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LUẬN VĂN:

Thực tiễn áp dụng pháp luật Giao

Dịch Bảo Đảm trong hàng hải
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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Việt Nam là một quốc gia có biên giới biển, có lãnh hải và vùng đặc quyền kinh

tế ở biển Đông với diện tích hơn 1 triệu km2, thêm vào đó là đặc điểm không phải quốc

gia nào cũng có, đó là Biển Đông của nước ta là biển hở thông với đại dương. Vì thế,

Việt Nam không những có nhiều thuận lợi để khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên tái

tạo và không tái tạo phong phú, quan trọng do thiên nhiên mang lại, mà còn là cơ hội

giao thương với thế giới để phát triển nền kinh tế hội nhập mang nhiều thách thức, trong

đó phát triển ngành hàng hải, giao thông vận tải biển, các công trình ven biển, các ngành

công nghiệp, dịch vụ, du lịch và thương mại quốc tế.

Những năm gần đây, Việt Nam đang thúc đẩy xây dựng và cải cách pháp luật

dân sự nói chung và pháp luật thương mại nói riêng trong đó có pháp luật Hàng hải.

Trong năm 2005 với hai kỳ họp, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Dân sự (từ đây xin viết

tắt là BLDS) thay thế năm 1995 và Bộ luật Hàng hải (từ đây xin viết tắt là BLHH) thay

thế năm 1990; một loạt đạo luật về tài sản và kinh doanh như Luật Thương mại (sửa

đổi), Luật Nhà ở, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Sở hữu Trí tuệ và

Luật đầu tư (thống nhất). Đây là các luật hết sức cần thiết và quan trọng đối với mọi thể

nhân và pháp nhân kinh doanh trong khu vực nhà nước và tư nhân.

Điều đó chứng tỏ việc đẩy nhanh quá trình xây dựng các thể chế kinh tế vi mô ở

nước ta, là cơ sở tạo nên môi trường kinh doanh:

- Nhiều thể nhân và pháp nhân kinh doanh;

- Hoạt động dựa trên cơ sở quyền tự do kinh doanh;

- Giao dịch dựa vào nguyên tắc thoả thuận, cùng có lợi và tự chịu trách nhiệm;

- Mở rộng hoạt động của chi nhánh và đại diện pháp nhân;



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

- Tiềm lực kinh tế bắt đầu tập trung vào các Công ty Trách nhiệm hữu hạn hay

Cổ phần, các thực thể hợp danh (Patnerships), các thương nhân là chủ trang trại, hộ gia

đình...

Các thể chế kinh tế vi mô như vậy đang tạo nên mạng lưới các vi mạch nuôi

sống mọi tế bào xã hội, trong đó có mạng lưới các doanh nghiệp đóng tàu và dịch vụ

sửa chữa tàu đang có nhiều tiềm năng hứa hẹn và nhiều thách thức, mà một trong những

thách thức đó là môi trường giao dịch tài sản phi mua bán nhưng có bảo đảm giữa các

chủ thể thị trường với doanh nghiệp hàng hải.

BLHH 1990 và BLDS 1995 là sự minh chứng cho việc đặt nền móng xây dựng

hệ thống pháp luật dân sự - thương mại của Việt Nam ở những năm đầu 90. Cả hai Bộ

luật sau thời gian thực thi, nay được thay thế bằng các Bộ luật mới năm 2005 trên quan

điểm có định hướng, kế thừa, pháp điển hóa các quy định hiện hành còn thích hợp, vận

dụng kinh nghiệm xây dựng pháp luật của nước ngoài phù hợp với điều kiện của Việt

Nam và từng bước nội luật hoá pháp luật quốc tế.

Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội trong đó có chiến lược kinh tế biển những

năm gần đây được xây dựng và hoàn thiện trong bối cảnh hội nhập, phát triển và đầy

thách thức, nhất là việc thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam-Koa Kỳ (BTA)

và việc chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đang tính từng ngày.

Chiến lược kinh tế biển của Việt Nam dựa trên mục tiêu lớn mà Đảng ta đặt ra cho thiên

kỷ mới là khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế vùng biển, ven biển, kết hợp an ninh

quốc phòng, tạo thế và lực để phát triển mạnh kinh tế-xã hội, bảo vệ và làm chủ vùng

biển Tổ quốc. Để đạt được mục tiêu đó thì một trong các biện pháp quan trọng nhất là

xây dựng cơ cấu kinh tế vùng hướng mạnh về xuất khẩu, kết hợp khai thác kinh tế vùng

ngập mặn và ven biển, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Việc phát triển thương

mại-hàng hải trong một chương trình liên kết các ngành kinh tế quan trọng như dầu khí,

vận tải (đặc biệt là vận tải đa phương thức), kéo theo đó là công nghiệp đóng tàu, xây

dựng cảng biển và dịch vụ cảng biển, tạo nên cơ cấu kinh tế công nghiệp ven biển hiện

đại, nơi có số lượng và cường độ giao dịch thương mại-hàng hải diễn ra hết sức lớn.



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Ngành công nghiệp đóng tàu và sửa chữa tàu, ngành vận tải biển trước yêu cầu

phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế đang đặt ra yêu cầu môi trường giao dịch tài sản phi

mua bán trong đó có giao dịch bảo đảm (từ đây viết tắt là "GDBĐ") được an toàn, giảm

thiểu rủi ro trong các hoạt động thương mại-hàng hải của các doanh nghiệp. Môi trường

GDBĐ an toàn đối với doanh nghiệp thương mại-hàng hải trong lĩnh vực vận tải, đóng

tàu thể hiện ở các đặc điểm:

Thứ nhất, doanh nghiệp có nhiều khả năng để có được khoản vay hoặc thanh

toán/hoàn thành một phần hay toàn bộ nghĩa vụ đang gánh vác bằng cách đưa ra một

bảo đảm nhất định bằng tài sản là con tàu của mình dưới hình thức thế chấp tàu, trong

đó có tàu hình thành trong tương lai.

Thứ hai, khi thế chấp con tàu, quyền tài sản đối với tàu của chủ sở hữu tàu đã

có biến động, do đó sự biến động này buộc người thế chấp (hoặc người nhận thế chấp,

hoặc cả hai người tuỳ pháp luật mỗi nước) phải thông báo công khai (hành vi đăng ký)

việc thế chấp con tàu đó, nhằm đối kháng với người thứ ba (nếu có giao dịch khác hay

tranh chấp về cùng con tàu đó), đồng thời mọi giao dịch về tàu biển, kể cả GDBĐ như

thế chấp tàu biển chỉ có hiệu lực sau khi đã đăng ký vào sổ Đăng ký tàu biển quốc gia.

Thứ ba, các chủ nợ đối với con tàu đã thế chấp khi có được thông tin về tình

trạng pháp lý của con tàu đó, sẽ đối kháng với nhau để giành quyền ưu tiên thanh toán

(theo thứ tự) từ con tàu đó, theo nguyên tắc - ai đăng ký trước sẽ giành quyền ưu tiên

thanh toán trước.

Những vấn đề trên đặt yêu cầu cần tư duy thấu đáo hơn về GDBĐ bằng tàu

biển, trên cơ sở đó đề xuất bổ sung chế định GDBĐ trong pháp luật dân sự của Việt

Nam và áp dụng chế định này trong pháp luật thương mại-hàng hải trong bối cảnh hội

nhập kinh tế quốc tế.

Đề tài tập trung ở phạm vi GDBĐ bằng tàu biển.
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2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài

Mục đích:

Làm rõ một số vấn đề tồn tại về mặt lý luận và những vướng mắc trong thực tiễn

áp dụng pháp luật GDBĐ trong hàng hải; đề xuất một số kiến nghị về phương hướng

xây dựng và hoàn thiện pháp luật GDBĐ trong hàng hải.

Nhiệm vụ:

Để đạt được mục đích trên, luận văn có nhiệm vụ:

- Góp phần thúc đẩy môi trường nghiên cứu về GDBĐ nói chung và bảo đảm trong

pháp luật hàng hải nói riêng đối với giới lập pháp và giới hành pháp;

- Góp phần mở rộng cơ hội tăng cường nhận thức về biện pháp bảo đảm an toàn

trong kinh doanh của giới doanh nghiệp;

- Đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần vào quá trình hoàn thiện chế định GDBD

trong pháp luật dân sự nói chung và pháp luật về hàng hải nói riêng như Nghị định về

GDBD, Pháp lệnh Đăng ký GDBD, Luật đăng ký Bất động sản, Pháp lệnh Bắt giữ tàu

biển v.v...

3. Phạm vi nghiên cứu đề tài

Trong khuôn khổ luận văn tập trung vào các vấn đề:

3.1 Tham khảo một số học thuyết dân sự để làm cơ sở cho việc xem xét, nhìn

nhận bước đầu về quá trình hình thành chế định GDBĐ nói chung, trong hàng hải nói

riêng; khái niệm GDBĐ, các khái niệm về GDBĐ; các đặc điểm và một số quan điểm lý

luận về GDBĐ nói chung và thương mại - hàng hải nói riêng của Việt Nam;

3.2 Nêu và phân tích các bất cập về pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật

hiện hành về GDBĐ trong hàng hải (nêu lên việc thiếu một số chế định bảo đảm bằng

tàu biển) rút ra một số nguyên nhân cơ bản và bước đầu đánh giá về thể chế GDBĐ

trong hàng hải;
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3.3 Đưa ra một số kiến nghị phương hướng xây dựng và áp dụng chế định

GDBĐ trong thương mại - hàng hải.

4. Ý nghĩa thực tiễn và sự đóng góp của đề tài

Luận văn là sự kết nối giữa tư duy và kinh nghiệm pháp lý về dân sự nói chung

với thương mại - hàng hải nói riêng trong lĩnh vực chuyên sâu về GDBĐ. Một số quan

điểm khảo cứu của tác giả đã có cơ hội chia sẻ với đồng nghiệp trong quá trình xây

dựng BLDS 2005, BLHH 2005; các Dự thảo Pháp lệnh Đăng ký GDBĐ (mới), Dự thảo

Luật Đăng ký bất động sản (mới), Dự thảo Nghị định về GDBĐ (thay thế Nghị định

165), Dự thảo Pháp lệnh Bắt giữ tàu biển (mới), và Nghị định 49 (thay thế Nghị định

91) ban hành Quy chế về đăng ký và mua, bán tàu biển.

Các đóng góp bước đầu của luận vănlà:

- Chỉ ra một số bất cập về lý luận của chế định GDBĐ;

- Chỉ ra khoảng trống trong chế định GDBĐ và việc áp dụng quy định GDBĐ

trong lĩnh vực hàng hải;

- Đề xuất bổ sung quy định GDBĐ trong pháp luật hàng hải.

