                              NguyễN Hòa

Thừa kế và di sản thừa kế là vấn đề mang tính kinh tế, mang 
tính xã hội truyền thống nhưng cũng là vấn đề phức tạp về mặt 
pháp lý. Có thể nói, di sản thừa kế là yếu tố quan trọng hàng đầu 
trong việc làm phát sinh và thực hiện quan hệ dân sự thừa kế. 
Đích cuối cùng của tranh chấp thừa kế chính là xác định đúng tài 
sản thừa kế và phân chia di sản thừa kế.

8



TÌM HIỂU BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015

mạng, sức khỏe hoặc về hành 
vi ngược đãi nghiêm trọng, 
hành hạ người để lại di sản, 
xâm phạm nghiêm trọng danh 
dự, nhân phẩm của người đó; 
vi phạm nghiêm trọng nghĩa 
vụ nuôi dưỡng người để lại di 
sản; bị kết án về hành vi cố ý 
xâm phạm tính mạng người 
thừa kế nhằm hưởng một phần 
hoặc toàn bộ phần di sản mà 
người thừa kế đó có quyền 
được hưởng; người có hành vi 
lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn 
cản người để lại di sản trong 
việc lập di chúc, giả mạo, sửa 
chữa di chúc, hủy di chúc 
nhằm hưởng một phần hoặc 
toàn bộ di sản trái với ý muốn 
của người để lại di sản. Mặc dù 
vậy, những người có hành vi 
này vẫn được hưởng di sản nếu 
người để lại di sản đã biết hành 
vi của người đó nhưng vẫn cho 
họ hưởng di sản. 

Thứ hai, về thời điểm, 
địa điểm mở thừa kế 

Điều 611 Bộ luật Dân sự 
năm 2015 quy định: “Thời điểm 
mở thừa kế là thời điểm người có 
tài sản chết. Trong trường hợp 
Tòa án tuyên bố một người đã 
chết, thì thời điểm mở thừa kế là 
ngày mà Tòa án xác định người 
đó đã chết. Nếu không xác định 
được chính xác ngày chết của 
người đó thì ngày bản án tuyên 
bố một người đã chết có hiệu lực 
pháp luật được coi là ngày mà 
người đó chết.

Địa điểm mở thừa kế là nơi 
cư trú cuối cùng của người để lại 
di sản; nếu không xác định được 
nơi cư trú cuối cùng, thì địa điểm 
mở thừa kế là nơi có toàn bộ 
hoặc phần lớn di sản”.

Việc xác định thời điểm, 
địa điểm mở thừa kế là yêu cầu 
đầu tiên của quan hệ thừa kế 
và đóng vai trò rất quan trọng 
trong việc xác định được người 
thừa kế của người chết, di sản 
mà người chết để lại, xác định 
việc từ chối nhận di sản có hợp 
pháp hay không.

Thứ ba, về di sản thừa kế 
Điều 612 Bộ luật Dân sự 

năm 2015 quy định di sản bao 
gồm: “Tài sản riêng của người 
chết, phần tài sản của người 
chết trong tài sản chung với 
người khác”. 

Di sản là một vấn đề hết 
sức phức tạp, thậm chí được 
quy định khác nhau qua từng 
thời kỳ. Đến nay, nền kinh tế - 
xã hội của đất nước đang ngày 
càng phát triển thì thành phần, 
khối lượng, giá trị tài sản thuộc 
quyền sở hữu tư nhân ngày 
một nhiều hơn, vì vậy nguồn 
di sản thừa kế cũng ngày một 
phong phú và lớn hơn. 

Di sản thừa kế là tài sản 
thuộc quyền sở hữu của người 
để lại di sản còn sống. Điều 
105 Bộ luật Dân sự năm 2015 
quy định: “Tài sản là vật, tiền, 
giấy tờ có giá và quyền tài sản. 
Tài sản bao gồm bất động sản 
và động sản. Bất động sản và 
động sản có thể là tài sản hiện 
có và tài sản hình thành trong 
tương lai”. Như vậy, thành phần 
di sản gồm các loại tài sản khác 
nhau và không bị hạn chế về số 
lượng, giá trị.

Có thể nói, di sản thừa 
kế là yếu tố quan trọng hàng 
đầu trong việc làm phát sinh 
và thực hiện quan hệ dân sự 
về thừa kế. Vì vậy, người được 

hưởng di sản phải thực hiện 
nghĩa vụ về tài sản do người 
chết để lại. Điều 615 Bộ luật 
Dân sự năm 2015 quy định: 
“Những người hưởng thừa kế có 
trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ 
tài sản trong phạm vi di sản do 
người chết để lại, trừ trường hợp 
có thỏa thuận khác; trường hợp 
di sản chưa được chia thì nghĩa 
vụ tài sản do người chết để lại 
được người quản lý di sản thực 
hiện theo thỏa thuận của những 
người thừa kế trong phạm vi di 
sản do người chết để lại; trường 
hợp di sản đã được chia thì mỗi 
người thừa kế thực hiện nghĩa 
vụ tài sản do người chết để lại 
tương ứng nhưng không vượt 
quá phần tài sản mà mình đã 
nhận, trừ trường hợp có thỏa 
thuận khác; trường hợp người 
thừa kế không phải là cá nhân 
hưởng di sản theo di chúc thì 
cũng phải thực hiện nghĩa vụ 
tài sản do người chết để lại như 
người thừa kế là cá nhân”.

Thứ tư, về di chúc
Điều 624 Bộ luật Dân sự 

năm 2015 quy định:  “Di chúc 
là sự thể hiện ý chí của cá nhân 
nhằm chuyển tài sản của mình 
cho người khác sau khi chết”.

Di chúc phải được lập 
thành văn bản. Trong trường 
hợp tính mạng của một người 
bị cái chết đe dọa do bệnh tật 
hoặc các nguyên nhân khác mà 
không thể lập di chúc bằng văn 
bản, thì có thể di chúc miệng. 
Di chúc miệng chỉ được coi là 
hợp pháp, nếu người di chúc 
miệng thể hiện ý chí cuối cùng 
của mình trước mặt ít nhất hai 
người làm chứng và ngay sau 
đó những người làm chứng 
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phải ghi chép lại, cùng ký tên 
hoặc điểm chỉ. Sau 3 tháng, kể 
từ thời điểm di chúc miệng mà 
người để lại di chúc còn sống, 
minh mẫn, sáng suốt, thì di 
chúc miệng bị hủy bỏ. Trong 
trường hợp di chúc của người 
từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 
tuổi phải được lập thành văn 
bản và phải được cha mẹ hoặc 
người giám hộ đồng ý; di chúc 
của người bị hạn chế về thể 
chất hoặc của người không 
biết chữ phải được người làm 
chứng lập thành văn bản và có 
công chứng hoặc chứng thực.

Tuy nhiên, di chúc dù 
bằng văn bản hay bằng miệng 
thì chỉ được coi là hợp pháp khi 
đáp ứng đầy đủ các điều kiện 
sau: Người lập di chúc đã thành 
niên, minh mẫn, sáng suốt 
trong khi lập di chúc; không 
bị lừa đối, đe dọa hoặc cưỡng 
ép. Nội dung di chúc không 
trái pháp luật, đạo đức xã hội, 
hình thức di chúc không trái 
quy định của pháp luật. Nếu 
việc lập di chúc có người làm 
chứng thì người làm chứng 
không phải là những người 
sau: Người thừa kế theo di chúc 
hoặc theo pháp luật của người 
lập di chúc. Người có quyền 
nghĩa vụ tài sản liên quan tới 
nội dung di chúc. Người chưa 
thành niên, người mất năng 
lực hành vi dân sự, người có 
khó khăn trong nhận thức, làm 
chủ hành vi.

Thứ năm, về từ chối nhận 
di sản

Điều 620 Bộ luật Dân sự 
năm 2015 quy định: “Người 
thừa kế có quyền từ chối nhận 
di sản, trừ trường hợp việc từ 

chối nhằm trốn tránh việc thực 
hiện nghĩa vụ tài sản của mình 
đối với người khác. Việc từ chối 
nhận di sản phải được lập thành 
văn bản và gửi đến người quản 
lý di sản, những người thừa kế 
khác, người được giao nhiệm vụ 
phân chia di sản để biết và việc 
từ chối nhận di sản phải được 
thể hiện trước thời điểm phân 
chia di sản”.

Theo đó, người quản lý 
di sản là người được chỉ định 
trong di chúc hoặc do những 
người thừa kế thỏa thuận cử 
ra. Trường hợp di chúc không 
chỉ định người quản lý di sản 
và những người thừa kế chưa 
cử được người quản lý di sản 
thì người đang chiếm hữu, sử 
dụng, quản lý di sản tiếp tục 
quản lý di sản đó cho đến khi 
những người thừa kế cử được 
người quản lý di sản. Trường 
hợp chưa xác định được người 
thừa kế và di sản chưa có 
người quản lý thì di sản do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền 
quản lý.

Thứ sáu, về thời hiệu 
thừa kế

Thừa kế là việc chuyển 
giao tài sản của một người sau 
khi người này chết cho những 
người khác theo quy định của 
pháp luật. Việc chuyển giao này 
có thể thực hiện theo di chúc, 
nếu người có tài sản đã lập di 
chúc trước khi chết. Trường 
hợp không có di chúc, di chúc 
không hợp pháp hoặc di chúc 
không phát sinh được hiệu 
lực pháp luật, thì việc chuyển 
giao tài sản sẽ thực hiện theo 
pháp luật. Trong trường hợp có 
tranh chấp về tài sản thừa kế 

thì người có quyền lợi nghĩa vụ 
liên quan có quyền yêu cầu Tòa 
án giải quyết.

 Điều 623 Bộ luật Dân sự 
năm 2015 quy định: “Thời hiệu 
để người thừa kế yêu cầu chia di 
sản là 30 năm đối với bất động 
sản, 10 năm đối với động sản, 
kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết 
thời hạn này thì di sản thuộc về 
người thừa kế đang quản lý di 
sản đó. 

Trường hợp không có người 
thừa kế đang quản lý di sản thì 
di sản được giải quyết như sau: 
Di sản thuộc quyền sở hữu của 
người đang chiếm hữu theo 
quy định của pháp luật; di sản 
thuộc về Nhà nước, nếu không 
có người chiếm hữu.

Thời hiệu để người thừa kế 
yêu cầu xác nhận quyền thừa 
kế của mình hoặc bác bỏ quyền 
thừa kế của người khác là 10 
năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. 
Thời hiệu yêu cầu người thừa kế 
thực hiện nghĩa vụ về tài sản của 
người chết để lại là 03 năm, kể từ 
thời điểm mở thừa kế”.

Trong thời hạn này, người 
thừa kế có quyền yêu cầu Tòa 
án chia thừa kế, xác định quyền 
thừa kế của mình, truất quyền 
thừa kế của người khác. Hết 
thời hạn này, người thừa kế 
không còn quyền khởi kiện 
yêu cầu Tòa án giải quyết tranh 
chấp về quyền thừa kế. Thời 
hiệu khởi kiện về quyền thừa 
kế sẽ được tính từ thời điểm 
bắt đầu của ngày tiếp theo 
ngày xảy ra sự kiện người để 
lại di sản chết và thời điểm kết 
thúc là thời điểm kết thúc ngày 
tương ứng 10 năm sau./. 
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Theo quy định tại Điều 
116 Bộ luật Dân sự năm 
2015: “Giao dịch dân sự là 

hợp đồng hoặc hành vi pháp lý 
đơn phương làm phát sinh, thay 
đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa 
vụ dân sự”, theo đó phạm vi giao 
dịch dân sự được đề cập đến với 
hai loại là hợp đồng hoặc hành 
vi pháp lý đơn phương. Cho dù 
là hợp đồng hay hành vi pháp 
lý đơn phương đều nhằm làm 
phát sinh hậu quả pháp lý nhất 
định. Hậu quả pháp lý mà Bộ 
luật Dân sự đề cập đến chính 
là các quyền và nghĩa vụ của 
chủ thể được pháp luật đảm 
bảo thực hiện. Chính vì vậy, các 
giao dịch dân sự khi được xác 
lập phải phù hợp với quy định 
của pháp luật, trong trường 
hợp các giao dịch này được xác 
lập không phù hợp quy định 
của pháp luật thì những giao 
dịch đó sẽ bị vô hiệu.

