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Tóm tắt: Đặt cọc là một biện pháp bảo đảm có vai trò bảo đảm cho việc giao kết, thực hiện một 

hợp đồng khác. Tuy nhiên, khi mục đích không đạt được bởi nhiều nguyên do khác nhau thì có thể nảy 

sinh tranh chấp về yêu cầu tuyên bố đặt cọc vô hiệu và yêu cầu trả lại tài sản đặt cọc. Khi giải quyết 

tranh chấp, thực tiễn xét xử và khoa học pháp lí còn những quan điểm trái chiều, có quan điểm cho 

rằng các yêu cầu này thuộc loại tranh chấp hợp đồng nên áp dụng thời hiệu khởi kiện, có quan điểm 

cho rằng cần phân biệt yêu cầu trả lại tài sản đặt cọc thuộc loại tranh chấp bảo vệ quyền sở hữu nên 

không áp dụng thời hiệu khởi kiện. Để làm sáng tỏ vấn đề lựa chọn loại thời hiệu khởi kiện áp dụng 

trong các trường hợp yêu cầu tuyên bố đặt cọc vô hiệu, trả lại tài sản đặt cọc, bài viết phân tích quy 

định của pháp luật; thực tiễn áp dụng; từ đó kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về vấn đề này. 
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PRESCRIPTION FOR INITIATING LEGAL ACTION REQUESTING TO DECLARE THE 

DEPOSIT INVALID AND TO RETURN THE DEPOSITED PROPERTY 

Abstract: Deposit is a security measure for the purpose of entering into or performance of a 

contract. However, when the purposes are not achieved due to different reasons, disputes regarding 

the request to declare the deposit invalid and to return the deposited property may arise. When 

resolving these disputes, there are opposing points of view between judicial practice and legal science. 

Some people believe that these requirements are contractual disputes, so prescription for initiating 

legal action should be applied, while the others consider it is necessary to categorize the request to 

return the deposited property as a type of property ownership disputes, so there shall be no 

application of prescription for initiating legal action. In order to clarify the issue of appling 

prescription for initiating legal action  requesting to declare the deposit invalid and to return the 

deposited property, this paper analyzes the related law and its practical application. On that basis, it 

also suggests some  proposals to improve the law on this issue. 
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1. Quy định của pháp luật về thời hiệu khởi 

kiện trong các trường hợp yêu cầu tuyên bố 

đặt cọc vô hiệu và trả lại tài sản đặt cọc 

Theo Điều 328 Bộ luật Dân sự (BLDS) 

năm 2015, “trường hợp hợp đồng được giao 

kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại 

cho bên đặt cọc” và “nếu bên nhận đặt cọc 

từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì 

phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc”. 

Như vậy, điều luật quy định rất rõ đối tượng 

được hoàn trả ở đây là tài sản đặt cọc, mà 

bên đặt cọc đã giao cho bên nhận cọc.  
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