5. Phương pháp nghiên cứu đề tài

Tác giả sử dụng phương pháp đối thoại, phỏng vấn đối tượng là các nhà hoạch

định chính sách pháp luật, các nhà quản lý, các chuyên gia hoạt động thực tiễn; đồng

thời sử dụng phương pháp luật học so sánh xuyên suốt luận văn, trong đó chủ yếu đối

chiếu pháp luật của một số quốc gia theo hệ luật thành văn như Nhật Bản, Trung Quốc,

đồng thời có so sánh với hệ Thông luật mà đại diện là Hoa Kỳ. Bên cạnh đó đặc biệt lưu ý

các Điều ước quốc tế với tư cách là nguồn luật quốc gia có tác động hiệu quả tới quá trình

xây dựng và áp dụng pháp luật về GDBĐ trong hàng hải. Sau cùng là việc sử dụng các

phương pháp phân tích tổng hợp, logic hình thức để xử lý tư liệu, thông tin.

6. Tình hình nghiên cứu đề tài
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BLHH có từ năm 1990, thực chất nó "được Tổng cục đường biển (nay là Cục

Hàng hải Việt Nam) khởi xướng xây dựng từ năm 1987 [21, tr. 3] ngay khi vẫn còn chế

độ tập trung bao cấp nặng nề và có trước Hiến pháp 1992. Điều đó thể hiện những bước

tiến mạnh hơn, dài hơn của BLHH 1990 so với BLDS 1995 vì lợi thế áp dụng và tham

khảo các Điều ước quốc tế, trong đó có những Điều ước quốc tế công nhận và tham gia.

Năm 2005, hai bộ luật này được sửa đổi, thay thế để tiếp tục tạo môi trường pháp lý cho

quá trình tiếp tục đổi mới, hội nhập và phát triển.

Bên cạnh đó, việc tác giả được tiếp cận quá trình soạn thảo các văn bản pháp

luật trên và việc tham gia nhiều cuộc toạ đàm về GDBĐ của Việt Nam và của các quốc

gia như Nhật, Pháp, Đức, Hoa Kỳ... là cơ hội thuận lợi để nghiên cứu xây dựng thể chế

dân sự nói chung và chế định GDBĐ nói riêng. Tác giả tham khảo, so sánh pháp luật

quốc tế và của các nước phát triển và đang phát triển thuộc hai hệ thống luật Lục địa và

Thông luật về Dân sự, Thương mại và Hàng hải, để sơ bộ đánh giá về mặt nghiên cứu

khoa học và thực tiễn áp dụng chế định GDBĐ ở nước ta. Đề án bảo vệ Tiến sĩ Luật học

của chị Nguyễn Thị Như Mai về pháp luật hàng hải và các bài viết đã đăng tạp chí, hay

những bài nghiên cứu của Tiến sĩ Luật học Nguyễn Thúy Hiền về GDBĐ đã và đang hỗ

trợ cho việc nghiên cứu của tác giả. Đặc biệt, việc góp ý kiến của người hướng dẫn,

giảng viên bộ môn, chuyên gia pháp luật hàng hải và biển quốc tế khiến tác giả tự tin đề

xuất quan điểm và giải pháp mới.

Tuy nhiên, các tư liệu, thông tin về nguồn gốc, lịch sử hình thành và phát triển

chế định GDBĐ còn khá hạn chế, nhất là tư liệu về chế định này thực thi áp dụng trong

lĩnh vực hàng hải ở Việt Nam càng ít.

Luận văn đang trong quá trình tiếp cận bối cảnh trên.

7. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận

văn gồm 3 chương:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quy định giao dịch bảo đảm trong pháp luật

hàng hải Việt Nam.
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Chương 2: Thực trạng áp dụng quy định giao dịch bảo đảm trong lĩnh vực hàng

hải Việt Nam.

Chương 3: Phương hướng hoàn thiện quy định giao dịch bảo đảm trong phápluật

hàng hải Việt Nam.

Chương 1

MỘT SỐVẤNĐỀ LÝLUẬNVỀQUY ĐỊNHGIAODỊCHBẢOĐẢM

TRONGPHÁPLUẬTHÀNGHẢIVIỆTNAM

Để tìm hiểu sự hình thành, tồn tại và phát triển quy định pháp lý về GDBĐ

trong lĩnh vực hàng hải, luận văn sẽ luôn dựa trên chế định GDBĐ với tư cách là quy

định gốc về quyền và lợi ích bảo đảm cho nghĩa vụ, bởi vì chế định GDBĐ là một bộ

phận hợp thành nội dung pháp luật dân sự. Cho nên, chế định GDBĐ trở thành căn cứ

áp dụng cụ thể vào các lĩnh vực pháp luật về thương mại, hàng hải, hàng không, đất đai,

sở hữu trí tuệ v.v...tạo nên tính chung, tính thống nhất của hệ thống pháp luật về GDBĐ.

Mặt khác, việc áp dụng quy định GDBĐ trong pháp luật về hàng hải còn căn cứ

vào các Điều ước quốc tế (ĐUQT) liên quan đến bảo đảm trong hàng hải như thế chấp tàu

biển, cầm giữ hàng hải, bắt giữ tàu biển; các tập quán quốc tế trong hàng hải (nhất là về

quyền cầm giữ hàng hải); và, pháp luật của các quốc gia tương thích, đã làm cho quy định

GDBĐ được phát triển sâu hơn, rộng hơn, tạo nên tính riêng của các giao dịch, các quan hệ

có bảo đảm trong pháp luật hàng hải.

Vì thế, quy định GDBĐ trong pháp luật về hàng hải mỗi nước đều vừa mang yếu

tố đặc thù riêng, lại vừa mang yếu tố chung nhất. Đó luôn là một trong những cách tiếp cận,

đưa ra vấn đề và cách giải quyết vấn đề của luận văn khi đề cập, nghiên cứu hai vấn đề

chuyên môn là Bảo đảm và Hàng hải để hình thành một lĩnh vực hết sức đặc thù là "GDBĐ

trongHàng hải" dưới cái nhìn pháp luật so sánh.

1.1. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHẾ

ĐỊNH GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRONG PHÁP LUẬT DÂN SỰ NÓI CHUNG VÀ
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QUY ĐỊNH GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRONG PHÁP LUẬT HÀNG HẢI NÓI

RIÊNG CỦA VIỆT NAM

1.1.1. Lược sử hình thành pháp luật giao dịch bảo đảm Việt Nam

Với tư cách là một thành tố trong hệ thống pháp luật dân sự, chế định GDBĐ ở

nước ta mang dấu ấn đặc biệt của sự hình thành và phát triển Nhà nước và pháp luật

Việt Nam, theo đó các thời kỳ tiêu biểu có thể phân định một cách tương đối như sau:

a) Đô hộ phong kiến phương bắc Trung Hoa;

b) Thuộc địa thực dân Pháp;

c) Chia cắt hai miền và đế quốc Mỹ xâm lược miền Nam;

d) Thống nhất đất nước và phát triển thị trường.

1.1.1.1. Thời kỳ đô hộ lâu dài của phong kiến phương bắc Trung Hoa

Việt Nam là quốc gia nông nghiệp lúa nước vùng Đông Nam Á, là láng giềng

của nước Trung Quốc và bị phong kiến phương bắc Trung Hoa đô hộ ngay từ khi Nhà

nước Âu Lạc mới hình thành cho đến nhiều triều đại phong kiến tiếp sau đó. Đặc trưng

này đã ảnh hưởng sâu sắc đến việc hình thành và áp dụng pháp luật dân sự nói chung và

chế định GDBĐ nói riêng. Cho đến nay, chưa có nguồn thông tin nào nói về việc nước

ta có một văn bản pháp luật cổ nào thuộc các triều đại phong kiến Việt Nam dưới thời

Bắc triều hay một văn bản/tư liệu nào nói về việc áp dụng pháp luật như thế nào của các

triều đại phong kiến phương bắc Trung Hoa vào nước ta. Tuy nhiên, dù "chúng ta không

thể biết một cách đầy đủ, chi tiết về tình hình pháp luật ở nước ta suốt hơn 10 thế kỷ

Bắc thuộc. Nhưng chắc chắn pháp luật hiện hành ở nước ta lúc đó là pháp luật của nhà

nước phong kiến Trung Hoa qua nhiều triều đại khác nhau" [32, tr. 54]; hay "các bộ

luật Hồng Đức, Gia Long đều mô phỏng theo luật Trung Hoa; Luật Gia Long còn lệ

thuộc hoàn toàn vào luật Đại Thanh" [32, tr. 204].

Hệ thống pháp luật dân sự với bản chất của luật tư, nó điều chỉnh toàn bộ các

vấn đề không thuộc công pháp. Do đó, khi xem xét sự hình thành và phát triển của chế

định GDBĐ trong hệ thống pháp luật dân sự ở Việt Nam dưới triều đại phong kiến bị đô
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hộ của Trung Quốc, chúng ta không khỏi ngạc nhiên khi nhận thấy các chế định dân sự

hiếm hoi thời đó, trong đó có loại bảo đảm cầm cố được quy định trong văn bản luật

hình, dù còn sơ lược dưới thời Lý-Trần như: "Lệnh năm 1135, ruộng đất đã bán đợ

hoặc cầm cố quá hạn 20 năm thì không được chuộc lại hay đòi về" [32, tr. 103].

Quốc triều Hình luật hay còn gọi là Bộ luật Hồng Đức ra đời năm 1483, được

tập hợp từ các điều luật thuộc các đời vua Lê trước đó và bổ sung hoàn chỉnh trở thành

Bộ luật thành văn thời phong kiến được sử dụng đến những năm thế kỷ 18. Trong Bộ

luật này, các chế định dân sự được đặt ở Quyển thứ ba gồm có Chương Hộ hôn 58 điều,

Chương Điền sản với 32 điều cũ và 14 điều mới, và Chương Thông gian có 10 điều.

Trong Chương Điền sản thì việc cầm cố ruộng đất là một dịch chuyển quyền về đất trên

cơ sở Khế ước (Hợp đồng), theo đó thời hạn cầm cố ruộng là 30 năm. Điều 384 quy

định cho chủ ruộng:

Những ruộng đất cầm mà chủ ruộng xin chuộc, người cầm không

cho chuộc hay là không muốn chuộc mà bắt phải chuộc thì phải phạt 80

trượng. Nếu quá hạn mà chủ ruộng cố đòi chuộc thì chủ ruộng cũng phải

phạt trượng như thế mà không cho chuộc...Nếu trong hạn đã đem tiền đến

chuộc và đã được quan xử cho chuộc, mà chủ cầm cố tình lần khân không

cho chuộc, để cho qua kỳ hạn thì phải phạt 80 trượng, bắt phải cho chuộc, và

phải trả lại tiền lãi những ngày để lần khân. Nếu qua niên hạn mà xin chuộc

thì không được (niên hạn là 30 năm) [18, tr. 142].

Hợp đồng cầm cố được lập trên cơ sở tuân thủ đúng thư khế mẫu (văn tự cam

đoan) được quy định trong Quốc Triều Thư Khế quy định về "Thể thức giấy tờ khế ước

dùng trong triều ta", theo đó mẫu "Văn khế cầm cố ruộng đất" quy định các nội dung:

thông tin về người có tài sản cầm cố; đối tượng cầm cố là ruộng đất, ao chuôm và

người; lý do cầm cố; đối tượng cầm cố là của riêng hoặc do mua đứt của ai đó mà có;

mô tả vị trí tài sản; thông tin về người nhận tài sản cầm cố; quy đổi thành tiền giá trị của

tài sản cầm cố; cam đoan của bên có tài sản cầm cố rằng đồng ý để bên nhận tài sản cầm

cố sử dụng, khai thác tài sản cầm cố; khi cần thì bên có tài sản cầm cố đến chuộc lại vào

các thời điểm thích hợp như thu điền vào tháng 3, hạ điền vào tháng 9 và ao chuôm có
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định hạn mà bên nhận và đang sử dụng tài sản cầm cố không được cố ý giữ lại; hai bên

đều giữ văn tự như nhau; điểm chỉ của bên lập văn khế, người chứng kiến, người viết

thay [33, tr. 257-258].