Hình thức của giao dịch 
dân sự là cách thức biểu hiện ra 
bên ngoài của những nội dung 
của giao dịch đó dưới một dạng 
vật chất hữu hình nhất định. 
Theo đó, những điều khoản mà 
các bên đã cam kết thỏa thuận 
phải được thể hiện ra bên ngoài 
dưới một hình thức nhất định, 
hay nói cách khác hình thức của 
giao dịch là phương tiện để ghi 

nhận nội dung mà các chủ thể 
đã xác định.

Tuỳ theo tính chất của đối 
tượng giao dịch và nhu cầu 
quản lý của nhà nước mà pháp 
luật dân sự có những yêu cầu 
khác nhau về hình thức của 
giao dịch. Đối với hoạt động 
công chứng, chứng thực, Bộ 
luật Dân sự năm 2015 tiếp tục 
kế thừa Bộ luật Dân sự năm 
2005 và cụ thể:

Điều 119 Bộ luật Dân sự 
năm 2015 quy định: “(1) Giao 
dịch dân sự được thể hiện bằng 
lời nói, bằng văn bản hoặc bằng 
hành vi cụ thể. Giao dịch dân 
sự thông qua phương tiện điện 
tử dưới hình thức thông điệp 

dữ liệu theo quy định của pháp 
luật về giao dịch điện tử được coi 
là giao dịch bằng văn bản. (2) 
Trường hợp luật quy định giao 
dịch dân sự phải được thể hiện 
bằng văn bản có công chứng, 
chứng thực, đăng ký thì phải 
tuân theo quy định đó”.

Khoản 1 Điều 2 Luật Công 
chứng quy định: “Công chứng 
là việc công chứng viên của một 
tổ chức hành nghề công chứng 
chứng nhận tính xác thực, hợp 
pháp của hợp đồng, giao dịch dân 
sự khác bằng văn bản (sau đây 
gọi là hợp đồng, giao dịch); ...”.

Theo Nghị định của Chính 
phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, 
chứng thực bản sao từ bản 

HÌNH THỨC GIAO DỊCH DÂN SỰ 
TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC

Hoạt động giao dịch tại Phòng công chứng số 1 - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.
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chính, chứng thực chữ ký và 
chứng thực hợp đồng, giao 
dịch: “...Chứng thực hợp đồng, 
giao dịch là việc cơ quan có 
thẩm quyền theo quy định tại 
Nghị định này chứng thực về 
thời gian, địa điểm giao kết hợp 
đồng, giao dịch; năng lực hành 
vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký 
hoặc dấu điểm chỉ của các bên 
tham gia hợp đồng, giao dịch…”.

Như vậy, có thể khẳng 
định trong lĩnh vực công chứng, 
chứng thực thì hình thức bắt 
buộc của giao dịch là hợp 
đồng và các giao dịch dân sự 
khác bằng văn bản, trong đó 
chủ yếu là giao dịch thông qua 
các hợp đồng. Ví dụ như hợp 
đồng chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất, hợp đồng tặng 
cho bất động sản, hợp đồng 
mua bán xe..., mà đối với các 
loại giao dịch này pháp luật 
quy định bắt buộc phải công 
chứng hoặc chứng thực. Điều 
385 Bộ luật Dân sự năm 2015 
quy định: “Hợp đồng là sự thỏa 
thuận giữa các bên về việc xác 
lập, thay đổi hoặc chấm dứt 
quyền, nghĩa vụ dân sự”. Sự 
thỏa thuận ở đây chính là dựa 
trên ý chí tự nguyện của các 
bên tham gia hợp đồng, hợp 
đồng được thiết lập trên cơ sở 
quy định quyền và nghĩa vụ 
các bên và sự thống nhất cao 
của các bên tham gia giao dịch. 

Và để đảm bảo các giao 
dịch dân sự bằng hợp đồng có 

hiệu lực pháp luật, bảo đảm 
bảo vệ quyền và trách nhiệm 
thực hiện nghĩa vụ của các 
bên, pháp luật dân sự và các 
luật chuyên ngành khác đều có 
quy định riêng về điều kiện có 
hiệu lực của giao dịch là phải 
công chứng, chứng thực tại các 
tổ chức hành nghề công chứng 
hoặc chứng thực tại Ủy ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn. 

Cụ thể, theo quy định của 
Bộ luật Dân sự năm 2015, các 
loại hợp đồng sau phải được 
công chứng, chứng thực:

+ Khoản 2, Điều 455 quy 
định về Hợp đồng trao đổi tài 
sản:“ Hợp đồng trao đổi tài sản phải 
được lập thành văn bản, có công 
chứng, chứng thực hoặc đăng ký, 
nếu pháp luật có quy định”.

+ Khoản 1, Điều 459 quy 
định về tặng cho bất động sản: 
“Tặng cho bất động sản phải 
được lập thành văn bản có công 
chứng, chứng thực hoặc phải 
đăng ký, nếu bất động sản phải 
đăng ký quyền sở hữu theo quy 
định của luật”.

Bộ luật Dân sự năm 2015 
quy định hình thức của giao 
dịch dân sự là điều kiện có hiệu 
lực của giao dịch dân sự trong 
trường hợp luật có quy định 
(Khoản 2, Điều 117), nghĩa là 
chỉ trong những trường hợp 
pháp luật quy định về loại giao 
dịch nào đó phải tuân theo 
những hình thức nhất định 
và hình thức đó là điều kiện 

có hiệu lực của giao dịch thì 
hình thức của giao dịch mới trở 
thành một điều kiện bắt buộc 
để giao dịch đó có hiệu lực. Do 
vậy, khi thực hiện các giao dịch 
dân sự mà pháp luật không bắt 
buộc phải công chứng, chứng 
thực mà các bên vẫn có yêu cầu 
thì các tổ chức hành nghề công 
chứng, Ủy ban nhân dân cấp 
xã vẫn có thể thực hiện công 
chứng hoặc chứng thực; điều 
này sẽ tạo căn cứ pháp lí vững 
chắc khi xảy ra tranh chấp.

Ngược lại, các giao dịch 
dân sự mà pháp luật bắt buộc 
phải công chứng, chứng thực 
mà các bên không thực hiện 
công chứng, chứng thực sẽ ảnh 
hưởng trực tiếp tới hiệu lực của 
hợp đồng. Điều 122 Bộ luật Dân 
sự năm 2015 quy định về giao 
dịch dân sự vô hiệu khi mà giao 
dịch đó không thỏa mãn một 
trong các điều kiện quy định 
tại Điều 117 của Bộ luật Dân 
sự năm 2015, trong đó có quy 
định về hình thức của giao dịch 
dân sự. Mặt khác, Điều 129 Bộ 
luật Dân sự năm 2015 quy định 
về giao dịch dân sự vô hiệu do 
vi phạm quy định điều kiện có 
hiệu lực về hình thức và loại trừ 
một số trường hợp như sau: 

“1. Giao dịch dân sự đã 
được xác lập theo quy định 
phải bằng văn bản nhưng văn 
bản không đúng quy định của 
luật mà một bên hoặc các bên 
đã thực hiện ít nhất hai phần 
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ba nghĩa vụ trong giao dịch thì 
theo yêu cầu của một bên hoặc 
các bên, Tòa án ra quyết định 
công nhận hiệu lực của giao 
dịch đó. 

2. Giao dịch dân sự đã được 
xác lập bằng văn bản nhưng 
vi phạm quy định bắt buộc về 
công chứng, chứng thực mà 
một bên hoặc các bên đã thực 
hiện ít nhất hai phần ba nghĩa 
vụ trong giao dịch thì theo yêu 
cầu của một bên hoặc các bên, 
Tòa án ra quyết định công nhận 
hiệu lực của giao dịch đó. Trong 
trường hợp này, các bên không 
phải thực hiện việc công chứng, 

chứng thực.”
Có thể thấy, công chứng, 

chứng thực có vai trò rất quan 
trọng, có tầm ảnh hưởng rất 
lớn đến đời sống xã hội và 
phát triển kinh tế, là một thể 
chế không thể thiếu được 
của Nhà nước pháp quyền 
XHCN. Bên cạnh đó, trong 
phát triển kinh tế, các văn 
bản pháp lý được công chứng 
tạo điều kiện thuận lợi hơn 
cho cá nhân, tổ chức trong 
giao dịch. Đồng thời, đây là 
cơ sở pháp lý để giải quyết 
tranh chấp khi buộc các bên 
tham gia giao dịch phải xác 

nhận tính xác thực của hợp 
đồng, cũng như địa vị, trách 
nhiệm pháp lý trong tham 
gia giao dịch. Vì vậy, hình 
thức giao dịch dân sự có vai 
trò rất quan trọng trong mối 
quan hệ giữa quyền và nghĩa 
vụ của các chủ thể khi xác lập 
các giao dịch dân sự, là yếu tố 
pháp lý quyết định hiệu lực 
của giao dịch dân sự nên việc 
quy định hình thức càng chặt 
chẽ sẽ tránh được những rắc 
rối pháp lý nếu phát sinh giữa 
các bên tham gia giao dịch./.

NgỌC ÁNH

này sang chủ thể khác. Thông thường, việc định 
đoạt số phận pháp lý của vật phải thông qua giao 
dịch dân sự phù hợp với ý chí của chủ sở hữu. Các 
hình thức định đoạt số phận pháp lý rất đa dạng, 
có thể được định đoạt đối với tài sản như bán, trao 
đổi, tặng cho, vay mượn, để thừa kế... hoặc thông 
qua các hình thức định đoạt khác phù hợp với quy 
định của pháp luật.

Việc chủ sở hữu, hoặc các chủ thể khác được 
chủ sở hữu định đoạt tài sản thực hiện quyền định 
đoạt đối với tài sản sẽ làm chấm dứt hoặc thay đổi 
các quan hệ pháp luật liên quan đến tài sản đó. 
Việc định đoạt tài sản phải tuân theo những điều 
kiện nhất định quy định tại Điều 196 Bộ luật Dân sự 
năm 2015. Cụ thể là:

Việc định đoạt tài sản phải do người có năng 
lực hành vi dân sự thực hiện không trái quy định 
của pháp luật. Trường hợp pháp luật có quy định 
trình tự, thủ tục định đoạt tài sản thì phải tuân theo 
trình tự, thủ tục đó (Điều 193).

Chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, tặng 
cho, cho vay, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu 
dùng, tiêu hủy hoặc thực hiện các hình thức định 
đoạt khác phù hợp với quy định của pháp luật đối 
với tài sản (Điều 194). Người không phải là chủ sở 
hữu tài sản chỉ có quyền định đoạt tài sản theo ủy 
quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của luật 
(Điều 195). 

