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NGUYỄN VĂN TUYẾN * 

Tóm tắt: Trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng nói chung và hoạt động cho vay nói 

riêng, vấn đề bảo đảm thực hiện nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng luôn được các nhà kinh doanh quan 

tâm, vì nó liên quan trực tiếp đến việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của họ trong quá trình kinh 

doanh. Bài viết trao đổi một số vấn đề lí luận và thực tiễn về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hoạt 

động kinh doanh của tổ chức tín dụng (trong đó chủ yếu đề cập việc bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ 

phát sinh từ hợp đồng cho vay giữa tổ chức tín dụng với khách hàng của họ), trên cơ sở đó làm rõ hơn 

lí thuyết truyền thống về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng nói chung và bảo đảm thực hiện nghĩa 

vụ trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng nói riêng ở Việt Nam hiện nay. 

Từ khoá: Nghĩa vụ tài sản; tổ chức tín dụng; hoạt động cho vay; bảo đảm thực hiện nghĩa vụ 

Nhận bài: 15/02/2022            Hoàn thành biên tập: 28/6/2022               Duyệt đăng: 28/6/2022 

SECURITY OF CUSTOMER'S PROPERTY OBLIGATIONS TO CREDIT INSTITUTIONS IN 

LENDING ACTIVITIES  

Abstract: In the business activities of credit institutions in general and lending activities in 

particular, the guarantee of obligations performance arising from contracts is always of interest to 

businessmen, because it is directly related to the assurance of their legitimate rights and interests in the 

business process. This article would discuss some theoretical and practical issues about the guarantee of 

obligations performance in credit institutions business activities (which mainly deal with the guarantee 

of obligations performance arising from loan agreements between credit institutions and their 

customers), and on that basis, it clarifies the traditional theory of contract performance guarantee in 

general and the performance guarantee in lending operations of credit institutions in particular in Vietnam. 
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1. Một số vấn đề lí luận về bảo đảm thực 

hiện nghĩa vụ tài sản của khách hàng đối 

với tổ chức tín dụng trong hoạt động cho vay  

Trong khoa học pháp lí, lí thuyết về bảo 

đảm thực hiện nghĩa vụ không phải là vấn đề 

mới mà thực tế nó đã có lịch sử hình thành 

và phát triển rất lâu đời. Bên cạnh các quan 

điểm, học thuyết về bảo đảm thực hiện nghĩa 

vụ dân sự vốn đã hình thành và được bồi đắp 

qua thời gian, dường như quy định về bảo 

đảm thực hiện nghĩa vụ trong các Bộ luật 

Dân sự (BLDS) lớn trên thế giới hiện nay (ví 

dụ: BLDS Pháp, BLDS Đức, BLDS Áo…) 

đều có nguồn gốc từ chế định sơ khai về bảo 

đảm nghĩa vụ trong cổ luật La Mã
1
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