Tóm lại, vào các thời kỳ phong kiến Trung Hoa đô hộ nước ta, pháp luật dân sự

của các triều đại phong kiến Việt Nam được đặt trong hệ thống pháp luật hình sự và đã

có quy phạm về bảo đảm tài sản, theo đó tài sản được đem bảo đảm là ruộng đất và

nhân lực (người), và hình thức thể hiện bảo đảm là cầm cố có thời hạn chuộc.

1.1.1.2. Thời kỳ thuộc địa thực dân Pháp

Pháp xâm lược Việt Nam năm 1858 qua cửa biển Đà Nẵng, xác lập chủ quyền

bằng "Hiệp ước hoà bình và hữu nghị" vào ngày 5/6/1862 và "Hiệp ước hoà bình" năm

1883. Tiếp đó, ngày 6/6/1884 ký hiệp ước, theo đó nước An Nam thừa nhận nền bảo hộ của

nước Pháp và Chế độ Toàn quyền Đông Dương (xin viết tắt là TQĐD) được xác lập đối

với Liên Bang Đông Dương gồm Việt Nam, Lào, Cam Puchia và cả Quảng Châu Loan

bằng Sắc lệnh của Tổng thống Pháp năm 1887 và những sắc lệnh tiếp theo đó [32, tr.

205-207-208].

Pháp quốc đô hộ Đông Dương thông qua viên TQĐD. Thể chế do TQĐD làm

ra và áp dụng cai trị ở toàn cõi Đông Dương, trong đó quan trọng là chế độ ruộng đất

Đông Dương được quy định bởi Sắc lệnh ngày 21/7/1925. Áp dụng chế độ ruộng đất

liên quan đến chế định bảo đảm đối với bất động sản có hai điểm lưu ý:

Một là, bảo đảm bằng tài sản được áp dụng với chính hành vi của các chủ sự

quản thủ ruộng đất đặt dưới quyền chi phối trực tiếp của Thống đốc Nam Kỳ, Thống sứ

Bắc Kỳ hay Khâm sứ Trung Kỳ và dưới quyền giám sát của TQĐD. Điều này có nghĩa

là các chủ sự quản thủ ruộng đất khi lĩnh chức vụ này phải đặt khoản tiền bảo đảm cho

mọi hành xử thuộc nghĩa vụ của mình nếu vi phạm quy tắc. Cụ thể các nội dung quy

định: tuân theo Tổng quy tắc (Điều 1), tuyên thệ và nộp tiền bảo đảm (Điều 5), được

hoàn trả tiền bảo đảm nếu không bị khiếu nại (Điều 10), sau 10 năm chủ sự quản thủ ruộng

đất (công chức có thẩm quyền) phải xin được giấy chứng nhận của Lục sự Toà án nơi

mình đang làm việc nói rõ Toà không nhận được đơn khiếu nại xin đòi tiền bồi thường.
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Khi xuất trình được giấy nói trên, viên chủ sự sẽ được hoàn trả lại số tiền đã ký gửi bảo

đảm [13, tr. 3].

Thực chất, đây chính là hình thức ký quỹ-một hình thức bảo đảm bằng tài sản

nhằm đảm bảo cho hành vi của viên chức trong công vụ nếu bị kiện đòi bồi thường thiệt

hại (xin viết tắt là ĐBTTH) thì hệ quả là TQĐD không bị thiệt hại về tài sản, vì nếu viên

chức vi phạm, thì ngân khố tự chuyển khoản bảo đảm của viên chức làm khoản tiền đền

bù cho thiệt hại đó; còn nếu viên chức không bị kiện ĐBTTH thì sau 10 năm được lấy lại

khoản tiền bảo đảmấy.

Hai là, bảo đảm bằng tài sản được áp dụng với các giao dịch bất động sản và đều

phải lập khế ước dưới hình thức cầm cố ruộng đất, quy định thủ tục đối với các chủ ruộng

đất có giao dịch như: lập chứng thư, vào sổ sách bằng khoán điền thổ đều trên cơ sở áp

dụng pháp luật của nước Pháp [12, tr. 28-29]

Việc cầm cố BĐS chỉ được thoả thuận trong thời hạn là 10 năm nếu

không ghi rõ thời hạn trong khế ước"; hay,

"nếu không theo yêu cầu của người chủ nợ sẽ ghi chính thức việc

cầm cố vào sổ sách và vào Bằng khoán ruộng đất"; và,

"việc đánh giá các chứng thư hợp lệ về hình thức, các người kết ước

có đủ tư cách đòi hỏi nhân viên ngành Quản thủ ruộng đất phải hiểu sâu dân

luật của nước Pháp và các xứ thuốc địa".

Tóm lại, vào thời kỳ thuộc địa Pháp, hệ thống pháp luật dân sự nói chung và

GDB Đ nói riêng của nước ta hoàn toàn bị chi phối bởi Bộ luật Dân sự Pháp (còn gọi là

Bộ luật Napoleon) ban hành năm 1804, trong đó có chế định bảo đảm được thực thi

bằng các văn bản áp dụng của TQĐD.

1.1.1.3. Thời kỳ chia cắt hai miền và đế quốc Mỹ xâm lược miền Nam

Đây là thời kỳ kế hoạch hoá tập trung ở miền Bắc (1954 - 1978) và kinh tế thị

trường ở miền Nam (1954 - 1975).
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Ở Miền Bắc, pháp luật dân sự Việt Nam nói chung trong đó có chế định GDBĐ

dưới chế độ mới hầu như chưa có vì vào thời điểm đó, kinh tế miền Bắc nước ta mang

tính chất tập trung, vận hành theo cơ chế quản lý hành chính, nhằm dồn nguồn lực tài

sản đất nước cho cuộc kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ và thống nhất đất nước.

Tuy nhiên, những giao dịch tài sản trong đó có việc dùng biện pháp bảo đảm đã mang

tính tập quán pháp như cầm đồ vẫn diễn ra trong đời sống nhân dân chủ yếu là với động

sản. Đa số tư liệu sản xuất, thiết bị... là động sản lớn đều thuộc sở hữu nhà nước; diện

tích đất ruộng, đê điều, ao hồ, nhà cửa... là bất động sản thì vừa thuộc sở hữu nhà nước,

vừa thuộc sở hữu các cộng đồng dân cư.

Ở miền Nam, dưới thời của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu có Bộ Dân luật ban

hành năm 1972 trên cơ sở tham khảo Bộ luật Dân sự Pháp, trong đó có chế định GDBĐ

được quy định trong Thiên thứ VI từ Điều 1321 đến Điều 1433 (112 Điều), trong đó có

những bảo đảm như: bảo lãnh, thế chấp, cầm cố (cầm đồ), quyền để đương, đặc quyền

ưu tiên [14, tr. 191-283].

1.1.1.4. Thời kỳ thống nhất đất nước và phát triển thị trường

Sau giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, nền kinh tế quốc gia vẫn vận

hành theo cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp. Năm 1991, Hội đồng Nhà nước (Sau này

đổi thành Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Hiến pháp 1992) ban hành Pháp lệnh Hợp đồng

dân sự [5, tr. 30; 42], trong đó quy định 4 biện pháp bảo đảm bằng tài sản: Thế chấp

(Mục I), Cầm cố (Mục II), Bảo lãnh (Mục III), Đặt cọc (Mục IV).

Tiếp đó, năm 1995 khi ban hành BLDS đầu tiên ở Việt Nam, chế định GDBĐ

tại Mục 5- "Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự" [8, tr. 294-354], theo hướng mở rộng

hơn các loại bảo đảm, nhiều quy phạm tiến bộ được đánh giá là đi trước thời đại ở Việt

Nam và phù hợp thông lệ quốc tế và pháp luật các nước. Đây là lý lẽ đưa ra khuyến

nghị sửa đổi đối với BLDS 2005.

Năm 2005 trước xu thế hội nhập thương mại quốc tế, BLDS 1995 được sửa đổi,

thay thế mới, trong đó chế định GDBĐ [9, tr. 69-80] cũng được sửa đổi khá nhiều theo

hướng hội nhập quốc tế dựa về thông lệ giao dịch tài sản có bảo đảm. Tuy nhiên, chế
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định này (Điều 318) đã thu hẹp, không còn các biện pháp như: phạt vi phạm, cầm giữ

tài sản, bảo lưu quyền sở hữu, nhưng lại tăng một biện pháp "tín chấp". Bên cạnh đó,

Khoản 2 điều này đã lược bỏ quy phạm mở là "biện pháp bảo đảm khác". Do đó, dẫn

đến bất cập trong quá trình soạn thảo Nghị định GDBĐ cụ thể hoá BLDS 2005 nhằm

thay thế Nghị định 165 năm 1999 [1, tr. 6], hiện được soạn theo hướng: quy định chi tiết

một số điều của BLDS về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự và xử lý tài

sản bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Tóm lại, GDBĐ được định chế trong Pháp lệnh Hợp đồng dân sự Việt Nam

năm 1991, trong BLDS 1995 và văn bản áp dụng luật-hướng dẫn chi tiết đã đánh dấu

bước đổi mới lớn trong xây dựng thể chế giao dịch dân sự. Tuy nhiên, việc thực thi thực

sự chỉ được áp dụng dần dần từ những năm cuối những năm 90, tới khi có BLDS 2005

đến nay.

Như vậy, bên cạnh các giao dịch mua/bán, thuê tài sản là phổ biến thì đầu những

năm 2000, trước sức phát triển của hội nhập kinh tế quốc tế về mua bán hàng hoá, cung cấp

dịch vụ ở nước ta cho thấy, các hành vi kinh doanh phi mua/bán là các giao dịch có bảo

đảm tài sản như thế chấp, cầm cố, chiếm giữ, bảo lãnh đã trở thành nhu cầu ngày càngtăng

cho thị trường vốn đầu tư cũng như khả năng thanh khoản nghĩa vụ. Điều này đã và đang

đặt ra yêu cầu cần khắc phục một số bất cập cơ bản của chế định GDBĐ đang được sửa

đổi.