Với quy định như vậy, Bộ luật Dân sự năm 
2015 bảo vệ quyền định đoạt của chủ sở hữu. Tuy 
nhiên, trong một số trường hợp các chủ thể thực 
hiện quyền định đoạt đối với tài sản sẽ bị hạn chế 
như: Định đoạt tài sản pháp luật cấm lưu thông 
hoặc thực hiện quyền định đoạt tài sản nhưng ảnh 
hưởng đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng. 

Bộ luật quy định: Đối với tài sản thuộc di tích 
lịch sử - văn hóa theo quy định của Luật Di sản văn 
hóa khi đem bán thì Nhà nước có quyền ưu tiên 
mua. Trường hợp cá nhân, pháp nhân có quyền ưu 
tiên mua đối với tài sản nhất định theo quy định 
của pháp luật thì khi bán tài sản, chủ sở hữu phải 
dành quyền ưu tiên mua cho các chủ thể đó./.

                                                              PHaN DươNg

QUYỀN SỞ HỮU... 
(Tiếp theo trang 5)
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Chiều ngày 28/02/2017, Sở Tư pháp tỉnh Bắc 
Kạn tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm 
Giám đốc Sở Tư pháp. 

Đến dự buổi lễ có đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí 
Đỗ Thị Hiền - Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban Tổ chức 
Tỉnh uỷ; đồng chí Triệu Văn Hồ - Phó Giám đốc Sở 
Nội vụ. Về phía Sở Tư pháp, có đồng chí Đoàn Quang 
Tài - Phó Giám đốc Sở; các đồng chí trong Đảng ủy; 
Trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở và toàn thể công 
chức, viên chức, người lao động  Sở Tư pháp.

Tại buổi lễ, đồng chí Triệu Văn Hồ - Phó Giám 
đốc Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 186/QĐ-
UBND ngày 24/2/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc 
Kạn về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. Theo 
đó, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Phó Giám đốc Sở 
Tư pháp được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở 
Tư pháp kể từ ngày 01/03/2017, thời hạn bổ nhiệm 
là 05 năm. Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí 
đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao Quyết định bổ nhiệm 
cán bộ lãnh đạo, quản lý cho đồng chí Hồ Thị Kim 
Ngân, đồng thời chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho đồng 
chí Giám đốc Sở Tư pháp.

Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Giám đốc Sở Tư 
pháp phát biểu cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và 
giao nhiệm vụ của Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh, đồng thời với cương vị mới sẽ cùng với tập thể 
Lãnh đạo Sở, công chức, viên chức, người lao động 
Sở Tư pháp đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, sức 
mạnh tập thể, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao./.

NguyễN DIễM

Đồng chí  Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh trao Quyết định  bổ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn 

cho đồng chí Hồ Thị Kim Ngân.

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 
TỈNH BẮC KẠN

Ngày 07/3/2017, Công đoàn Sở Tư pháp tỉnh 
Bắc Kạn đã tổ chức Giải thi đấu cầu lông chào 
mừng 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 

- 8/3/2017), 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Giải thi đấu cầu lông thu hút 24 vận động viên 

đến từ các tổ công đoàn tham gia tranh tài ở 2 nội 
dung: Đôi nữ và đôi nam nữ. Sau một buổi chiều 
thi đấu với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, 
cao thượng, Ban tổ chức đã trao 02 giải nhất, 02 

giải nhì, 03 giải ba và 05 giải khuyến khích cho các 
vận động viên.

 Giải thi đấu đã tạo nên không khí phấn khởi, 
góp phần đưa các hoạt động thể thao của cơ quan 
phát triển mạnh mẽ; động viên công chức, viên chức 
và người lao động trong cơ quan phấn đấu rèn luyện 
nâng cao sức khoẻ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ 
được giao./.

 ĐINH ĐIỂN

CÔNG ĐOÀN SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN TỔ CHứC GIẢI THI ĐấU 
CầU LÔNG CHÀO MừNG NGÀY QUỐC TẾ PHụ Nữ 08/03
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Ngày 17/4/2017, Sở Tư pháp Bắc Kạn tổ chức 
Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I, 
phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp 

quý II năm 2017, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Giám 
đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có 
đồng chí Trần Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở; Trưởng, 
phó các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; Trưởng 
Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. 

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe dự thảo 
báo cáo kết quả công tác tư pháp quý I và phương 
hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp quý II năm 2017. 

Trong quý I năm 2017, công tác Tư pháp trên địa 
bàn tỉnh Bắc Kạn đã được triển khai một cách toàn 
diện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, như:  Tiến 
hành thẩm định đối với 08 dự thảo văn bản QPPL; tự 
kiểm tra đối với 10 văn bản QPPL của UBND tỉnh và 
kiểm tra theo thẩm quyền đối với 4 văn bản QPPL 
của HĐND, UBND cấp huyện ban hành; tham mưu 
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch điều tra, khảo sát 
công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 
2017; tham gia ý kiến giải quyết nhiều vụ việc vướng 
mắc đất đai trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh 
ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ 
sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện 
hương ước, quy ước năm 2017; tham mưu Hội đồng 
phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Chương trình hoạt 
động năm 2017; ban hành Kế hoạch kiểm tra việc xây 
dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật cấp xã và 
ngăn sách pháp luật ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa 
bàn tỉnh; ký kết Kế hoạch phối hợp với Đài Phát thanh 
và Truyền hình tỉnh về việc sản xuất mục “Tìm hiểu 
pháp luật” năm 2017; ban hành các văn bản hướng 
dẫn thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở năm 2017; 
văn bản hướng dẫn về việc nâng cao hiệu quả xây 
dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật và văn bản 
hướng dẫn về việc tăng cường quản lý về xây dựng 
thực hiện hương ước, quy ước năm 2017; thực hiện 
cấp phiếu LLTP số 1 cho 165 trường hợp; cấp phiếu 
LLTP số 2 cho 3 trường hợp; đăng ký nuôi con nuôi có 
yếu tố nước ngoài 03 trường hợp; thực hiện 623 việc 
công chứng, lệ phí thu được 183.012.000đ, nộp ngân 
sách nhà nước 73.204.800đ; tổ chức đấu giá thành 21 
hợp đồng bán đấu giá; thực hiện 698 việc chứng thực, 

tổng số phí chứng thực thu được là 2.577.000đ; trình 
UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định công bố TTHC 
thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp; 
ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 
số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng 
chính phủ trên địa bàn tỉnh…

Tại các Phòng Tư pháp cấp huyện, đã tiến hành 
tự kiểm tra 15 văn bản QPPL, kiểm tra theo thẩm 
quyền 45 văn bản QPPL của cấp xã; kiểm tra tính 
pháp lý 13 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý 
hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tiếp 
nhận 103 vụ việc hoà giải ở cơ sở, trong đó số vụ hoà 
giải thành là 66; đăng ký khai sinh 275 trường hợp, 
đăng ký khai tử 101 trường hợp; đăng ký kết hôn 
127 trường hợp; đăng ký cải chính, thay đổi hộ tịch 
12 trường hợp; thực hiện 11.410 việc chứng thực thu 
được số phí là 44.366.000đ; tổng hợp các danh mục 
TTHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cấp huyện 
được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích…

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã sôi nổi 
góp ý vào dự thảo báo cáo cũng như nêu ra những 
khó khăn, vướng mắc và đề ra hướng giải quyết đảm 
bảo việc thực hiện nhiệm vụ trong quý II đúng với 
tiến độ chương trình công tác tư pháp năm 2017.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân 
- Giám đốc Sở đã ghi nhận những kết quả đạt được 
trong công tác tư pháp quý I/2017 của Ngành. Đồng 
thời, đồng chí nhấn mạnh những nhiệm vụ cần triển 
khai trong thời gian tới, trong đó tập trung chỉ đạo 
triển khai các nhiệm vụ như: Đẩy mạnh các hoạt động 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tham mưu UBND 
tỉnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, 
tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại với 
cá nhân, tổ chức về TTHC và quy định TTHC trên địa 
bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017…; các nhiệm vụ khác 
theo chương trình kế hoạch của năm và yêu cầu mỗi 
phòng đơn vị thuộc Sở, phòng Tư pháp các huyện, 
thành phố cần tích cực, chủ động và sáng tạo hơn 
nữa để công tác tư pháp quý II/2017 có nhiều điểm 
nhấn quan trọng ngày càng khẳng định vị thế, vai trò 
của Ngành tại địa phương./.

NgỌC LÂM

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC TƯ PHÁP QUÝ I, PHƯƠNG HƯỚNG, 
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TƯ PHÁP QUÝ II NĂM 2017
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Thực hiện Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 
19/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn 
về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, 
đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa 
bàn tỉnh Bắc Kạn, ngày 01 tháng 3 năm 2017, Sở Tư 
pháp tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Bưu điện tỉnh Bắc 
Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tiếp nhận 

hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ 
bưu chính; đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực 
tuyến cho 120 nhân viên của các bưu cục huyện, 
thành phố; các điểm bưu điện văn hóa xã, phường, 
thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Cao Hoài 
- Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh nhấn mạnh việc triển 
khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cấp Phiếu lý 

Sở Tư pháp phối hợp với Bưu điện tỉnh: 

TỔ CHứC HỘI NGHỊ TẬP HUấN Kỹ NĂNG TIẾP NHẬN Hồ Sơ
YêU CầU CấP PHIẾU Lý LỊCH TƯ PHÁP QUa DỊCH Vụ BƯU CHíNH; 

ĐĂNG Ký CấP PHIẾU Lý LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN

Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 

05/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn 

ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 

32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng 

bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, 

thôn bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và 

hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp 

hoặc điển hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Sáng ngày 09/3/2017, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội 

nghị triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-

TTg ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính 

phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đồng chí Trần Đăng 

Khoa - Phó giám đốc Sở khai mạc và chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán 

triệt, triển khai Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ và các văn bản triển khai thực 

hiện trên địa bàn tỉnh; quán triệt Kế hoạch truyền 

thông về trợ giúp pháp lý tại cơ sở trên địa bàn tỉnh 

năm 2017 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước; 

giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp 

pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành; khảo sát, 

đánh giá tình hình hoạt động của Đài truyền thanh 

cấp xã.
Sau khi được nghe quán triệt các nội dung tại 

Hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã có những 
trao đổi thảo luận về những thuận lợi cũng như khó 
khăn khi thực hiện một số nội dung theo Quyết định 
số 32/2016/TTg của Thủ tướng Chính phủ tại địa 
phương mình, như khó khăn về hoạt động xây dựng 
chuyên trang, chuyên mục bằng tiếng Việt, tiếng 
dân tộc phát trên Đài Truyền thanh xã…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Giám 
đốc Sở đã ghi nhận những ý kiến trao đổi thảo luận 
của các đại biểu, qua đó đồng chí đề nghị các đại biểu 
tham dự Hội nghị tiếp thu, quán triệt, phổ biến, triển 
khai thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật của 
Trung ương và của tỉnh về đổi mới công tác trợ giúp 
pháp lý tại địa phương mình, từng bước đưa công tác 
trợ giúp pháp lý phát triển theo đúng chủ trương đổi 
mới, góp phần tạo điều kiện để đối tượng được trợ 
giúp pháp lý hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý với chất 
lượng ngày càng tốt hơn./.

