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“Bảo lưu quyền sở hữu” với tư cách là một biện pháp bảo đảm thực hiện 
nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán hàng hóa có thể được xem là một 
trong những nội dung mới sáng tạo, và phù hợp với thông lệ quốc tế của 

Bộ Luật dân sự năm 2015. Tuy nhiên, các vấn đề liên quan đến “Bảo lưu quyền sở hữu” 
được quy định tại Điều 331, 332, 333, và 334 của BLDS 2015 đang gây ra nhiều tranh 
cãi về mặt khoa học pháp lý và thực tiễn áp dụng, khi chưa đảm bảo sự thống nhất với 
các quy định khác của BLDS 2015, và có nhiều quy định khó có khả năng thực thi trên 
thực tế, khiến cho điều khoản “Bảo lưu quyền sở hữu” ít được các bên đưa vào trong hợp 
đồng mua bán của mình. Bài viết này đi sâu vào việc phân tích, bình luận và đưa ra giải 
pháp hoàn thiện các quy định của BLDS 2015 về “Bảo lưu quyền sở hữu”.

Từ khóa: Bảo lưu quyền sở hữu, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, hợp đồng mua bang 
hàng hóa, Bộ Luật dân sự năm 2015.

Abstract:
“Retention of title” as a security device for performance of obligation of sale contract 

of goods may be considered as one of creative amendments of Civil Code 2015 which 
is consistent with relevant international practice. However, issues related to “Retention 
of title” provided under Article 331, 332, 333, and 334 of Civil Code 2015 has resulted 
in numerous legal debates on the consistency of these provisions with other provisions 
of Civil Code 2015, and the feasibility of application of these provisions into practice, 
which may be the reason for the practice that the clause “Retention of title” is hardly 
incorporated into sale contract of goods. This article analyzes, comments and suggest 
solution to perfect provisions of Civil Code 2015 relating to “Retention of title”
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