1.1.2. Khái quát quá trình phát triển áp dụng pháp luật giao dịch bảo đảm

Việt Nam trong lĩnh vực Hàng hải

Dựa vào 4 thời kỳ nêu trên, chúng ta xem xét quá trình phát triển áp dụng chế

định GDBĐ vào lĩnh vực hàng hải:

1.1.2.1. Thời kỳ đô hộ lâu dài của phong kiến phương bắc Trung Hoa

Rất khó tìm thấy tài liệu sử nào của Việt Nam mô tả quan hệ pháp lý hàng hải

nói chung hay GDBĐ nói riêng trong thời kỳ này. Do đó, có thể suy đoán rằng pháp luật

hiện hành về hàng hải nước ta lúc đó (nếu có) thì cũng là pháp luật của nhà nước phong

kiến Trung Hoa qua nhiều triều đại khác nhau.
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Thế kỷ XV, Vua Lê Thánh Tông đã ra lệnh chỉ là phải bảo vệ từng

tấc đất của cha ông. Chính vì vậy mà các nhà nước phong kiến đã thiết lập

một hệ thống kinh sử, kinh lệ, phiên chấn để kiểm soát thuyền buôn nước

ngoài từ biển khơi vào nội trấn...có thể coi những quy định của nhà nước

phong kiến về cấp phép và thu thuế đối với tàu là một hình thức của pháp

luật hàng hải [35, tr. 104].

Tuy nhiên, khó thấy quy định về biển và hàng hải thời kỳ này mô tả được quan

hệ giao dịch tàu thuyền có tính cách bảo đảm.

1.1.2.2. Thời kỳ thuộc địa thực dân Pháp

Dưới trách nhiệm của viên Toàn quyền Đông Dương, các giao dịch có tính chất

bảo đảm trong dân sự-thương mại, trong đó có hàng hải đều áp dụng theo pháp luật của

Pháp, và nếu pháp luật dân sự có sắc lệnh (nêu trên) thì chắc chắn về Hàng hải cũng có

những sắc lệnh riêng.

Sau năm 1954: miền Bắc không áp dụng các văn bản pháp luật của Pháp nữa,

tuy nhiên tập quán pháp trong GDBĐ vẫn được sử dụng. Chính phủ Việt Nam có nhiều

văn bản pháp luật trong lĩnh vực hàng hải nhưng chủ yếu là quản lý hành chính để điều

chỉnh lĩnh vực vận tải biển dành cho mục đích cung cấp vũ khí, lương thực, nhu yếu

phẩm cho chiến trường miền Nam. Như vậy, có thể nói hầu như không có một văn bản

nào về GDBĐ được áp dụng trong lĩnh vực hàng hải. Ở miền Nam vẫn dưới chế độ

thuộc địa của Pháp, nên có thể suy đoán rằng các GDBĐ nói chung trong có hàng hải nói

riêng được áp dụng pháp luật của nước Pháp thông qua chế độ toàn quyền Đông Dương.

1.1.2.3. Thời kỳ chia cắt hai miền và đế quốc Mỹ xâm lược miền Nam

Đây là thời kỳ kế hoạch hoá tập trung ở miền Bắc (1954 – 1978) và kinh tế

hàng hoá ở miền Nam (1954 - 1975).

Ở miền Bắc, hoạt động hàng hải vẫn tiếp tục phục vụ sự nghiệp xây dựng

CNXH và chi viện cho cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam. Một số thể lệ, quy định

đã được ban hành để thúc đẩy các hoạt động vận tải biển, cảng biển và an toàn tàu

thuyền ra vào cảng, trong đó chỉ thấy vai trò của Công ty vận tải quốc doanh. Thời kỳ
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này, hoạt động kinh tế hàng hải chủ yếu thực hiện căn cứ vào kế hoạch tập trung và

quản lý hành chính bao cấp, phù hợp với hoàn cảnh chiến tranh phải dành toàn bộ lực

lượng, tài sản cho mục đích giải phóng miền Nam và thống nhất Tổ quốc. Đến nay,

không có tài liệu nào đề cập văn bản pháp luật áp dụng GDBĐ trong hàng hải thuộc nhà

nước hay tư nhân.

Ở miền Nam, BLTM Sài Gòn [15, tr. 191-283] ban hành năm 1972 quy định ở

quyển IV, Thương mại-Hàng hải từ Điều 549 đến Điều 863, đã gián tiếp chỉ ra phạm vi

áp dụng BLTM của Pháp và các văn bản khác của chính quyền Pháp được áp dụng ở

Đông Dương, trong đó có nước ta đến thời điểm 20/12/1972 tại Điều 1051: "kể từ ngày

ban hành bộ luật này, Bộ Thương luật Trung Việt và Bộ luật Thương mại của Pháp áp

dụng tại Việt Nam từ trước đến nay và các văn bản cùng những điều luật trái với Bộ luật

này đều bị bãi bỏ". Bộ Thương luật 1972 này có quy định về Biện pháp bảo đảm nghĩa

vụ bằng tàu biển định chế bằng hai loại quyền đối với tàu biển được áp dụng từ Bộ Dân

luật 1972 vào lĩnh vực hàng hải: một là, quyền "Cầm giữ tàu biển" là một hư quyền

được phát sinh từ quyền yêu cầu hay còn gọi là quyền khiếu nại - trái quyền. Người có

quyền Cầm giữ tàu biển chỉ có thể thực hiện được quyền của mình bằng việc thực thi

lệnh bắt tàu của Toà án); và, quyền "Để đương hàng hải" có bản chất là quyền thế chấp

động sản (thực hiện bằng đăng ký).

Tóm lại, ở nước ta trước năm 1975 đã có chế định GDBĐ được áp dụng trong

lĩnh vực hàng hải và cũng phản ánh được tính quốc tế hoá của pháp luật dân sự và pháp

luật hàng hải trong hoạt động dân sự-thương mại có bảo đảm, cũng như sự thống nhất

trong áp dụng pháp luật.

Tuy hai Bộ luật này ra đời trong thể chế chính trị khác biệt trước năm 1975,

nhưng với thuộc tính của kiến trúc thượng tầng, thì tính khoa học và sự tương thích về

pháp luật quốc tế (chưa bị lạc hậu-ngoại trừ cách dùng ngôn từ cổ) ở hai Bộ luật Dân

luật và Thương luật này cần được trân trọng tham khảo và học tập trong quá trình soạn

thảo các văn bản pháp luật về dân sự trong đó có chế định GDBĐ nói chung và quy

định GDBĐ nói riêng trong pháp luật hàng hải Việt Nam.
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1.1.2.4. Thời kỳ thống nhất đất nước và phát triển kinh tế thị trường

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc năm 1975, cả nước thi

hành chung một chính sách kinh tế bao cấp, tập trung nặng nề. Năm 1986, với sự đánh

dấu đổi mới đường lối của Đảng ta ở Đại hội VI, năm 1987 dự thảo BLHH đã được

soạn thảo, ban hành năm 1990. Hơn 10 năm thực hiện đã có những đóng góp vào quá

trình đổi mới nền kinh tế đất nước bằng vai trò của kinh tế biển-hàng hải. Có một đặc

điểm hết sức thú vị (sinh con rồi mới sinh cha) ở chỗ: là một văn bản luật chuyên ngành

nhưng BLHH năm 1990 đã có quy định về GDBĐ trước cả chế định GDBĐ được quy

định ở văn bản pháp luật gốc về dân sự là Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1991 (tất

nhiên là chỉ so sánh về thời điểm hiệu lực ban hành văn bản).

BLHH 2005 quy định phạm vi áp dụng chế định bảo đảm trong lĩnh vực hàng

hải so với BLHH năm 1990 có điểm sửa đổi như "Bỏ quy định về cầm cố tàu biển, sửa

đổi, bổ sung nội dung thế chấp tàu biển và quyền cầm giữ hàng hải" [21, tr. 20].

Chế định thế chấp tàu biển (viết tắt là TCTB) quy định từ Điều 33 đến Điều 35

và chế định CGHH quy định từ Điều 36 đến Điều 39 [7, tr. 11-14] về cơ bản tương

thích với pháp luật quốc tế về hàng hải. Như vậy, chỉ có các điều luật về CGHH trong

BLHH 2005 của nước ta là quy định quyền yêu cầu của người không phải là chủ sở

hữu tàu hay không phải là người được chiếm hữu hợp pháp con tàu nhưng lại được

bảo đảm tiền công của họ từ chính con tàu đang bị khiếu nại. Chính quyền yêu

cầu/khiếu nại làm phát sinh quyền CGHH - một thứ hư quyền đặc biệt vì được thực

hiện bằng lệnh bắt giữ tàu của Toà án.

Có một số câu hỏi đặt ra:

- Quyền CGHH có phải là quyền giữ tàu biển không?

- Hai quyền trên độc lập với nhau không? chúng là hai vật quyền khác nhau hay

một cái thuộc vật quyền, loại kia thuộc trái quyền?

Các câu hỏi này sẽ được làm rõ dưới đây.

1.2. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
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1.2.1. Định nghĩa "giao dịch bảo đảm"

1.2.1.1. Hệ thống Luật Lục địa truyền thống có Bộ luật dân sự

Các nước hệ Luật Lục địa có BLDS cổ điển và truyền thống như Pháp, Nhật bản,

Quebec (Canada) không những không có khái niệm GDBĐ mà còn không có cụm từ

như vậy trong Bộ luật của mình. Tuy nhiên, lại đưa ra một hệ thống các quyền bảo đảm

tài sản như: Thế chấp, Cầm cố, Bảo lãnh, Chiếm giữ tài sản, Quyền ưu tiên (có nguồn

gốc từ quyền yêu cầu). Mỗi chế định bảo đảm được tách riêng động sản với bất động

sản.

1.2.1.2. Hệ thống Luật Thông pháp

a) Giao dịch bảo đảm

Luật thương mại của Úc, Hoa Kỳ, NewZeland tuy có cụm từ "Giao dịch bảo

đảm" (Security Transaction) nhưng không có định nghĩa về cụm từ này. Tuy nhiên, lại

có định nghĩa về lợi ích bảo đảm (security interests) mà nội hàm của nó nói lên bản chất

của một giao dịch tài sản có bảođảm.

b) Lợi ích bảo đảm

- Luật pháp Hoa Kỳ định nghĩa "lợi ích bảo đảm" (security interests) tạm dịch

như sau:

Lợi ích bảo đảm-Một thuật ngữ chỉ lợi ích của chủ nợ trong tài sản

của con nợ đối với tất cả các loại giao dịch tín dụng. Do vậy nó thay thế các

thuật ngữ sau: thế chấp động sản (chattel mortage), cầm cố (pledge), nhận uỷ

thác (trust receipt), nhận uỷ thác động sản (chattel trust), nhận uỷ thác thiết bị

(equipment trust); bán có điều kiện (conditional sale)... theo Luật thương mại

thống nhất [38, tr. 613].

Một cách định nghĩa khác về lợi ích bảo đảm được tạm dịch như sau:

Nói chung, lợi ích bảo đảm tài sản của thể nhân quy định có hai lọai

quyền: một là, quyền tài sản cho phép chủ nợ có bảo đảm về nguyên tắc

được chiếm hữu tài sản hoặc cho bên thứ ba được chiếm hữu lại tài sản hay
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bán nó đi; và quyền thứ hai là, quyền ưu tiên nhận khoản thanh toán thực

hiện với một trình tự bán tài sản trong trường hợp không trả nợ được của

bên nợ [47, tr. 118].