HOÀNg THÊu

TỔ CHứC HỘI NGHỊ TRIểN KHaI QUYẾT ĐỊNH                                           
SỐ 32/2016/QĐ-TTG Của THủ TƯỚNG CHíNH PHủ
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Hòa chung khí thế sôi nổi cả 
nước hưởng ứng Tháng Thanh 
niên năm 2017, trong những 

ngày tháng 3, đoàn viên, thanh niên 
Chi đoàn Sở Tư pháp đã nêu cao tinh 
thần xung kích, tình nguyện của tuổi 
trẻ, ra quân thực hiện nhiều công 
trình, phần việc thanh niên thiết thực, 
hiệu quả hướng về cộng đồng, qua 
đó lập thành tích chào mừng kỷ niệm 
86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh, 20 năm thành lập Đoàn 
Các cơ quan tỉnh và đại hội đoàn các 
cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh Các cơ quan tỉnh lần thứ V, 
Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ X, Đại 
hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Tư pháp Bắc 
Kạn chung tay xây dựng nông thôn 
mới và văn minh đô thị”, Tháng Thanh 
niên năm 2017 chính thức diễn ra từ 
ngày 01/3 với nhiều hoạt động thiết 
thực. Các hoạt động được tổ chức 
với nhiều hình thức phong phú, phù 
hợp với tình hình, nhiệm vụ thực tế 
nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, 
thanh niên.

Đầu tháng 3, Chi đoàn đã tham 
gia Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 
2017 do Đoàn Các cơ quan tỉnh tổ 
chức. Chi đoàn đã tổ chức thăm hỏi 
và tặng quà (70 bộ khăn, mũ len trị 
giá 8.400.000đ) cho các cháu học sinh 
trường mầm non Đồng Phúc, huyện 
Ba Bể. Phối hợp với Công đoàn Sở tổ 
chức giải cầu lông nhân dịp Quốc tế 
phụ nữ 08/3, kết thúc giải đã trao 2 
giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải 
Khuyến khích cho các đôi vận động 
viên tham gia. Hưởng ứng Giờ Trái 
Đất với 06 đoàn viên tham gia, “Ngày 
thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật 
xanh”, Chi đoàn đã tổ chức tổng vệ 
sinh trụ sở cơ quan, khơi thông ống 

thoát nước, hoạt động thu hút 100% 
đoàn viên tham gia.

Cùng với tuổi trẻ Khối Nội chính, 
Chi đoàn đã tham gia Ngày hội Thanh 
niên các cơ quan tỉnh do Đoàn Các cơ 
quan tỉnh tổ chức. Đây là một hoạt 
động thiết thực, nhằm khuyến khích 
đoàn viên thanh niên hăng hái thi 
đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên 
môn. Ngày hội Thanh niên diễn ra 
trong 02 ngày 01 và 02/4, với các 
hoạt động: Hội trại thanh niên CCQ 
tỉnh, nhảy sạp, đốt lửa trại; Lễ tuyên 
dương Thanh niên tiên tiến xuất sắc 
tiêu biểu nhiệm kỳ 2012 - 2017; tổ 
chức các trò chơi dân gian….

 Tại Lễ tuyên dương Thanh niên 
tiên tiến, đồng chí Hoàng Trần Lệ 
Trang - Bí thư Chi đoàn Sở Tư pháp 
là 1 trong 14 cán bộ Đoàn, đoàn viên 
thanh niên tiên tiến xuất sắc tiêu biểu 
được Đoàn các cơ quan tỉnh tuyên 
dương có nhiều đóng góp cho công 
tác đoàn và phong trào thanh niên 
nhiệm kỳ 2012 - 2017. Kết thúc Ngày 
hội, Khối Nội chính đã được Ban Tổ 
chức trao tặng giải Nhì cắm trại. Ngày 
hội thực sự là sân chơi bổ ích cho 
đoàn viên thanh niên, tạo điều kiện 
cho đoàn viên thanh niên có cơ hội 
giao lưu, học hỏi tăng tình đoàn kết 
giữa các đơn vị với nhau.

Tháng Thanh niên năm 2017 
đã khép lại với nhiều hoạt động bổ 
ích, với khí thế thi đua sôi nổi và hăng 
hái của tuổi trẻ, tin tưởng rằng sẽ có 
thêm nhiều công trình, phần việc 
mang tên thanh niên được thực hiện. 
Qua đó, tạo ấn tượng đẹp về màu 
áo xanh trong lòng người dân trong 
tỉnh, góp phần khẳng định vai trò của 
tuổi trẻ Sở Tư pháp trong sự nghiệp 
xây dựng và phát triển quê hương./.

TraNg LÊ

Tuổi Trẻ Sở Tư pháp ThiếT Thực hưởng ứng 
Tháng Thanh niên năm 2017

lịch tư pháp qua dịch vụ 
bưu điện và đăng ký cấp 
phiếu trực tuyến không 
những đảm bảo tính công 
khai, minh bạch trong thủ 
tục cấp Phiếu lý lịch tư 
pháp, tạo điều kiện thuận 
lợi cho người có yêu cầu 
mà còn bảo đảm tôn trọng 
bí mật đời tư của cá nhân.

Tại Hội nghị, các báo 
cáo viên của Sở Tư pháp 
và Bưu điện tỉnh đã giới 
thiệu, hướng dẫn và trao 
đổi các nội dung: Kỹ năng 
tiếp nhận hồ sơ yêu cầu 
cấp Phiếu lý lịch tư pháp 
qua dịch vụ bưu chính, 
nghiệp vụ chuyển phát và 
trả kết quả cấp Phiếu lý lịch 
tư pháp qua dịch vụ bưu 
chính, hướng dẫn đăng ký 
cấp Phiếu lý lịch tư pháp 
trực tuyến cho người dân.

Việc triển khai cấp 
Phiếu Lý lịch tư pháp qua 
dịch vụ bưu chính và đăng 
ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp 
trực tuyến sẽ góp phần 
thực hiện có hiệu quả mục 
tiêu cải cách thủ tục hành 
chính, đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin trong 
giải quyết thủ tục cấp phiếu 
lý lịch tư pháp, nhất là thủ 
tục hành chính liên quan 
trực tiếp đến quyền và lợi 
ích của doanh nghiệp, của 
nhân dân; qua đó, đáp ứng 
tốt hơn yêu cầu cấp Phiếu 
lý lịch tư pháp của người 
dân trên địa bàn tỉnh./.

LĂNg MaI
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Thật khó khăn khi Trợ giúp viên pháp lý 
phải trực tiếp tham gia tố tụng trong các 
vụ án xâm hại trẻ em với tư cách là người 

bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các đối tượng 
thuộc diện được trợ giúp pháp lý, cùng trải qua 
những khoảng thời gian nặng nề, khủng hoảng 
của kẻ phạm tội cũng như người bị hại. Mỗi vụ án 
rồi cũng qua đi, nhưng mỗi khi đâu đó lại xảy ra 
những sự việc thì người Trợ giúp viên lại phải trăn 
trở và day dứt đến xé lòng. 

Chưa có số liệu thống kê đầy đủ, chính thức 
trên toàn tỉnh Bắc Kạn, tuy nhiên thông qua hoạt 
động tham gia tố tụng của Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý Nhà nước, thấy rằng trong thời gian qua 
đã xảy ra không ít các vụ án xâm hại trẻ em. Chỉ 
tính riêng năm 2015, Trung tâm thụ lý 11 vụ việc, 
năm 2016 thụ lý 10 vụ việc. Nạn nhân là các bé 
gái tuổi còn rất nhỏ, cá biệt có trường hợp có 
cháu mới 6, 7 tuổi. Điều đó gióng lên hồi chuông 
về sự suy đồi đạo đức, là nỗi kinh hoàng và bức 
xúc trong dư luận xã hội.

Nguyên nhân, hoàn cảnh đưa đẩy đến hành 
vi phạm tội thì có nhiều. Qua theo dõi, các vụ án 
đa số đều xảy ra ở vùng sâu, vùng xa, do nhận 
thức am hiểu pháp luật của người dân rất thấp. 
Người thực hiện hành vi phạm tội không biết 
khung hình phạt tội này rất cao, thậm chí chung 
thân hoặc tử hình. Hoặc các đối tượng giao lưu  
bên ngoài, học hành ít, giao du các đối tượng 
xấu, tiếp xúc với các văn hóa phẩm đồi trụy, rượu 
chè, lệch lạc chuẩn mực đạo đức. Có đối tượng 
phạm tội khi tuổi đời còn rất trẻ, đang độ tuổi 
“dậy thì”, tò mò muốn khám phá mọi thứ. Dưới 
tác động dễ dàng từ sách, báo, truyện, mạng 
internet có nội dung không lành mạnh sẽ càng 
khiến các đối tượng bị kích động và khơi dậy bản 
năng nhiều hơn. 

Và trong số những vụ án này, khá nhiều 
trường hợp nạn nhân rơi vào gia đình có hoàn 
cảnh éo le, phức tạp hoặc bố mẹ không hòa 
thuận, hạnh phúc. Như có trường hợp bố mẹ để 
cháu cho bà ngoại trông nom, còn vợ chồng mỗi 
người mỗi nơi đi làm ăn xa. Vài trường hợp nạn 
nhân bị xâm hại có mẹ đi lao động xuất khẩu 
nước ngoài, vì mưu sinh nên phó thác con gái 
cho người thân nuôi dưỡng. Cuộc sống hiện đại 
làm cho thời gian gắn kết giữa các thành viên 
trong gia đình ngày càng ít, chỉ còn giao tiếp 
thông thường mà thiếu dần đi sự sẻ chia, tâm sự, 
cập nhật kiến thức, kỹ năng sống cho các cháu. 
Các bé gái còn nhỏ tuổi, chưa nhận thức đầy đủ, 
trong hoàn cảnh phụ thuộc, bị ép buộc, dụ dỗ và 
đe dọa, thậm chí vũ lực nên không dám nói ra kể 
cả với người thân. Do đó, nhiều trường hợp xảy 
ra trong thời gian dài mới bị phát hiện.

Thực tế đau lòng, người phạm tội nhiều 
khi là người quen, thậm chí chính là người thân 
trong gia đình gây ra, như có vụ án do anh con 
bác ruột hoặc bố đẻ thực hiện hành vi. Hoặc có 
trường hợp là hàng xóm, người quen được bố 
mẹ vì mải công việc mà tin tưởng, gửi gắm nhờ 
trông nom giúp.

Còn hậu quả xảy ra đối với bé gái là rất 
nghiêm trọng, cả về thể chất và tinh thần, thậm 
chí cả danh dự, nhân phẩm sau này, nhiều khi đó 
là biến cố ảnh hưởng cả cuộc đời các cháu. Có 
trường hợp các cháu bị tổn thương, sinh ra tâm 
lý thù hận, chán chường, mất niềm tin, từ đó có 
thể buông thả bản thân trong các mối quan hệ. 
Vì thế vấn đề an toàn, bảo vệ bé gái trong nhiều 
gia đình cần đặt lên trên hết trước khi các cháu 
đủ trưởng thành, có nhận thức và tự bảo vệ được 
bản thân mình. 

