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Tóm tắt: Quyền sở hữu tài sản là quyền dân sự cơ bản của con người. Quyền sở hữu tài sản được 

ghi nhận trong pháp luật quốc gia với tư cách là quyền công dân. Việc luật hoá và xây dựng hệ thống 

pháp luật thống nhất về quyền tài sản là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Bài viết phân tích 

quá trình hình thành, xu hướng phát triển của Hiến pháp và các quy định khác của pháp luật Việt 

Nam về quyền sở hữu tài sản; đánh giá thành tựu, thách thức của pháp luật Việt Nam và đề xuất 

phương hướng, giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền đối với tài sản. 
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THE RIGHT TO PROPERTY OWNERSHIP IN THE CONSTITUTION 2013 AND THE 

IMPROVEMENT OF  THE LAW ON PROPERTY OWNERSHIP 

Abstract: Property ownership is a basic civil right. Property ownership is enshrined in the 

national law as a citizen's right. The codification of property rights and building a unified legal system 

on property rights is essential in the current context. This article analyzes the formation process, 

development trends of the Constitution and other provisions of Vietnamese law on property 

ownership; and it also assesses the achievements and challenges of Vietnamese law and proposes 

directions and solutions to improve the provisions of Vietnamese law on property rights. 
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1. Quy định của Hiến pháp năm 2013 

về quyền sở hữu tài sản 

Quyền sở hữu tài sản là một quyền thiêng 

liêng, được ghi nhận trong Hiến pháp. Hiến 

pháp năm 2013 ghi nhận, tôn trọng đa hình 

thức sở hữu, bảo hộ quyền sở hữu tư nhân và 

quyền thừa kế. Các nguyên tắc hiến định của 

Hiến pháp năm 2013 về quyền sở hữu bao gồm: 

- Về hình thức sở hữu, Hiến pháp năm 

2013 đã thể hiện rõ nét quan điểm của Đảng 

và Nhà nước Việt Nam là thừa nhận và 

khẳng định vai trò bình đẳng của nhiều hình 

thức sở hữu, theo đó “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” (Điều 32). Nhà nước tôn trọng 

sự đa dạng hình thức sở hữu, bảo hộ quyền 

sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, các quyền 

về tài sản và sở hữu trí tuệ. Khoản 1 Điều 51 

Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nền kinh tế 

Việt Nam là nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức  
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