- Đạo Luật về Bảo đảm tài sản cá nhân của New Zeland định nghĩa về "security

interest" tạm dịch như sau:

Trừ khi có những yêu cầu khác, theo luật này, thuật ngữ "lợi ích bảo

đảm" được hiểu: a) nghĩa là một tài sản cá nhân được tạo nên hoặc được

cung cấp cho một giao dịch theo đó một khoản thanh toán được bảo đảm hay

bảo đảm việc thi hành một nghĩa vụ; quy định này không đề cập tới: cấu trúc

của giao dịch; việc nhận dạng một thể nhân là người đang đưa ra bảo đảm.

b) thuật ngữ này còn bao gồm nghĩa về lợi ích được kiến tạo hoặc được cung cấp

bởi việc chuyển giao một khoản tín dụng hay giấy tờ động sản, việc thuê tài sản

trong thời hạn hơn 1 năm, và trách nhiệm thương mại [43, tr. 118].

- Luật Bất động sản của bang Califonia-Hoa Kỳ còn có khái niệm một số bảo

đảm mang tính thông lệ thế giới và là truyền thống pháp luật dân sự của các nước Lục

địa như: cầm cố (plade), thế chấp thông thường đối với bất động sản (mortgage), quyền

cầm giữ (lien). Xin xem dưới đây

Thậm chí ở phần giải thích từ ngữ - chương 29 có sử dụng khái niệm pháp lý

đặc biệt là "thế chấp động sản không chuyển giao" (hypothecy) như máy móc, thiết bị,

dây chuyền hàng hoá. Cách sử dụng này tương tự cách dùng của Pháp luật Nhật Bản,

nhằm phân biệt thế chấp động sản không chuyển giao với cầm cố động sản có chuyển

giao thông thường (plade); phân biệt với thế chấp bất động sản không chuyển giao

(mortgage); và cũng khác với loại đặc thù là thế chấp động sản-kỳ phiếu/giấy tờ có giá

(promissory note) [38, tr. 581; 595; 599; 602; 606; 613].

c) Bảo đảm của chủ nợ

Pháp luật thương mại hay tài sản các nước Thông luật đưa ra các hình thức bảo

đảm với tính cách là quyền tài sản của chủ nợ có bảo đảm (creditor"s security). Bảo

đảm của chủ nợ ở đây có hai dạng: bảo đảm do có thoả thuận (security agreement)
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của chủ nợ (bên nhận bảo đảm) với bên nợ (bên bảo đảm) trong giao dịch; và, bảo

đảm quyền yêu cầu (claim) do pháp luật quy định. Bảo đảm có thoả thuận thường là

thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, trong đó đặc biệt lưu ý thế chấp động sản là thiết bị, máy

móc hàng hoá luân chuyển, phương tiện vận tải và giấy tờ có giá; bảo đảm do pháp

luật quy định thường là: quyền cầm giữ (lien) có tính cách xiết nợ trên cơ sở có lệnh

phát mại của Toà.

Luật Thông lệ ngoài việc quy định loại bảo đảm cụ thể mang tính tập quán

pháp như thế chấp, cầm cố, còn mở rộng khả năng bảo đảm của các bên theo thoả thuận

(security agreement).

1.2.1.3. Pháp luật một số nước khác và Pháp luật Việt Nam

a) Pháp luật Thành văn của một số nước Châu Âu khác

Một số nước theo truyền thống luật thành văn ở thời kỳ hiện đại cũng chịu ảnh

hưởng chế định bảo đảm cổ điển được quy định trong BLDS của hệ thống Luật Lục địa

kể trên, trong đó có Việt Nam, Nga, Hungaria. Nhiều nước châu Âu khác lập pháp theo

hướng xây dựng luật bảo đảm như: Luật về Cầm giữ của Belarus, Luật về Thế chấp của

Azerbaijan, Luật về Cầm cố của Moldova, Luật về quyền Yêu cầu của các chủ nợ có bảo

đảm và Đăng ký bảo đảm của Ukraine. Các đạo luật này cũng không định nghĩa về GDBĐ,

mà định nghĩa về chính loại bảo đảm là đối tượng của luật như vừa nêu. Đến nay, đã có

22/26 quốc gia có luật chịu ảnh hưởng từ "Luật mẫu về GDBĐ" (MLST) của Ngân hàng

Âu châu về Tái cấu trúc & Phát triển (EBRD) [41, tr. 20].

b) Pháp luật Việt Nam

Theo BLDS 2005:

Điều 318 không có quy phạm định nghĩa về "Giao dịch bảo đảm" cũng như

không có một từ nào như vậy trong điều khoản đầu tiên và mấy điều khoản ngay sau đó

của mục 5 "các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ", mà chỉ là sự liệt kê các loại bảo

đảm như: Cầm cố; Thế chấp; Đặt cọc; Ký cược; Ký quỹ; Bảo lãnh; Tín chấp.

Tuy nhiên, tại Điều 325 "Đăng ký giao dịch bảo đảm" của Bộ luật này thì tại khoản
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1 có quy phạm định nghĩa về GDBĐ như sau: "Giao dịch bảo đảm là giao dịch dân sự do

các bên thoả thuận hoặc pháp luật quy định về việc thực hiện biện pháp bảo đảm được quy

định tại khoản 1 Điều 318 của Bộ luật này"

BLHH 2005 tại Khoản 2 Điều 36 "quyền cầm giữ hàng hải" (xin viết tắt là

CGHH) có đề cập đến cụm từ này như sau: "Các khiếu nại hàng hải làm phát sinh

quyền CGHH quy định tại Điều 37 của Bộ luật này có thứ tự ưu tiên cao hơn các khiếu

nại hàng hải được bảo đảm bằng thế chấp tàu biển và các giao dịch bảo đảm khác".

Như vậy, việc tìm hiểu khái niệm "bảo đảm" có nội hàm và ý nghĩa pháp lý rõ

ràng, hiện thực và phù hợp hơn là khái niệm "giao dịch bảo đảm".

1.2.2. Định nghĩa về các "Bảo đảm" cụ thể

Do phạm vi của luận văn nên chỉ đưa ra 3 loại bảo đảm mang tính thông lệ quốc

tế là cầm cố, thế chấp và bảo lãnh.

1.2.2.1. Cầm cố

a) Hệ thống Luật Lục địa:

Hai quốc gia theo hệ thống Luật lục địa có BLDS nổi tiếng trong đó phải kể đến

đầu tiên là BLDS Pháp, kế đó là BLDS Nhật Bản - là đạo luật gốc về dân sự nói chung

và bảo đảm nói riêng, theo đó BLDS quy định cụ thể từng chế định bảo đảm, chứ không

đưa ra khái niệm GDBĐ.

i/ BLDS Pháp:

Được quy định tại Thiên XVII, trong đó quy định Cầm cố động sản (chương I),

Cầm cố Bất động sản (chương II).

Định nghĩa "cầm cố" tại Điều 2071 như sau: "Cầm cố là một hợp đồng theo đó

nguời có nghĩa vụ giao cho người có quyền một tài sản nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa

vụ" [6, tr. 1062].

ii/ BLDS Nhật Bản:

Quy định tại quyển II- Vật quyền, trong đó quy định chương IX - Cầm cố gồm
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có Cầm cố Động sản, Cầm cố Bất Động sản, và Cầm cố các Quyền.

Định nghĩa "cầm cố" tại Điều 342 như sau:

Cầm cố được hiểu là việc chiếm hữu trong tay một vật của người

nhận được từ người có nghĩa vụ (người mắc nợ) hay của người thứ ba với

tính cách là một bảo đảm cho khiếu nại của người này và đạt được yêu cầu

của người khiếu nại đòi vật theo quyền ưu tiên trước người khác nghĩa vụ

[45, tr. 56].

b) Hệ thống Luật Thông pháp:

Quốc gia theo hệ luật Comman Law tiêu biểu là Hoa Kỳ có định nghĩa cụ thể về

loại bảo đảm phổ biến là cầm cố như sau:

Luật Bất động sản của Califonia: Cầm cố (Pledge): việc con nợ đặt tài sản là

động sản (personal property) cho chủ nợ làm vật bảo đảm cho việc vay nợ [38, tr. 72].

c) Hệ thống Luật Thành văn của một số nước Âu châu:

Luật Cầm cố của Modoval (Điều 1) khái niệm cầm cố (Pledge) được tạm dịch

như sau:

Định nghĩa cầm cố: 1- cầm cố là một bảo đảm có thực dựa trên các

căn cứ mà một người nhận cầm cố có thể hành xử đối với vật cầm cố, có

quyền ưu tiên trước các chủ nợ khác, bao gồm cả nhà nước, để được thoả

mãn quyền yêu cầu được bảo đảm. 2- Giá trị của cầm cố phụ thuộc vào giá

trị của trái vụ được bảo đảm bằng cầm cố [42, tr. 1].

1.2.2.2. Thế chấp

a) Hệ thống Luật Lục địa:

i/ BLDS Pháp:

Tại Thiên XVII, trong đó quy định Thế chấp ở chương III gồm thế chấp động

sản, thế chấp Bất động sản, trong đó định nghĩa "thế chấp" tại Điều 2114 như sau: "Thế

chấp là một quyền tài sản đối với Bất động sản được sử dụng bảo đảm việc thực hiện



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

nghĩa vụ" [6, tr. 1089].

ii/ BLDS Nhật Bản:

Quy định tại quyển II- Vật quyền, trong đó quy định chương X - Thế chấp

(Hypothec).

Định nghĩa "thế chấp" tại Điều 369 tạm dịch như sau: "Thế chấp được hiểu là

việc chiếm hữu trong tay một vật của người nhận được từ người có nghĩa vụ (người mắc

nợ) hay của người thứ ba với tính cách là một bảo đảm cho khiếu nại của người này và

đạt được yêu cầu của người khiếu nại đòi vật theo quyền ưu tiên trước người khác

nghĩa vụ" [45, tr. 59].

b) Hệ thống Luật Thông pháp:

Luật Bất động sản Bang Califonia: Thế chấp [Mortage]: Công cụ được pháp luật

thừa nhận, theo đó tài sản được thế chấp để bảo đảm cho việc thanh toán một khoản nợ,

hoặc một nghĩa vụ; thủ tục phát mại tài sản thế chấp được áp dụng trong trường hợp

con nợ không thanh toán nợ [38, tr.63].

Từ điển Luật của Black:

"Mortage: tài sản được hình thành bởi hình thức chuyển nhượng rõ

ràng, với ý định bảo đảm thực hiện bằng hành động của người nào đó như

thanh toán khoản tiền, hay theo cách tương tự như có người đứng ra bảo

lãnh nếu như hành động được thực hiện có cam kết theo điều khoản đã được

mô tả vào thời điểm thực hiện giấy chuyển nhượng... Một khoản nợ theo cách

đăc biệt, được bảo đảm bằng cách cầm cố đất đai, theo đó quyền của chủ sở

hữu hợp pháp đã được chuyển giao sang cho chủ nợ [39, tr. 1162].

c) Hệ thống Luật Thành văn của một số nước Âu châu:

Luật về Thế chấp (Mortgage) của Azerbaijan tại Điều 1 định nghĩa được tạm

dịch như sau: "Thế chấp là cách bảo đảm hiện thực đối với trái vụ. Người nợ cần thực

hiện nghĩa vụ đầy đủ" [36, tr. 1].