Nhìn nhận, đối diện đối với vấn đề này đôi 
khi cũng là điều đáng bàn. Sau khi sự việc xảy 

TRĂN TRỞ SAU NHỮNG VỤ ÁN XÂM HẠI TRẺ EM
         HOÀI aN
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ra, không phải gia đình nào cũng đưa ra ánh 
sáng, để kẻ ác phải bị trừng trị. Có tư tưởng thỏa 
thuận bồi thường rồi cho qua vụ việc, sợ vỡ lở 
ra các bé gái sau này khó xây dựng gia đình. Có 
trường hợp do không thỏa thuận được mức tiền 
bồi thường nên gia đình bị hại mới báo Công an. 
Hoặc có trường hợp người mẹ tố cáo hành vi con 
gái mình bị anh họ hiếp dâm gặp phải thái độ 
trách móc, ghẻ lạnh của chính gia đình chồng đã 
đẩy con trai họ vào vòng lao lý, thay vì cứ để sự 
việc qua đi. Hoặc có vụ việc con gái bị chính bố 
đẻ xâm hại, nhưng khi ra tòa lại bị những người 
trong gia đình bên nội mắng nhiếc, trách móc 
sao không báo cho người thân ngăn ngừa mà để 
bố xâm hại nhiều lần, mà họ không để ý đến sức 
khỏe, tinh thần các cháu bị khủng hoảng trong 
thời gian dài bởi hành vi bỉ ổi và những lời đe 
dọa của bố gây nên. 

Những vụ án xâm hại đến các trẻ em gái 
đã được Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 
tỉnh Bắc Kạn đặc biệt quan tâm. Đơn vị đã chủ 
động nắm bắt các trường hợp trẻ em nữ bị xâm 
hại tình dục thông qua báo chí, các cơ quan 
tiến hành tố tụng và các nguồn thông tin khác 
có được. Từ đó, Trung tâm đã chủ động tìm gặp 
nạn nhân và gia đình để tìm hiểu sự việc, ổn định 
về tinh thần và tâm lý cho các em. Đồng thời cử 
Trợ giúp viên pháp lý phù hợp tính chất vụ việc 
tham gia tố tụng ngay từ giai đoạn điều tra đến 
khi xét xử xong để bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp cho các cháu. Xuất phát từ tinh thần trách 
nhiệm đó, tiếng nói của trợ giúp pháp lý có trong 
quá trình giải quyết rất nhiều vụ việc xảy ra, thể 
hiện sự quan tâm của xã hội đối với các bé gái, 
là điểm tựa công lý những nơi có điều kiện kinh 
tế - xã hội khó khăn nơi các em sinh sống.

Tuy nhiên, từ hiện thực đó, thiết nghĩ để 
hạn chế tình trạng xâm hại trẻ em và giảm thiểu 
nỗi đau cho các bé gái chúng ta cần:

Thứ nhất: Giáo dục trẻ em, đặc biệt các bé 
gái phải nhận diện, cảnh giác đối với những 
hành vi bị xâm hại. Phải phòng tránh các hành 

vi, tình huống có thể xảy ra: Như ở một mình với 
người lạ, tiếp xúc với người không tốt, có hành vi 
để ý, sờ soạng…Nếu họ có hành vi đó nên tâm 
sự, kể cho những ai. 

Thứ hai: Bên cạnh đó, gia đình phải có trách 
nhiệm chăm nom, quan tâm, quản lý để ý đến 
các cháu. Đừng vì quá mải mê với công việc mà 
quên đi vai trò, trách nhiệm đối với con, cháu 
mình. Đối với các bé gái, sau khi sự việc xảy ra 
nên có thái độ quan tâm, nhẹ nhàng, động viên 
để trẻ vượt qua mặc cảm. Xã hội có cái nhìn 
khách quan hơn và tiến bộ hơn, thay vì bàn tán, 
trêu trọc, khắt khe đánh giá thì phải lên án chính 
đối tượng phạm tội.

Thứ ba: Nên đưa các vụ án hiếp dâm xét xử 
lưu động. Qua đó tuyên truyền cụ thể hơn các 
quy định nghiêm khắc của pháp luật về tội này 
đến người dân. Những vụ án xảy ra được xét xử 
nghiêm minh sẽ đủ sức răn đe và ngăn ngừa. 
Nếu như làm tốt công tác tuyên truyền hơn, 
người dân am hiểu luật hơn từ đó sẽ hạn chế 
nhiều vụ án xảy ra. 

Thứ tư: Khi vụ việc xảy ra phải có tư vấn 
tâm lý để các bé gái và gia đình vượt qua khủng 
hoảng. Sự quan tâm, giúp đỡ, động viên, ổn 
định tâm lý, tư vấn cách giải quyết vấn đề một 
cách chuyên nghiệp sẽ giúp đỡ mọi người vượt 
qua cú sốc dễ dàng hơn. Để cháu bé ngoài được 
chữa trị hồi phục về sức khỏe còn được hàn gắn 
vết thương trong lòng. Tránh được tình huống 
các thành viên trong gia đình nạn nhân, hoặc 
giữa gia đình nạn nhân với gia đình kẻ phạm tội 
mâu thuẫn gay gắt nổ ra, không nhìn nhau, thù 
ghét, xa lánh, bế tắc không lối thoát. 

Trải qua thời gian công tác trợ giúp pháp lý, 
tiếp xúc không ít vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây 
bức xúc và phẫn nộ trong dư luận nhưng sự trăn 
trở và day dứt nhất vẫn là những vụ án xâm hại 
trẻ em. Dẫu thông qua công việc đã cố gắng hết 
sức giúp đỡ cho các cháu, nhưng dường như bấy 
nhiêu vẫn là chưa đủ. Vẫn mong sao không phải 
thi thoảng nghe tin vụ việc như thế lại xảy ra./.
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Bài viết xin được giới thiệu những điểm mới được 
quy định rõ ràng và hợp lý hơn tại 05 biện pháp (trong số 
9 biện pháp quy định tại Điều 292) nói trên.

Thứ nhất, về cầm cố tài sản
Cầm cố tài sản là việc một bên giao tài sản thuộc 

quyền sở hữu của mình cho bên kia để bảo đảm thực 
hiện nghĩa vụ (Điều 309). Quy định “Cầm cố tài sản có 
hiệu lực từ thời điểm chuyển giao tài sản cho bên nhận 
cầm cố” (Điều 328) đã được sửa đổi tại Bộ luật Dân sự 
2015, theo đó hợp đồng cầm cố tài sản có hiệu lực từ 
thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác 
hoặc luật có quy định khác. Ngoài ra, cầm cố tài sản 
có hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm 
bên nhận cầm cố nắm giữ tài sản cầm cố; trường hợp 
bất động sản là đối tượng của cầm cố theo quy định 
của luật thì việc cầm cố bất động sản có hiệu lực đối 
kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký. Quy 
định này được hiểu là khi xác lập giao dịch bảo đảm 
hợp pháp thì quyền, nghĩa vụ giữa các bên trong giao 
dịch không chỉ phát sinh đối với các chủ thể trực tiếp 
tham gia giao dịch đó mà trong những trường hợp 
luật định còn phát sinh hiệu lực và có giá trị pháp lý 
đối với cả người thứ ba không phải là chủ thể trong 
giao dịch bảo đảm; thời điểm phát sinh hiệu lực kể từ 
khi đăng ký biện pháp bảo đảm hoặc bên nhận bảo 
đảm nắm giữ hoặc chiếm giữ tài sản bảo đảm. 

Thứ hai, về thế chấp tài sản
Thế chấp tài sản là việc một bên dùng tài sản 

thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa 

vụ và không giao tài sản cho bên kia (Khoản 1 Điều 
317). Cụ thể:

- Bổ sung Điều 319 về hiệu lực của thế chấp 
tài sản: 

“Điều 319. Hiệu lực của thế chấp tài sản
1. Hợp đồng thế chấp tài sản có hiệu lực từ thời 

điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc 
luật có quy định khác.

2. Thế chấp tài sản phát sinh hiệu lực đối kháng 
với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký”.

- Bổ sung Điều 325 về thế chấp quyền sử 
dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với 
đất như sau:

“Điều 325. Thế chấp quyền sử dụng đất mà không 
thế chấp tài sản gắn liền với đất.

1. Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà 
không thế chấp tài sản gắn liền với đất và người sử 
dụng đất đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với 
đất thì tài sản được xử lý bao gồm cả tài sản gắn liền với 
đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà 
người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu tài 
sản gắn liền với đất thì khi xử lý quyền sử dụng đất, chủ 
sở hữu tài sản gắn liền với đất được tiếp tục sử dụng 
đất trong phạm vi quyền, nghĩa vụ của mình; quyền và 
nghĩa vụ của bên thế chấp trong mối quan hệ với chủ sở 
hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển giao cho người 
nhận chuyển quyền sử dụng đất, trừ trường hợp có thỏa 
thuận khác”.

ĐIểM MỚI Của CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM 
thực hiện nghĩa vụ trong Bộ luật Dân sự năm 2015

Nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 là việc mà theo đó, một 
hoặc nhiều chủ thể phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có 
giá, thực hiện công việc hoặc không được thực hiện công việc nhất định vì lợi ích của 
một hoặc nhiều chủ thể khác. Như vậy, đối tượng của nghĩa vụ phải được xác định 
là tài sản, công việc thực hiện hoặc không được thực hiện. Và để bảo đảm thực hiện 
nghĩa vụ, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định 9 biện pháp (tại Điều 292) trên cơ sở thừa 
kế 7 biện pháp của Bộ luật Dân sự năm 2005 và bổ sung 2 biện pháp mới là: bảo lưu 
quyền sở hữu và cầm giữ tài sản. 
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- Bổ sung Điều 326 về thế chấp tài sản gắn 
liền với đất mà không thế chấp quyền sử dụng đất 
như sau:

“Điều 326. Thế chấp tài sản gắn liền với đất mà 
không thế chấp quyền sử dụng đất.

1. Trường hợp chỉ thế chấp tài sản gắn liền với đất 
mà không thế chấp quyền sử dụng đất và chủ sở hữu 
tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất 
thì tài sản được xử lý bao gồm cả quyền sử dụng đất, trừ 
trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp chỉ thế chấp tài sản gắn liền với 
đất mà không thế chấp quyền sử dụng đất và chủ sở 
hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người 
sử dụng đất thì khi xử lý tài sản gắn liền với đất, người 
nhận chuyển quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được 
tiếp tục sử dụng đất trong phạm vi quyền, nghĩa vụ của 
chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển giao, trừ 
trường hợp có thỏa thuận khác”.

Thứ ba, về bảo lưu quyền sở hữu
Bảo lưu quyền sở hữu được quy định tại Điều 

461 Bộ luật Dân sự năm 2005 với tư cách là một thỏa 
thuận (một nội dung) trong hợp đồng mua trả chậm, 
trả dần. Cụ thể như sau:

“Điều 461. Mua trả chậm, trả dần 
1. Các bên có thể thoả thuận về việc bên mua trả 

chậm hoặc trả dần tiền mua trong một thời hạn sau khi 
nhận vật mua; bên bán được bảo lưu quyền sở hữu của 
mình đối với vật bán cho đến khi bên mua trả đủ tiền, 
trừ trường hợp có thoả thuận khác”.

Đến Bộ luật Dân sự năm 2015, bảo lưu quyền 
sở hữu trong hợp đồng mua bán được tiếp cận với tư 
cách là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo 
thỏa thuận tại các Điều 331, 332, 333 như sau:

Trong hợp đồng mua bán, quyền sở hữu tài sản 
có thể được bên bán bảo lưu cho đến khi nghĩa vụ 
thanh toán được thực hiện đầy đủ. Bảo lưu quyền sở 
hữu phải được lập thành văn bản riêng hoặc được ghi 
trong hợp đồng mua bán. Bảo lưu quyền sở hữu phát 
sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời 
điểm đăng ký.

Trường hợp bên mua không hoàn thành nghĩa 
vụ thanh toán cho bên bán theo thỏa thuận thì bên 
bán có quyền đòi lại tài sản. Bên bán hoàn trả cho bên 

mua số tiền bên mua đã thanh toán sau khi trừ giá trị 
hao mòn tài sản do sử dụng. Trường hợp bên mua 
làm mất, hư hỏng tài sản thì bên bán có quyền yêu 
cầu bồi thường thiệt hại.

