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TRẦN NGUYỄN THỊ TÂM ĐAN * 

Tóm tắt: Thế chấp nhà ở là một trong những giao dịch dân sự về nhà ở đang gây nhiều quan 

điểm trái chiều, kể cả trong giới luật học cũng như trong giới hành nghề công chứng, luật sư, pháp 

chế ngân hàng. Xuất phát từ việc hiểu chưa đúng bản chất của thế chấp nhà ở. Bài viết tập trung 

phân tích bản chất của thế chấp, thế chấp nhà ở, đặc biệt là phân tích quan điểm liên quan đến bản 

chất của thế chấp nhà ở của Toà án nhân dân tối cao trong Công văn số 64/TANDTC-PC thông báo 

kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính, trong đó 

xem thế chấp nói chung, thế chấp nhà ở nói riêng là một giao dịch chuyển giao tài sản có điều kiện; 

từ đó đưa ra các nhận định làm rõ về bản chất của thế chấp nhà ở bao gồm việc xác định thế chấp 

nhà ở không phải là một giao dịch dân sự có điều kiện, không phải là một giao dịch dân sự chuyển 

giao tài sản, việc chuyển giao tài sản thế chấp (nhà ở) chỉ được thực hiện khi xảy ra một trong các 

trường hợp xử lí tài sản thế chấp. 
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THE NATURE OF HOME MORTGAGE UNDER THE REGULATIONS OF THE CIVIL CODE 

IN VIETNAM 

Abstract: Home mortgage is one of the civil transactions on the home that is causing mixed views, 

both in the legal world and in the world of notary practice, lawyers, and the banking legal profession. 

One of the main causes of these controversies is a misinterpretation of the nature of residential 

mortgages. The article focuses on analyzing the nature of mortgages, then analyzing the nature of 

residential mortgages, especially analyzing the views related to the nature of home mortgages of the 

Supreme People's Court in Vietnam. Document No. 64/TANDTC-PC announces the results of online 

answers to several problems related to criminal, civil, and administrative proceedings mentioning the 

view of mortgages in general and home mortgages in particular as a civil conditional property 

transactions transaction; thereby there are clear statements be given about the nature of a home 

mortgage, including determining that the mortgage is not a conditional civil transaction, not a civil 

transaction of property transfer, the transfer of collateral (house) is made only when one of the cases 

of mortgage disposal occurs. 
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1. Bản chất của thế chấp  

Hệ thống pháp luật về bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ nói chung, thế chấp tài sản nói  
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