1.2.2.3. Chiếm giữ
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Chiếm giữ tài sản của người khác (Right of Retetion) là một quyền tài sản của

người đang giữ vật hợp pháp, được thực hiện theo thoả thuận để sửa chữa tài sản cho

người đem vật đến sửa chữa. Luật pháp dân sự với tính đảm bảo công bằng, cho phép

người sửa chữa có quyền giữ tài sản để làm bảo đảm, buộc bên có vật sửa chữa có trách

nhiệm thanh toán đủ tiền công mới được lấy lại tài sản sửa chữa, thậm chí nếu người đặt

vật sửa chữa chây ỳ không thanh toán, người sửa chữa có quyền yêu cầu Toà án phát

mại tài sản sửa chữa để lấy khoản tiền của mình.

Việc chiếm giữ tài sản của người khác để sửa chữa với quyền chi phối tài sản

đến mức độ như thế thì bản chất của quyền năng đó chính là quyền chiếm hữu vật

(possession) do luật cho phép.

a) Hệ thống Luật Lục địa:

BLDS Pháp:

Không quy định trực tiếp về loại bảo đảm này, vì nó đã được định chế bắt buộc

(chứ không được thoả thuận giữa chủ và người lao động) trong các Bộ luật Nông thôn,

Bộ luật Lao động và các đạo luật đơn hành- là những đạo luật quy định rõ về quyền

được trả lương, trợ cấp, bồi thường của người lao động từ giới chủ. Tuy nhiên, chế định

về "Quyền ưu tiên" BLDS Pháp là cơ sở để thực thi quyền giữ tài sản để thanh toán

khoản nợ của người làm công được phát sinh từ quyền yêu cầu hay khiếu nại của người

làm công. Quyền này được quy định hết sức chi tiết tại mục III - các quyền ưu tiên

chung đối với bất động sản; và, mục IV - giữ quyền ưu tiên quy định từ Điều 2104 đến

Điều 2113 [6, tr. 1082-1088].

BLDS Nhật Bản:

Chế định "Quyền chiếm giữ" (Rights of Retention) tại chương VII từ Điều 295

đến Điều 302, trong đó định nghĩa về quyền này ở Điều 295 được tạm dịch như sau:

Người có nghề đang làm một việc cho tài sản của người khác có

quyền yêu cầu đòi thanh toán giá trị từ tài sản mà mình đang làm, bằng cách

giữ lại nó cho đến khi người có vật thanh toán xong nghĩa vụ cho người làm

nghề. Quyền yêu cầu sẽ chấm dứt khi nghĩa vụ tương ứng không còn [45, tr.
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48].

Rights of Retention - có tài liệu dịch là Cầm giữ tài sản, trong khi nội dung

quyền này có bản chất của vật quyền chiếm hữu (possession) như: có quyền lưu giữ lại

vật có thời hạn chừng nào nghĩa vụ của bên mắc nợ vẫn còn, có quyền chi phối vật nhất

định như thu hoa lợi từ vật giữ, bao quản tài sản và được sử dụng, được yêu cầu chủ của

vật thanh toán cả chi phí bảo quản tài sản...[ 35, tr. 274-275] Cho nên có thể dịch là

"quyền lưu giữ" hoặc "quyền chiếm giữ" là phù hợp hơn "quyền cầm giữ".

Nội dung pháp lý của vật quyền trên khác hẳn với nội dung loại quyền giữ tài

sản có tính cách xiết nợ - "lien" đề cập dưới đây.

b) Hệ thống Luật Thông pháp:

Luật Thông pháp hiểu về "quyền cầm giữ" là loại bảo đảm (Lien) mà người giữ

thực chất lại không hề được chiếm hữu vật, không chi phối được tài sản mà mình có

quyền mà chỉ được quyền yêu cầu cơ quan Tài phán thu giữ tài sản đó để phát mại hòng

lấy giá trị từ tài sản mà mình có quyền. Vì thế liên có thể nên dịch là "quyền cầm giữ"

mới thích hợp. Do đó, có tài liệu hàng hải dịch là "maritime lien" - "quyền cầm giữ hàng

hải" là chuẩn xác.

Quyền giữ tài sản trên cơ sở "yêu cầu" (Claim) do luật pháp cho phép thực hiện,

theo lệnh Toà án (phong toả, bắt giữ, cấm dịch chuyển, phát mại). Bản chất của "lien" là

một quyền xiết nợ tài sản người khác của chủ nợ khi người này (con nợ) không thanh

toán đúng kỳ hạn khoản nợ của mình cho chủ nợ (Creditor). Vì thế, lien được coi là một

bảo đảm phổ biến cho nghĩa vụ chưa hoàn thành. Quyền không mang tính vật vì không

được trực tiếp chi phối vật mà phải dựa vào quyền yêu cầu/khiếu nại, nên quyền bảo

đảm này mang bản chất trái quyền.

- Theo Bách khoa Toàn thư thế giới thì Định nghĩa về cầm giữ (lien)

Dictionary-Lien được hiểu như sau:

"cầm giữ là yêu cầu pháp lý đối với tài sản của một người; là quyền

giữ lại hoặc bán tài sản của ai đó với tư cách là một bảo đảm cho một khoản

nợ" hay, "Nếu một khoản nợ không được thanh toán thì quyền giữ tài sản
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(chiếm hữu) được thi hành do luật pháp quy định, bằng cách chiếm hữu tài

sản này trong trường hợp xiết nợ theo bản án; và bằng việc phát mại các

thiết bị và khoản thuế bị xiết nợ". Hay, "Quyền cầm giữ nói chung là một cơ

hội đối kháng với tất cả hay bất kỳ tài sản nào của người nợ với tư cách là

một bảo đảm khoản nợ chưa được thanh toán" [40, tr. 51].

c) Hệ thống Luật Thành văn của một số nước Âu châu:

Đạo Luật của Cộng hoà Belarus quy định về quyền cầm giữ (lien) có tính cách

xiết nợ của bên chủ nợ có bảo đảm, đồng thời có quyền chi phối trực tiếp tài sản bảo

đảm. Do đó, cầm giữ theo khái niệm của Luật này có nghĩa tương tự quyền chiếm giữ

nêu trên của BLDS Nhật Bản, với bản chất là vật quyền.

Tại Điều 17 Luật này định nghĩa về quyền cầm giữ:

Quyền cầm giữ là quyền của bên nhận cầm cố nhận tài sản, trong

trường hợp bên cầm cố không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình, được

cầm giữ tài sản để bảo đảm, thoả mãn chi phí đối với tài sản được cầm giữ

phù hợp với pháp luật hiện hành [37, tr. 6]

Từ khái niệm bảo đảm nêu trên, luận văn chỉ đề cập đến 3 loại bảo đảm phổ

biến kể trên trong hàng hải là:

- Thế chấp tàu biển trong đó có thế chấp tàu biển hình thành trong tương lai và

thế chấp quyền thuê tàu biển;

- Quyền chiếm giữ tàu biển để sửa chữa và chiếm giữ tàu đang đóng;

- Quyền cầm giữ hàng hải nhằm xiết nợ của các chủ nợ tàu là bên nhận bảo đảm

từ con tàu.

1.2.3. Đặc điểm của bảo đảm

1.2.3.1 Đối tượng của giao dịch có bảo đảm

a) Đối tượng của giao dịch có bảo đảm là vật/tài sản:
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i/ Tài sản với ý niệm chính trị-xã hội được thể hiện ở dạng hữu hình hoặc vô

hình: [29, tr. 48]

- Tài sản con người - những kỹ năng, năng khiếu, phẩm chất và khả

năng bẩm sinh của cá nhân, cũng như ảnh hưởng của giáo dục, y tế;

- Tài sản tự nhiên - kể cả tài sản tái tạo được và không tái tạo được.

Những tài sản này có chức năng nguyên thuỷ là tham gia quá trình sản xuất

và thoả dụng những đầu vào - rừng, bãi cá, quặng mỏ, và các lực lượng tự

nhiên (như không khí và luồng nước). Chúng cũng có chức năng "rốn" chất

thải để chưa đựng những đầu ra không sử dụng được của quá trình sản xuất

và tiêu dùng - không khí, nước và đất thu nhận chất ô nhiễm và phế thải do

các hoạt động của con người gây ra;

- Tài sản nhân tạo-sản phẩm được sáng tạo ra, đặc biệt là những sản

phẩm sử dụng trong sản xuất như máy móc, thiết bị, nhà cửa, mạng lưới vật

chất, cũng như tài sản tài chính;

- Tài sản tri thức - "tri thức đã mã hoá", một thứ rất dễ chuyển giao

theo không gian và thời gian (khác với tri thức "nội hàm", chứa đựng trong

kinh nghiệm của cá nhân và những đánh giá học hỏi được mà không dễ gì

chuyển giao được nếu không mã hoá);

- Tài sản xã hội (hay tài sản về các mối quan hệ) - sự tin cậy giữa

các cá nhân và mạng lưới, cộng với sự hiểu biết và những giá trị cùng chia sẻ

do chúng tạo ra - những tài sản này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác

trong nội bộ và giữa các nhóm người

ii/ Tài sản với ý niệm pháp lý:

Về phương diện pháp lý, tài sản bao hàm cả quyền tài sản dựa trên hai thuộc

tính của tài sản là vật và quyền đối với vật. Tiếp thu từ phương diện vật lý, khía cạnh

khác của phương diện pháp lý cũng công nhận tài sản gồm cả hai loại hữu hình và vô

hình. Vật có tính động gọi là động sản; vật có tính bất động gọi là bất động sản. Như

vậy, quyền đối với vật còn có quyền đối với động sản và quyền đối với bất động sản.
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Tính Vật gồm có động sản và bất động sản dưới dạng hữu hình và vô hình. Tính

Quyền (đối với vật) có hai loại Vật quyền và Trái quyền.

b) Bảo đảm mang tính vật quyền (real rights): có hai loại

Một là, Quyền của chủ sở hữu: là loại quyền chi phối tuyệt đối số phận pháp lý

tài sản trong đó các quyền của chủ sở hữu là vật quyền như quyền khai thác, quyền sử

dụng, quyền sang nhượng, quyền cho thuê, quyền bảo lưu sở hữu, quyền thế chấp,

quyền cầm cố; quyền bảo lãnh. Các vật quyền này được phát sinh từ quyền sở hữu trở

thành đối tượng của giao dịch có bảo đảm.

Hai là, Quyền của người chiếm hữu hợp pháp: cũng là loại quyền chi phối số

phận pháp lý tài sản nhưng không tuyệt đối, cũng là loại vật quyền như quyền của người

thuê, quyền của người sửa chữa, quyền của người được uỷ quyền quản lý tài sản được

xác lập trên thực tế do sự kiện đang chiếm hữu vật hợp pháp, hoặc trên cơ sở hợp đồng.

Đối tượng đặc thù của bảo đảm là Quyền chiếm hữu hợp pháp:

Không chỉ có quyền sở hữu, mà từ quyền chiếm hữu, người ta thấy phát sinh

các dạng vật quyền phổ biến, là đối tượng của GDBĐ trong thời kỳ kinh tế đương đại và

toàn cầu, gồm:

Quyền của người thuê được quyền thế chấp quyền thuê tài sản của mình; được

sử dụng tài sản thuê theo thoả thuận; được nhượng lại quyền thuê nếu bên thuê đồng ý.