Bên mua tài sản có quyền sử dụng tài sản và 
hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản trong thời hạn bảo 
lưu quyền sở hữu có hiệu lực và có nghĩa vụ chịu rủi 
ro về tài sản trong thời hạn bảo lưu quyền sở hữu, trừ 
trường hợp có thỏa thuận khác.

Thứ tư, về bảo lãnh
Bảo lãnh là việc người thứ ba cam kết với bên 

có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực 
hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ, nếu khi đến 
thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh 
không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa 
vụ (Khoản 1 Điều 335).

Trên cơ sở kế thừa quy định về bảo lãnh trong 
Bộ luật Dân sự 2005, Bộ luật Dân sự 2015 sửa đổi, bổ 
sung một số quy định cụ thể tại các Điều 336, 339 và 
342 như sau:

Các bên có thể thỏa thuận sử dụng biện pháp 
bảo đảm bằng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa 
vụ bảo lãnh. Trường hợp nghĩa vụ được bảo lãnh là 
nghĩa vụ phát sinh trong tương lai thì phạm vi bảo 
lãnh không bao gồm nghĩa vụ phát sinh sau khi 
người bảo lãnh chết hoặc pháp nhân bảo lãnh chấm 
dứt tồn tại.

Trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện 
nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng thì bên nhận 
bảo lãnh có quyền yêu cầu bên bảo lãnh phải thực 
hiện nghĩa vụ bảo lãnh, trừ trường hợp các bên có 
thỏa thuận bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa 
vụ thanh toán cho bên được bảo lãnh trong trường 
hợp bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện 
nghĩa vụ.

Trường hợp bên bảo lãnh không thực hiện đúng 
nghĩa vụ bảo lãnh thì bên nhận bảo lãnh có quyền 
yêu cầu bên bảo lãnh thanh toán giá trị nghĩa vụ vi 
phạm và bồi thường thiệt hại.

Thứ năm, về cầm giữ tài sản
Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005, 

cầm giữ tài sản được quy định ở Điều 416 với ý nghĩa 
là biện pháp mà luật cho phép bên có quyền sử dụng 

(Xem tiếp trang 28)
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Trong khuôn khổ bài viết này, xin giới thiệu 
một số quy định mới, có tính đột phá của Bộ luật 
Dân sự năm 2015. 

1. Bộ luật Dân sự năm 2015 thể hiện được 
đầy đủ vai trò là luật chung của hệ thống luật tư 

Trong điều kiện hiện nay, khi bên cạnh Bộ luật 
Dân sự đã và đang tồn tại ngày càng nhiều các đạo 
luật điều chỉnh các lĩnh vực hoạt động đặc thù như 
Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật 
Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Hôn nhân 
và Gia đình… Trong mối quan hệ với các luật chuyên 
ngành, Bộ luật Dân sự đứng ở vị trí trung tâm với tư 
cách là luật gốc. Các quy định trong Bộ luật Dân sự 
năm 2015 thể hiện rõ nét chức năng đạo luật gốc của 
hệ thống luật tư.

Điểm nhấn trọng tâm trong sửa đổi Bộ luật 
Dân sự năm 2015 là sự thay đổi nhận thức trong tư 
duy lập pháp với việc mở rộng các loại nguồn theo 
thứ tự ưu tiên áp dụng từ Điều 4 đến Điều 6 Bộ luật 
Dân sự năm 2015: Áp dụng Bộ luật Dân sự; áp dụng 
tập quán, áp dụng tương tự pháp luật. Đặc biệt, lần 
đầu tiên ghi nhận quy định tại khoản 2 Điều 6 Bộ 
luật Dân sự năm 2015: “Trường hợp không thể áp 
dụng tương tự pháp luật theo quy định tại khoản 1 
Điều này thì áp dụng những nguyên tắc cơ bản của 
pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này, 
án lệ và lẽ công bằng”.   

Để bảo đảm thống nhất trong nhận thức, xây 
dựng và áp dụng pháp luật dân sự, góp phần hình 
thành chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá 
nhân, pháp nhân, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy 
định 8 nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự tạo 
hành lang pháp lý bảo đảm tất cả quyền dân sự của 
cá nhân, pháp nhân được Hiến pháp và pháp luật 
công nhận đều được tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm 

thực hiện và chỉ có thể bị hạn chế theo quy định 
của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc 
phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo 
đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. 

2. Xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền 
dân sự

Thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, quy 
định của Hiến pháp năm 2013 về công nhận, tôn 
trọng, bảo vệ và bảo đảm thực hiện quyền dân sự, 
Bộ luật Dân sự năm 2015 bổ sung các nguyên tắc 
chung về xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân 
sự. Theo đó, cá nhân, pháp nhân thực hiện quyền 
dân sự theo ý chí của mình nhưng không được trái 
với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự 
và không được vượt quá giới hạn thực hiện quyền 
dân sự được quy định tại Bộ luật này. Cá nhân, pháp 
nhân không được lạm dụng quyền dân sự để gây 
thiệt hại cho người khác; vi phạm các nghĩa vụ về 

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015
Bộ luật Dân sự năm 2015 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015, 

gồm 27 chương, 689 điều quy định về địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá 
nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan 
hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm. 
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nhân thân, tài sản của mình theo quy định của Bộ 
luật này, luật khác có liên quan; hạn chế cạnh tranh 
hoặc để thực hiện mục đích khác trái pháp luật.

Tòa án, cơ quan có thẩm quyền khác có trách 
nhiệm bảo vệ quyền dân sự của cá nhân, pháp 
nhân. Trường hợp quyền dân sự bị vi phạm hoặc 
có tranh chấp thì việc bảo vệ quyền được thực hiện 
theo pháp luật tố tụng tại Tòa án hoặc trọng tài. Việc 
bảo vệ quyền dân sự theo thủ tục hành chính được 
thực hiện trong những trường hợp luật định. Quyết 
định giải quyết vụ việc theo thủ tục hành chính có 
thể được xem xét lại tại Tòa án. Tòa án không được 
từ chối yêu cầu giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do 
chưa có điều luật để áp dụng; trong trường hợp 
này, quy định về áp dụng tập quán, tương tự pháp 
luật, nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự và lẽ 
công bằng được áp dụng để xem xét, giải quyết.

Với quy định: “Tòa án không được từ chối yêu 
cầu giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do chưa có điều luật 
để áp dụng” là điểm nối thống nhất trong ghi nhận 
lập pháp từ quy định của Bộ luật Dân sự đến Bộ luật 
Tố tụng dân sự - một phương thức bảo đảm quyền 
khởi kiện, làm cho các chủ thể có quyền khởi kiện 
có đủ những điều kiện cần thiết, chắc chắn để thực 
hiện được trên thực tế quyền khởi kiện nhằm bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trước Tòa án 
thông qua các biện pháp được xác định. Đây là một 
quy định mới mang tính chất đột phá, góp phần 
bảo vệ một cách kịp thời và triệt để hơn quyền con 
người, quyền công dân trong lĩnh vực dân sự. Quy 
định này đánh dấu một bước đi cụ thể trong việc 
triển khai thi hành khoản 3 Điều 102 Hiến pháp 
năm 2013: “Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ 
công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, 
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích nhà 
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, 
góp phần thực hiện Chiến lược Cải cách tư pháp 
của Đảng, Nhà nước ta, bảo đảm hội nhập quốc tế. 

3. Quyền nhân thân của cá nhân
Quyền nhân thân của cá nhân đã được cụ thể 

hóa đầy đủ nhằm xác định tư cách chủ thể của cá 
nhân trong quan hệ dân sự được quy định trong 

Hiến pháp và Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là 
thành viên. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử xây 
dựng pháp luật, vấn đề xác định lại giới tính đã 
được ghi nhận. Điều 37 Bộ luật Dân sự  năm 2015 
quy định: “Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện 
theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới 
tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo 
quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân 
thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo 
quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan”. 
Khi ghi nhận quy định này, Bộ luật Dân sự  năm 
2015 đã đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận 
công dân trong xã hội mà không trái với truyền 
thống, phong tục tốt đẹp của dân tộc và phù hợp 
với thông lệ quốc tế chung. Nhà nước cần sớm có 
hướng dẫn để người được hưởng quyền cũng như 
các cơ quan, tổ chức liên quan dễ dàng áp dụng. 
Vấn đề xác định lại giới tính và chuyển đổi giới tính 
trong Bộ luật Dân sự năm 2015 được xem là một 
bước tiến cởi mở, bắt kịp xu thế toàn cầu trong 
hoạt động lập pháp của Việt Nam và là một tín hiệu 
đáng mừng cho cộng đồng người chuyển giới nói 
riêng và LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) 
nói chung tại Việt Nam trong quá trình đấu tranh 
để được xã hội và pháp luật công nhận.

4. Chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự
Với sự điều chỉnh lần này của Bộ luật Dân sự 

năm 2015 về phạm vi điều chỉnh và chủ thể, vẫn 
kế thừa tinh thần của Bộ luật Dân sự năm 2005. 
Một mặt, vẫn thừa nhận hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ 
chức khác không có tư cách pháp nhân là những 
thực thể pháp lý đang tồn tại trong đời sống xã 
hội, tham gia vào nhiều quan hệ pháp luật dân sự 
như quan hệ sử dụng đất, điện, nước… phù hợp 
với các điều kiện đặc thù về kinh tế, văn hóa, xã 
hội, gia đình và lịch sử của Nhà nước ta. Tuy nhiên, 
điều đáng ghi nhận trong sửa đổi của Bộ luật Dân 
sự  năm 2015, đó là đưa ra quy định việc tham gia 
của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức không có tư 
cách pháp nhân vào quan hệ dân sự là thông qua 
cá nhân đại diện. Điểm mới này của Bộ luật Dân sự 
năm 2015 đã giải quyết được những vướng mắc, 
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bất cập kéo dài trong nhiều năm qua liên quan đến 
việc tham gia các quan hệ dân sự của hộ gia đình, 
tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp 
nhân trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa 
án và cơ quan nhà nước khác.

5. Bộ luật Dân sự năm 2015 hướng tới sự ổn 
định các giao lưu dân sự

Bộ luật Dân sự năm 2015 vẫn ghi nhận hình 
thức là một điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân 
sự theo tinh thần của Bộ luật Dân sự  năm 2005. 
Tuy nhiên, khi các bên giao dịch đã đáp ứng những 
điều kiện nhất định do luật dự liệu (một bên hoặc 
các bên đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ trong giao 
dịch) thì giao dịch dù có vi phạm về hình thức vẫn 
được Tòa án công nhận hiệu lực pháp lý, làm cơ sở 
để phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên.

Quy định này là một sự thay đổi linh hoạt về 
tiêu chí đánh giá hiệu lực pháp lý giao dịch dân 
sự so với Bộ luật Dân sự năm 2005. Bộ luật Dân sự 
năm 2015 đã giải thoát điều kiện tuân thủ về hình 
thức trong mọi trường hợp của Bộ luật Dân sự năm 
2005 để bảo vệ đến cùng quyền và lợi ích hợp pháp 
người tham gia giao dịch có ý chí tự nguyện thực 
hiện toàn bộ nghĩa vụ trong giao dịch. Đây là một 
giải pháp nhằm hạn chế cơ hội việc một bên không 
tự nguyện tham gia giao dịch, lại viện dẫn lý do vi 
phạm về hình thức của giao dịch để hủy toàn bộ 
giao dịch khi giá trị của đối tượng hợp đồng biến 
động có lợi hơn cho bên không thiện chí tham gia.