Quyền của người sửa chữa được quyền giữ tài sản lại để bảo đảm khoản tiền

công của mình cho đến khi nào nhận đủ tiền công mới trả lại tài sản đó; được yêu cầu

toà án phát mại tài sản để lấy khoản tiền công của mình; được thế chấp quyền giữ tài

sản này để có khoản vay hay trang trải nghĩa vụ khác. Quyền chiếm hữu của người

không phải chủ sở hữu vật đang chiếm giữ trong tay để sửa chữa, phục hồi, hay làm mới

vật thì người này có quyền giữ lại vật cho đến khi chủ sở hữu vật trả hết tiền công nợ.

Quyền của người được uỷ quyền quản lý tài sản được sử dụng, thậm chí khai

thác giá trị tài sản theo phạm vi uỷ quyền; được cho thuê tài sản theo phạm vi uỷ quyền;

được thế chấp tài sản theo phạm vi uỷ quyền.
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c) Bảo đảm mang tính trái quyền (claim)

Trái quyền là loại quyền được phép chi phối không trực tiếp số phận pháp lý tài

sản, do pháp luật quy định người không phải chủ sở hữu, không chiếm hữu hợp pháp tài

sản, nhưng lại có "quyền ưu tiên", "quyền đàm phán". quyền yêu cầu đòi giá trị nhất

định từ tài sản và bằng lệnh của Toà án để bắt, giữ tài sản đó, hoặc để bên có quyền yêu

cầu được ưu tiên thanh toán trước tất cả các chủ nợ có bảo đảm khác dù đăng ký.

Trái quyền có các đặc điểm sau:

Quyền được đòi giá trị tài sản, xuất phát từ yêu cầu/khiếu nại đối với tài sản gọi

là quyền cầm giữ (lien) - một thứ hư quyền mà phải do Toà phát mại hay Tổ chức xúc

tiến việc đấu giá mới lấy được phần tiền công của người có trái quyền.

Trái quyền được thực hiện nhằm đem lại sự bình đẳng cho người làm công với

giới chủ dựa trên lý thuyết về quyền của các chủ nợ - là các trái chủ có bảo đảm do pháp

luật can thiệp.

Trái quyền thực hiện không nhằm vào chính tài sản mà chỉ là hướng vào giá trị

tài sản đó để lấy phần giá trị tiền công. Nếu thanh toán tiền công nợ xong thì lệnh bắt và

giữ tài sản đương nhiên được huỷ bỏ.

Trái quyền đối với vật của người không phải chủ sở hữu phát sinh từ quyền yêu

cầu: là các quyền đối với bất động sản và động sản, trong giới hạn như quyền yêu cầu

thanh toán, trong giao dịch dân sự thông thường là quyền của bên có nghĩa vụ đòi bên

có quyền thanh toán các khoản lương, chi phí tiền công, khoản bù đắp tổn thất.

Trong hàng hải, quyền này có đặc trưng được bảo đảm bằng "quyền cầm giữ

hàng hải" (Marien Liens) mà thực chât phải thông qua việc bắt giữ tàu biển (arrest the

ship) và phát mại tàu thì quyền này mới trở nên hiện thực.

1.2.3.2. Chủ thể của quan hệ/giao dịch có bảo đảm

Tại Dự thảo Nghị định GDBĐ (lần thứ 11) quy định chi tiết, hướng dẫn BLDS

2005 về GDBĐ để thay thế Nghị định 165 năm 1999, Điều 3 Giải thích từ ngữ có một

số khái niệm về hai bên chủ thể trong quan hệ bảo đảm mà việc tiếp cận nó cũng là cách
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để hiểu về thuật ngữ này:

a) Bên bảo đảm

Bên bảo đảm là bên có nghĩa vụ hoặc người thứ ba cam kết dùng tài

sản của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, bao gồm bên cầm cố, bên thế

chấp, bên đặt cọc, bên ký cược, bên ký quỹ; bên bảo lãnh trong trường hợp bảo

lãnh; tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở trong trường hợp tín chấp;

b) Bên nhận bảo đảm

Bên nhận bảo đảm là bên có quyền trong quan hệ dân sự mà việc thực

hiện quyền đó được bảo đảm bằng một hoặc nhiều giao dịch bảo đảm bao gồm

bên nhận cầm cố, bên nhận thế chấp, bên nhận đặt cọc, bên nhận ký cược, bên

nhận ký quỹ, bên nhận bảo lãnh, tổ chức tín dụng trong quan hệ tín chấp.

Tuy nhiên, khái niệm bên nhận bảo đảm và bân bảo đảm chỉ cần đưa thuộc tính

về quan hệ giữa chủ nợ với con nợ để xét bản chất quan hệ giao dịch nào đó mà có yếu

tố bảo đảm tài sản thì đương nhiên sẽ có bên nhận bảo đảm và bên bảo đảm. GDBĐ có

tính phổ thông xác định bên có quyền thường là chủ nợ (bất kể chủ nợ gì) và bên kia có

nghĩa vụ, nếu chủ nợ có bảo đảm thì chủ nợ chính là bên nhận bảo đảm và bên có nghĩa

vụ đưa ra một bảo đảm tài sản thì đó là bên bảo đảm Mặt khác, quan hệ bảo lãnh không

liên quan gì đến quan hệ bảo đảm, mà chỉ cần bất kể chủ thể nào trong quan hệ bảo lãnh

đưa ra một bảo đảm tài sản để lấy một lợi ích thì ngay lập tức, người đưa ra bảo đảm đã

thiết lập quan hệ bảo đảm theo đó tư cách người này là bên bảo đảm và bên kia sẽ là bên

nhận bảo đảm.

Luật của Cộng hoà Belarus tại Điều 1 quy định về quyền cầm giữ (lien) đã cho

thấy hai bên trong một quan hệ bảo đảm ra sao:

Cầm giữ là một biện pháp bảo đảm đầy đủ một trái vụ, theo đó bên

chủ nợ (bên nhận bảo đảm) có quyền trong truờng hợp bên nợ (bên bảo

đảm) không thực hiện nghĩa vụ đầy đủ, được cầm giữ tài sản để bảo đảm,

thoả mãn yêu cầu của bên chủ nợ đối với chi phí cho tài sản đã cầm cố

(predominantly) trước các chủ nợ khác, được quy định theo pháp luật của
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Cộng hòa Belarus [37, tr. 2]

Tóm lại, cùng gặp nhau ở điểm là không hệ thống pháp luật nào đưa ra khái

niệm "GDBĐ", nhưng có hai cách để hiểu về giao dịch có bảo đảm: Một là: định nghĩa

cụ thể về một số loại bảo đảm như cầm cố, thế chấp, và cầm giữ; Hai là: theo nghĩa

chung nhất về lợi ích bảo đảm. Dù với hai cách định nghĩa đó, khái niệm về giao dịch

có bảo đảm vẫn toát lên nội hàm chính là: bảo đảm cho khoản thanh toán hay nghĩa vụ

có nợ.

1.3. PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT CỦA MỘT SỐ NƯỚC VỀ

CHẾ ĐỊNH GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRONG PHÁP LUẬT HÀNG HẢI

1.3.1 Pháp luật quốc tế về GDBĐ trong hàng hải

Các công ước quốc tế (xin viết tắt CUQT) không có khái niệm "giao dịch bảo

đảm". Tuy nhiên, ba CUQT về hàng hải liên quan đều có đề cập đến hai loại hình bảo đảm

trong hàng hải là "cầm giữ hàng hải" và "thế chấp tàu biển".

1.3.1.1. Công ước quốc tế 1926

Công ước quốc tế về thống nhất các quy tắc chung liên quan đến cầm giữ hàng

hải và thế chấp tàu biển năm 1926 [25, tr. 10] (gọi tắt là Công ước 1926), quy định

không chỉ thế chấp mà cả các bảo đảm tương tự khác, miễn là có hiệu lực đầy đủ theo

Pháp luật Quốc gia trong đó có quyền cầm giữ hàng hải - một đặc quyền, phát sinh từ

các quyền khiếu nại; các khiếu kiện được bảo đảm bằng quyền cầm giữ hàng hải sẽ theo

tàu dù tàu đó có thể đã được chuyển nhượng.

1.3.1.2. Công ước quốc tế 1967

Công ước quốc tế về thống nhất các quy tắc chung liên quan đến cầm giữ hàng

hải và thế chấp tàu biển năm 1967 [26, tr. 18] (gọi tắt là Công ước 1976) quy định quy

định các vấn đề: điều kiện để thế chấp có hiệu lực; trình tự ưu tiên cuả thế chấp có đăng

ký và giữa các thế chấp có đăng ký; tất cả các thế chấp, tất cả các quyền cầm giữ và các

bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào.

1.3.1.3. Công ước quốc tế 1993
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Công ước quốc tế về cầm giữ và thế chấp hàng hải năm 1993 (gọi tắt là Công

ước 1993) quy định các vấn đề: danh sách các khiếu nại làm phát sinh quyền cầm giữ

hàng hải; thực hiện thứ tự ưu tiên giải quyết các khiếu nại hàng hải; việc công nhận và

thực hiện cầm cố, thế chấp và các khoản phí; xếp hạng và hiệu lực của thế chấp và các

khoản phí [27, tr. 25].

Những năm gần đây, rất nhiều quốc gia tham khảo 3 CUQT trên để nội luật hoá

pháp luật hàng hải của nước mình, trong đó chủ yếu dựa vào CUQT 1993. Chính việc

tham khảo CUQT 1993 khá mạnh mẽ được thể hiện trong BLHH 2005 của nước ta

(xem dưới đây).

1.3.2. Pháp luật của một số nước về GDBĐ trong hàng hải

1.3.2.1. Nhật bản

Trên cơ sở chế định GDBĐ trong BLDS Nhật Bản, BLTM được ban hành bởi

Luật số 48 ngày 9/3/1899, được sửa đổi 45 lần, có hiệu lực 1/4/2002, quy định tại quyển

IV với tiêu đề "THƯƠNG MẠI HÀNG HẢI". Trong quyển này với tư cách là thể chế

quy định các bảo đảm trong hàng hải, nhưng không có một chương hay mục quy định

về thế chấp tàu biển, cũng như cầm giữ hàng hải. Tuy nhiên, chúng ta được hiểu là hai

chế định phổ thông này được áp dụng trực tiếp từ BLDS Nhật Bản vào lĩnh vực hàng

hải và BLTM của Nhật Bản không quy định lại nữa. Hiệu lực của thế chấp tàu biển và

cầm giữ hàng hải đều liên quan đến hiệu lực đăng ký tàu biển

Tuy nhiên, tại chương VII quyển này quy định "Các chủ nợ của tàu biển"

(Ship"s Creditors) [29, tr. 2] gồm các Điều được sửa đổi vào các năm:

Điều 842. Quyền ưu tiên đối với toàn bộ con tàu (sửa đổi các năm 1911 (luật

số 73), năm 1938 (luật số 72), năm 1975 (luật số 94);

Điều 844.Ưu đãi trước hết của quyền ưu tiên, (sửa đổi 1 lần năm 1938);

Điều 848. Thế chấp tàu biển, (sửa đổi 1 lần năm 1938);

Điều 849. Thế chấp và quyền ưu tiên, (sửa đổi 1 lần năm 1938);

Điều 850. Nghiêm cấm cầm cố tàu đã đăng ký, (sửa đổi 1 lần năm 1938)
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Trong các điều khoản trên thì Điều 842 và Điều 843 chính là quy định về loại

bảo đảm tài sản có bản chất trái quyền - quyền yêu cầu (Claims) được thực thi bằng

Quyền ưu tiên quy định trong BLDS Nhật Bản - chương VIII (Preferential Rights) [19,

tr. 49-50].