Về việc bảo vệ người thứ ba ngay tình, so với 
quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2005, Bộ luật 
Dân sự năm 2015 đã được ban hành theo hướng 
bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người 
thứ ba ngay tình trong giao dịch dân sự. Quyền và 
lợi ích của người thứ ba ngay tình được bảo vệ 
trong trường hợp “nhận được tài sản thông qua bán 
đấu giá tại tổ chức có thẩm quyền hoặc giao dịch với 
người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau 
đó chủ thể này không phải là chủ sở hữu tài sản do 
bản án, quyết định bị hủy, sửa” (tương tự quy định 
Bộ luật Dân sự  năm 2005). Bên cạnh đó, Bộ luật 
Dân sự năm 2015, quyền lợi của người thứ ba ngay 

tình còn được bảo vệ trong trường hợp “giao dịch 
dân sự vô hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó được chuyển 
giao hoặc được dùng để bảo đảm nghĩa vụ dân sự 
bằng một giao dịch khác cho người thứ ba ngay 
tình và người này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác 
lập, thực hiện giao dịch thì giao dịch đó không bị vô 
hiệu” (khoản 2 Điều 133). Bộ luật Dân sự năm 2015 
khẳng định rõ ràng, chủ sở hữu tài sản không có 
quyền khởi kiện đòi lại tài sản từ người thứ ba ngay 
tình trong trường hợp này (khoản 3 Điều 133).

6. Trách nhiệm dân sự do không thực hiện 
đúng nghĩa vụ dân sự

Bộ luật Dân sự năm 2015 với nhiều quy định 
về trách nhiệm dân sự do không thực hiện đúng 
nghĩa vụ nhằm bảo đảm sự an toàn, thông thoáng, 
lẽ công bằng trong các quan hệ dân sự cũng như 
trong giải quyết vụ việc dân sự. Cụ thể, cá nhân, 
pháp nhân không thực hiện đúng nghĩa vụ thì bị 
suy đoán là có lỗi và phải chịu trách nhiệm dân sự, 
trừ trường hợp chủ thể này có căn cứ được miễn 
trừ trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ theo quy định 
của Bộ luật dân sự.

Bên yêu cầu bồi thường thiệt hại phải áp dụng 
các biện pháp cần thiết, hợp lý để hạn chế thiệt hại 
có thể gây ra cho mình. Trong trường hợp người bị 
thiệt hại chậm trễ trong việc áp dụng các biện pháp 
cần thiết, hợp lý để giảm thiểu thiệt hại cho mình 
thì người gây thiệt hại có quyền yêu cầu giảm mức 
bồi thường tương ứng với mức thiệt hại mà lẽ ra 
người bị thiệt hại có thể hạn chế được. Trường hợp 
việc không thực hiện đúng nghĩa vụ và thiệt hại 
gây ra là do một phần lỗi của người bị thiệt hại thì 
người gây thiệt hại có quyền yêu cầu giảm mức bồi 
thường tùy theo mức độ lỗi của người bị thiệt hại. 
Trong trường hợp bên vi phạm chứng minh được 
việc không thực hiện đúng nghĩa vụ là do sự kiện 
bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị vi 
phạm thì bên vi phạm không phải chịu trách nhiệm 
dân sự, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc 
luật có quy định khác./.

 HÀ NHuNg (Sưu tầm)
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Luật Đấu giá tài sản (bao gồm 8 Chương, 81 Điều) 
được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2016, có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017. Có thể nói, 

việc ra đời của Luật Đấu giá tài sản sẽ góp phần hoàn 
thiện, thống nhất khung pháp lý điều chỉnh hoạt động 
đấu giá tài sản; khắc phục những bất cập đang tồn tại 
hiện nay và bảo đảm tính pháp lý đồng bộ với các luật 
có liên quan. Đồng thời, thể chế hóa các chủ trương, 
đường lối của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến 
pháp năm 2013, đáp ứng yêu cầu về xã hội hóa và tính 
chuyên nghiệp trong hoạt động đấu giá tài sản, góp 
phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập 
Quốc tế. Dưới đây là một số nội dung cơ bản của Luật 
Đấu giá tài sản.

1. Về phạm vi điều chỉnh 
Luật Đấu giá tài sản quy định tài sản bán đấu 

giá bao gồm tài sản mà pháp luật quy định phải bán 
thông qua đấu giá và tài sản do tổ chức, cá nhân tự 
nguyện lựa chọn bán thông qua đấu giá. Đối với tài 
sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu 
giá, Luật liệt kê cụ thể các loại tài sản này trên cơ sở 
rà soát quy định tại pháp luật chuyên ngành nhằm 
bảo đảm công khai, minh bạch, làm cơ sở cho các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân tuân thủ trình tự, thủ tục quy 
định tại Luật Đấu giá tài sản khi bán đấu giá các loại 
tài sản đó, ví dụ như tài sản là quyền sử dụng đất theo 
Luật Đất đai, tài sản nhà nước theo Luật Quản lý, sử 
dụng tài sản nhà nước, tài sản thi hành án theo Luật 
Thi hành án dân sự, tài sản của doanh nghiệp phá sản 
theo Luật Phá sản... Đồng thời, để đảm bảo tính thống 
nhất, ổn định, lâu dài Luật Đấu giá tài sản có quy định 
mở trong trường hợp pháp luật chuyên ngành sau 
này có quy định tài sản phải bán thông qua đấu giá 
thì cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật, ví dụ như 
pháp luật chuyên ngành quy định biển số xe, quyền 
sở hữu trí tuệ, quyền khai thác cảng biển, sân bay... 
phải bán thông qua đấu giá thì được thực hiện theo 
trình tự, thủ tục của Luật Đấu giá tài sản.

2. Nguyên tắc đấu giá tài sản và các hành vi 
bị nghiêm cấm 

Luật Đấu giá tài sản quy định các nguyên tắc 
đấu giá tài sản bao gồm: Bảo đảm tính độc lập, 
trung thực, công khai, minh bạch, khách quan, bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu 
giá, người tham gia đấu giá, người mua được tài 
sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên. 
Để đề cao trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm nghề 
nghiệp của đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, 
người có tài sản, người tham gia đấu giá, qua đó 
góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động đấu 
giá tài sản, Luật Đấu giá tài sản quy định các hành 
vi bị nghiêm cấm đối với đấu giá viên, tổ chức đấu 
giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia 
đấu giá, người trúng đấu giá, cơ quan, tổ chức có 
liên quan.

3. Về mối quan hệ giữa Luật Đấu giá tài sản 
và các luật khác

Nhằm thống nhất trình tự, thủ tục bán đấu 
giá đối với các loại tài sản phải bán đấu giá, tránh 
tình trạng quy định tản mạn, trùng lặp, mâu thuẫn 
hoặc chồng chéo trong các văn bản quy phạm 
pháp luật về bán đấu giá tài sản, qua đó góp phần 
làm minh bạch hóa hoạt động bán đấu giá, chống 
thất thoát tài sản Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Luật Đấu giá tài 
sản quy định thống nhất trình tự, thủ tục bán đấu 
giá đối với các loại tài sản bán đấu giá thuộc phạm 
vi điều chỉnh của Luật Đấu giá tài sản như đã nêu 
trên; trong trường hợp có sự khác nhau về trình tự, 
thủ tục đấu giá giữa quy định của Luật Đấu giá tài 
sản và các luật khác thì áp dụng quy định của Luật 
Đấu giá tài sản.

4. Về Đấu giá viên 
Để nâng cao chất lượng đội ngũ Đấu giá viên 

và tính chuyên nghiệp trong hoạt động hành nghề 
đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Luật Đấu giá tài sản quy 
định theo hướng người muốn trở thành Đấu giá 
viên phải tham gia khóa đào tạo nghề đấu giá với 
thời gian là 06 tháng (người có ít nhất 03 năm công 
tác trong lĩnh vực được đào tạo mới được tham 
gia khóa đào tạo nghề); tập sự hành nghề đấu giá 

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
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trong thời gian 06 tháng và đạt yêu cầu kiểm tra 
kết quả tập sự hành nghề đấu giá. Luật Đấu giá tài 
sản cũng đã thu hẹp đối tượng được miễn đào tạo 
nghề đấu giá, theo đó chỉ những người đã qua các 
khóa đào tạo về nghề nghiệp và có kỹ năng hành 
nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và lĩnh vực có 
liên quan như luật sư, công chứng viên, quản tài 
viên, thừa phát lại... mới được miễn đào tạo. Nâng 
cao tiêu chuẩn Đấu giá viên là một trong những 
điểm mới cơ bản của Luật Đấu giá tài sản so với 
Nghị định số 17/2010/NĐ-CP.

5. Về tổ chức đấu giá tài sản 
Luật Đấu giá tài sản quy định tổ chức đấu giá 

tài sản gồm Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, 
doanh nghiệp đấu giá tài sản. Để nâng cao tính 
chuyên nghiệp, chuyên môn hoá trong hoạt động 
của doanh nghiệp đấu giá tài sản, nâng cao chất 
lượng dịch vụ đấu giá tài sản trong bối cảnh nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Luật Đấu 
giá tài sản quy định doanh nghiệp đấu giá tài sản 
được thành lập dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân 
và công ty hợp danh, nhằm bảo đảm đầy đủ trách 
nhiệm của doanh nghiệp đấu giá và Đấu giá viên đối 
với Nhà nước và khách hàng.

Xuất phát từ tính chất hoạt động hành nghề 
đấu giá tài sản là một trong những ngành, nghề, lĩnh 
vực đầu tư kinh doanh có điều kiện được thực hiện 
theo quy định của pháp luật chuyên ngành, Luật 
Đấu giá tài sản quy định doanh nghiệp đấu giá tài 
sản đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp (không đăng 
ký thành lập theo Luật Doanh nghiệp). Quy định này 
cũng tương tự quy định của Luật Luật sư về đăng 
ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; quy 
định của Luật Công chứng về đăng ký hoạt động 
của tổ chức hành nghề công chứng, đều phải đăng 
ký hoạt động tại Sở Tư pháp. Việc quy định doanh 
nghiệp đấu giá đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp sẽ 
tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, tránh 
tình trạng doanh nghiệp phải đăng ký nhiều lần (tại 
Sở Tư pháp và Sở Kế hoạch và Đầu tư). Hồ sơ, trình 
tự, thủ tục đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá 
được quy định trong Luật theo hướng đơn giản hóa 
các thủ tục hành chính.

6. Về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản
Khắc phục hạn chế của Nghị định số 17/2010/

NĐ-CP, Luật Đấu giá tài sản tách bạch quy trình bán 
đấu giá với quy trình trước và sau khi tổ chức bán 
đấu giá như việc phê duyệt tài sản đưa ra đấu giá, 
việc thẩm định giá, xác định giá khởi điểm, giám 
định tài sản đấu giá được thực hiện trước khi ký 
hợp đồng dịch vụ bán đấu giá; việc chuyển quyền 
sở hữu tài sản được thực hiện sau khi tổ chức đấu 
giá tài sản thực hiện việc đấu giá thành.

Luật Đấu giá tài sản quy định về trình tự, thủ tục 
đấu giá tài sản chung và trình tự, thủ tục đấu giá các 
loại tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông 
qua đấu giá theo hướng chặt chẽ, đảm bảo tính minh 
bạch, khách quan, hạn chế tối đa tình trạng móc nối, 
thông đồng, dìm giá, xác định rõ trách nhiệm của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân liên quan, tránh gây thất thoát 
cho tài sản nhà nước, thể hiện qua một số nội dung 
chính như sau:

Một là, việc niêm yết các thông tin đấu giá tài 
sản được công khai rộng rãi, minh bạch tới các đối 
tượng có nhu cầu mua tài sản đấu giá, đồng thời để 
đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của việc niêm yết, đối 
với bất động sản Luật đã bỏ quy định về việc niêm 
yết tại nơi có bất động sản đấu giá. Theo đó, việc 
niêm yết được thực hiện tại trụ sở tổ chức đấu giá, 
nơi tổ chức cuộc đấu giá và tại Ủy ban nhân dân cấp 
xã nơi có bất động sản đấu giá; việc tổ chức đăng ký 
tham gia đấu giá đảm bảo tính chặt chẽ, khách quan, 
thuận lợi và tổ chức đấu giá tài sản không được đặt 
thêm yêu cầu, điều kiện nào đối với người đăng ký 
tham gia đấu giá ngoài các điều kiện đã được pháp 
luật quy định; nâng tỷ lệ tiền đặt trước lên mức phù 
hợp để hạn chế tình trạng người không có nhu cầu 
mua tài sản nhưng vẫn đăng ký tham gia đấu giá để 
trục lợi hoặc gây khó khăn cho cuộc đấu giá; thủ tục 
mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá được thực hiện 
công khai, thuận lợi nhằm tránh tình trạng tổ chức 
đấu giá cản trở hoặc hạn chế người đăng ký tham 
gia đấu giá; khoản tiền đặt trước, tiền mua tài sản 
đấu giá được quản lý chặt chẽ hơn.

Hai là, quy định rõ ràng, rành mạch hơn hình 
thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, bỏ phiếu gián 
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tiếp; bổ sung hình thức đấu giá trực tuyến, qua đó 
góp phần hạn chế tình trạng thông đồng, móc nối 
để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá; bổ sung 
phương thức đặt giá xuống để phù hợp với thực 
tiễn hoạt động đấu giá tài sản tại Việt Nam trước 
bối cảnh hội nhập quốc tế. Thông lệ của các nước 
trong khu vực và trên thế giới về nghề đấu giá tài 
sản đều có quy định và áp dụng phương thức đặt 
giá xuống phổ biến, ví dụ như đấu giá hàng hóa ở 
Thái Lan, đấu giá hoa tulip ở Hà Lan, đấu giá cá tại 
Anh và Israel, thị trường tín dụng ở Rumani, trao 
đổi ngoại thương ở Bolivia…

Ba là, quy định rõ quyền và nghĩa vụ của 
người có tài sản đấu giá trong việc tổ chức thực 
hiện việc đấu giá, theo đó trong quá trình tổ chức 
đấu giá, người có tài sản đấu giá có quyền giám 
sát quá trình tổ chức việc đấu giá, yêu cầu tổ chức 
đấu giá tài sản dừng việc tổ chức đấu giá nếu có 
hành vi vi phạm trình tự, thủ tục đấu giá, yêu cầu 
Đấu giá viên dừng cuộc đấu giá nếu có hành vi 
thông đồng, móc nối để dìm giá; người có tài sản 
chịu trách nhiệm về tài sản đưa ra đấu giá, ký hợp 
đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan 
có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá sau khi 
đấu giá thành, giao tài sản đấu giá cho người trúng 
đấu giá.

Bốn là, quy định 05 trường hợp hủy kết quả 
đấu giá đảm bảo chặt chẽ, khách quan, bảo đảm 
xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trong hoạt 
động đấu giá tài sản, qua đó góp phần bảo vệ 
quyền, lợi ích của các bên có liên quan, lợi ích của 
Nhà nước phù hợp với thực tiễn hoạt động đấu giá 
tài sản và quy định của pháp luật về dân sự.

 7. Về đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của 
khoản nợ xấu

Luật Đấu giá tài sản quy định tổ chức mà Nhà 
nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành 
lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng chỉ được 
đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ 
xấu. Trong trường hợp nợ xấu và tài sản bảo đảm 
của khoản nợ xấu được bán đấu giá theo quy định 
của pháp luật thì tổ chức mà Nhà nước sở hữu 
100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý 

nợ xấu của tổ chức tín dụng ký hợp đồng dịch vụ 
đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản để thực 
hiện đấu giá tài sản hoặc tự thực hiện đấu giá tài 
sản theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Đấu 
giá tài sản.

Để đảm bảo việc thực hiện đấu giá của tổ 
chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do 
Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức 
tín dụng công khai, minh bạch, khách quan, đúng 
pháp luật, Luật Đấu giá tài sản quy định cụ thể 
quyền và nghĩa vụ cũng như các hành vi bị nghiêm 
cấm đối với tổ chức này trong hoạt động đấu giá 
tài sản.

* Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá 
tài sản

Để đảm bảo phù hợp với bản chất của dịch vụ 
đấu giá tài sản là hoạt động dịch vụ vận hành theo 
cơ chế thị trường, Luật Đấu giá tài sản quy định thù 
lao dịch vụ đấu giá thay cho phí dịch vụ đấu giá tài 
sản. Theo đó, thù lao dịch vụ đấu giá được xác định 
theo cơ chế giá dịch vụ thị trường do các bên thỏa 
thuận. Tuy nhiên, để tránh thất thoát tài sản của 
nhà nước, đảm bảo quyền lợi của người thế chấp 
tài sản, người phải thi hành án, đối với việc đấu giá 
tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua 
đấu giá thì thù lao dịch vụ đấu giá được xác định 
theo cơ chế giá dịch vụ theo khung do Bộ Tài chính 
quy định. Ngoài ra, Luật Đấu giá tài sản quy định 
trong trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu và 
được tổ chức đấu giá tài sản cung cấp dịch vụ khác 
theo quy định của Luật như làm thủ tục chuyển 
quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, quản lý tài 
sản, xác định giá khởi điểm thì phải trả chi phí dịch 
vụ cho tổ chức đấu giá tài sản theo thỏa thuận giữa 
các bên.

 * Về chuyển đổi mô hình hoạt động Trung 
tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

Trong thời gian qua, mặc dù các doanh 
nghiệp đấu giá tài sản đã có sự đóng góp tích cực 
trong hoạt động đấu giá tài sản nhưng tại một số 
địa phương, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản 
vẫn giữ vai trò nòng cốt trong việc đấu giá, nhất là 
tại 14 tỉnh hiện nay chưa có doanh nghiệp đấu giá 

27



TÌM HIỂU LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NĂM 2016

tài sản. Hoạt động đấu giá của Trung tâm Dịch vụ 
bán đấu giá tài sản, đặc biệt trong việc đấu giá tài 
sản thi hành án dân sự, tài sản xử lý vi phạm hành 
chính bị tịch thu, đấu giá tại vùng sâu, vùng xa mà 
doanh nghiệp đấu giá tài sản thường không nhận 
do không đảm bảo yếu tố lợi nhuận, đã góp phần 
tích cực trong việc đảm bảo hiệu quả thi hành các 
bản án của Tòa án liên quan đến thi hành án dân 
sự, phá sản doanh nghiệp, góp phần thực hiện 
nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tiếp tục khẳng định chủ trương xã hội hóa 
hoạt động đấu giá tài sản, từng bước đưa hoạt 
động đấu giá tài sản theo hướng chuyên nghiệp 
hóa, Luật Đấu giá tài sản giao Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình 
thực tiễn tại địa phương xem xét, phê duyệt đề án 
thực hiện cơ chế tự chủ đối với Trung tâm Dịch vụ 
bán đấu giá tài sản, đề án chuyển đổi Trung tâm 
thành doanh nghiệp trong trường hợp không cần 
thiết duy trì Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, 
đề án giải thể Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài 
sản trong trường hợp không có khả năng chuyển 

đổi thành doanh nghiệp sau khi có ý kiến thống 
nhất của Bộ Tư pháp để đảm bảo hoạt động đấu 
giá liên tục, ổn định, tránh gây ách tắc việc xử lý tài 
sản, phù hợp với tình hình thực tiễn về tổ chức và 
hoạt động đấu giá tại địa phương.

8. Quản lý nhà nước về đấu giá tài sản 
Luật Đấu giá tài sản quy định Bộ Tư pháp giúp 

Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về đấu giá 
tài sản; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ 
trong việc phối hợp với Bộ Tư pháp trong công tác 
quản lý nhà nước về đấu giá tài sản; trách nhiệm 
của Bộ Tài chính trong việc hướng dẫn về chế độ tài 
chính trong hoạt động đấu giá tài sản; trách nhiệm 
của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương trong việc quản lý nhà nước về đấu 
giá tài sản tại địa phương; giao Sở Tư pháp giúp 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương thực hiện quản lý nhà nước về đấu giá tài sản, 
trong đó Sở Tư pháp có nhiệm vụ mới là thực hiện 
việc đăng ký hoạt động cho các doanh nghiệp đấu 
giá tài sản./.

             HÀ NHuNg (Sưu tầm)

nhằm gây “sức ép” đối với bên có nghĩa vụ trong hợp 
đồng song vụ để bên này phải thực hiện nghĩa vụ 
đã cam kết theo thỏa thuận giữa các bên trong hợp 
đồng song vụ. Chính vì tính chất (bản chất) của biện 
pháp cầm giữ tài sản là chiếm giữ tài sản để bên có 
nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ, do vậy, Bộ luật Dân sự 
năm 2015 đã tiếp cận cầm giữ tài sản với tư cách là 
một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. 
Trên cơ sở kế thừa quy định về cầm giữ tài sản trong 
thực hiện hợp đồng song vụ tại Bộ luật Dân sự 2005, 
Bộ luật Dân sự 2015 đã phát triển cầm giữ tài sản 
thành một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tại 
các Điều 346, 347, 348, 349, 350. Theo đó:

Cầm giữ tài sản là việc bên có quyền (sau đây 
gọi là bên cầm giữ) đang nắm giữ hợp pháp tài sản 
là đối tượng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ 
tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực 

hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.
Cầm giữ tài sản phát sinh từ thời điểm đến hạn 

thực hiện nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ không thực 
hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ, cầm giữ 
tài sản phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba 
kể từ hời điểm bên cầm giữ chiếm giữ tài sản.

Bên cầm giữ có quyền yêu cầu bên có nghĩa vụ 
phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng 
song vụ, yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thanh toán chi 
phí cần thiết cho việc bảo quản, giữ gìn tài sản cầm 
giữ; được khai thác tài sản cầm giữ để thu hoa lợi, lợi 
tức nếu được bên có nghĩa vụ đồng ý. Giá trị của việc 
khai thác tài sản cầm giữ được bù trừ vào giá trị nghĩa 
vụ của bên có nghĩa vụ.

Bên cầm giữ có nghĩa vụ giữ gìn, bảo quản tài sản 
cầm giữ, không được thay đổi tình trạng của taì sản cầm 
giữ, không được chuyển giao, sử dụng tài sản cầm giữ 
nếu không có sự đồng ý của bên có nghĩa vụ, giao lại tài 
sản cầm giữ khi nghĩa vụ đã được thực hiện, bồi thường 
thiệt hại nếu làm mất hoặc hư hỏng tài sản cầm giữ./.

TrIỆu HIỀN

ĐIểM MỚI Của...
(Tiếp theo trang 21)
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