- BLTM Nhật Bản tại điều 849 nghiêm cấm cầm cố tàu thuỷ đã đăng ký đang

hoạt động. Trên cơ sở đó, BLTM trong đó có quy định về dịch vụ Hàng hải, quy định

các nguyên tắc, điều kiện và thủ tục thế chấp tàu biển, theo đó cho phép một con tàu

được dùng làm tài sản bảo đảm dưới hình thức thế chấp. Rõ ràng, dù tàu biển là động

sản, nhưng với điều kiện đăng ký bảo đảm bằng thế chấp, quy định này có tác dụng tạo

điều kiện cho chủ sở hữu tàu hoặc người được uỷ quyền có cơ hội thực hiện nghĩa vụ

(tài sản) để tránh nguy cơ bị kiện hay tàu đang bị bắt sẽ được giải phóng tiếp tục vận

trình; đặc biệt là nó giúp một khoản vay cho người đóng tàu (hoặc người được cấp tài

chính tham gia đóng tàu với chủ sở hữu tàu được bảo đảm).

Những quy định về nội dung GDBĐ nói chung trong đó có tàu biển ở BLDS

Nhật Bản và nguyên tắc, điều kiện và thủ tục thế chấp tàu biển nói riêng được quy định

trong BLTM năm 1899 thì hầu như không sửa đổi. Trong khi đó, Nhật bản có xu hướng

xây dựng các đạo luật độc lập liên quan đến tàu trên các lĩnh vực: chuyên chở hàng hoá

Quốc tế bằng đường biển [ICOGSA], hạn chế trách nhiệm của chủ tàu và người khác

[ALLS]. Bên cạnh đó, Nhật Bản có Luật về Tàu biển, không quy định về các giao dịch

có bảo đảm mà chỉ quy định về con tàu, đăng ký tàu mang cờ quốc tịch, trách nhiệm tàu

mang cờ, đăng ký lại, phạt dân sự.

1.3.2.2. Trung Quốc

a) BLHH của Trung Quốc từ Điều 11 đến Điều 20 quy định ba loại quyền có

bảo đảm:

Loại thứ nhất là "thế chấp tàu" là một loại "quyền bảo đảm" - vật

quyền, theo đó quyền thế chấp con tàu là quyền được ưu tiên bồi thường từ số

tiền bán đấu giá; người có quyền thế chấp tàu là chủ sở hữu tàu hoặc người

được uỷ quyền; thế chấp tàu được làm thành văn bản hợp đồng; cùng đi đăng
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ký thế chấp, giành quyền ưu tiên thanh toán khi phát mại bán tàu; áp sụng đối

với tàu đang đóng; người thế chấp tàu phải mua bảo hiểm cho tàu bị thế chấp;

người nhận thế chấp tàu không đồng ý thì người thế chấp không được nhượng

quyền sở hữu tàu; Người nhận thế chấp tàu cũng có quyền chuyển nhượng

một phần hoặc toàn bộ khoản nợ đã được bảo đảm bằng tàu đem thế chấp thì

bên thế chấp tàu cũng có quyền chuyển nhượng quyền thế chấp tàu tương

ứng; Một con tàu được đem thế chấp nhiều lần; quyền ưu tiên thanh toán; huỷ

bỏ thế chấp tàu khi tàu mất tích và người nhận thế chấp tàu được quyền nhận

ưu tiên thanh toán bồi thường từ số tiền bảo hiểm do tàu bị mất tích.

Loại thứ hai, cầm giữ hàng hải (Liên on Ship), là một loại "lợi ích

bảo đảm", xuất phát từ khiếu nại (trái quyền) được ưu tiên nhận tiền bồi

thường từ chủ tàu hay người thuê tàu hoặc người khai thác tàu gây thiệt hại

cho người khiếu nại tiền công lao động trên tàu hành trình, được thực hiện

quyền khi tàu bị Toà án có lệnh bắt giữ và phát mại tàu.

Loại thứ ba, quy định về quyền giữ tàu (retention of ship) bản chất

cũng là một trái quyền của người đóng tàu hoặc người sửa chữa tàu để bảo

đảm thanh toán các chi phí đóng hoặc sửa chữa tàu khi bên kia ký hợp đồng

không thực hiện nghĩa vụ. Quyền chiếm giữ bị huỷ bỏ khi người đóng tàu

hoặc sửa chữa tàu không còn chiếm giữ tàu mà người đó đóng hay sửa chữa

[30, tr. 11].

b) Chế định đăng ký thế chấp tàu:

Từ Điều 20 đến Điều 25 quy định trong Quy chế Đăng ký tàu biển của nước

Cộng hoà nhân dân Trung Hoa việc đăng ký thế chấp tàu biển được tiến hành tại Cơ

quan đăng ký Tàu biển.

Hệ thống luật Lục địa, hệ thống luật Thông pháp hay các Công ước quốc tế về

thương mại-hàng hải cũng đều quy định cơ chế bảo đảm thi hành khiếu nại, đó là bên nợ

hay bên có nghĩa vụ phải đưa ra một trong các bảo đảm bất kỳ bằng tài sản đối với bên

có quyền hay chủ nợ là cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, ký quỹ v.v...
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Tóm lại, hầu như các quốc gia có Bộ luật hay Luật Hàng hải chủ yếu quy định

về GDBĐ trong lĩnh vực Hàng hải dưới loại hình là Thế chấp tàu biển và Cầm giữ hàng

hải. Tuy nhiên, phạm vi luận văn chỉ tập trung vào bảo đảm có tính vật quyền là "thế

chấp tàu biển hình thành trong tương lai" (tàu đang đóng là khái niệm hẹp); và, "quyền

giữ tàu biển".

1.3.3 Xu hướng GDBĐ hiện nay và những tác động của hội nhập pháp luật

quốc tế

1.3.3.1 Xu hướng GDBĐ hiện nay

Có ba đặc điểm có tính xu hướng trong giao dịch dân sự-thương mại ngày nay

cần tính đến khi xây dựng thể chế bảo đảm trong thực hiện nghĩa vụ dân sự-thương mại

và hàng hải:

Một là, sự biến đổi đối tượng giao dịch tài sản từ tài sản hữu hình sang tài sản

vô hình, từ tài sản có tính vật dù là động sản hay bất động sản sang tài sản có tính

quyền;

Hai là, đang xuất hiện thêm hình thái giao dịch tài sản trong dịch vụ thương mại

là nhượng quyền giao dịch bên cạnh hình thái giao dịch truyền thống và phổ biến là mua

bán;

Ba là, việc thực hiện nghĩa vụ trong giao dịch có bảo đảm bằng quyền/lợi ích tài

sản và có an toàn bằng đăng ký là phổ biến: Động sản giao dịch bằng hình thức cầm cố

về mặt lý thuyết là bảo đảm tuyệt đối vì được thủ đắc tài sản nên không cần đăng ký.

Thế nhưng, giao dịch động sản như tàu biển, tàu bay lại được diễn ra dưới hình thức thế

chấp và có đăng ký nhằm mục đích an toàn để bên thứ ba không thể đối kháng; tương tự

như vậy, giao dịch bất động sản như thiết bị, công trình (gắn liền đất đai - lý thuyết về

bất động sản) vẫn có thể tháo rời, thì có thể sử dụng hình thức cầm cố nhưng có đăng ký

để bên thứ ba không thể đối kháng [31, tr. 69].

Dạng giao dịch có bảo đảm cho thấy: bên có nghĩa vụ hay con nợ trong giao

dịch vận tải, đóng tàu (chủ đầu tư) thường lấy tàu biển (kể cả tàu đang đóng) để thế
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chấp lấy khoản vay hay để thay thế/hoàn thành một nghĩa vụ với bên có quyền (chủ nợ)

vì đã có được các bảo đảm là thế chấp hay cầm cố hoặc bảo lãnh tài sản (có đăng ký).

Do đó, đã tạo nên lưu lượng giao dịch nhiều, rộng và mật độ dầy, là cơ hội cho các hình

thái kinh doanh phi hàng hoá là loại kinh doanh tiền tệ và thương mại-dịch vụ đang trở

nên rộng rãi, thích hợp cho cả thực thể thị trường và cả thực thể bán thị trường. Các

thực thể bán thị trường thường tham gia dịch vụ công cộng như các tổ chức phi lợi

nhuận là các Hội, Quỹ, Trung tâm hoạt động trên các lĩnh vực nhân đạo-từ thiện, hỗ trợ

xã hội, và phát triển [32, tr. 14].

Chỉ riêng các quyền được bảo đảm đối với bất động sản của chủ sở hữu được

quy định trong Luật đăng ký bất động sản của Nhật bản đã có thể kể ra khá nhiều:

quyền sở hữu, quyền cho thuê mặt bằng, quyền thuê dài hạn, quyền ưu tiên (khiếu nại),

quyền đia dịch, quyền thế chấp, quyền cầm cố, quyền cho thuê, quyền khai thác tài

nguyên dưới đất [33, tr. 21].

1.3.3.2. Tác động của việc thực thi Công ước Quốc tế liên quan đến giao dịch

bảo đảm trong pháp luật hàng hải quốc gia

Sự cần thiết sửa đổi BLHH 1990 của nước ta đã được nêu trong nội dung có

tính liên quan đến quá trình nội luật hoá pháp luật hàng hải Việt Nam trước xu thế

hiện đại như sau: "2.4. Sửa đổi để phù hợp với xu thế phát triển của pháp luật hàng

hải quốc tế- Việc vận dụng điều ước và tập quán hàng hải quốc tế vào nội dung của

Bộ luật Hàng hải 1990 còn có bất cập, vì hiện nay nước ta chỉ mới ký kết hoặc gia

nhập 12 trong số trên 60 công ước quốc tế về hàng hải. Phần lớn các công ước này

đều đã được sửa đổi, bổ sung và nhiều công ước chỉ có rất ít nước tham gia, nhưng

lại được đa số các quốc gia vận dụng vào luật hàng hải của nước mình. Mặt khác, tuy

phần lớn nội dung điều chỉnh của Bộ luật 1990 đều có vận dụng các điều ước và tập

quán hàng hải quốc tế nhưng chưa đầy đủ, vừa là những quy định cũ mà hiện nay

đều đã được sửa đổi, bổ sung mới. Thực tế nói trên cho thấy, một số nội dung điều

chỉnh của Bộ luật 1990 còn lạc hậu so với xu thế phát triển của luật pháp quốc tế và

luật các nước. Đây là một trong những hạn chế mà phần nào đã ảnh hưởng tới tiến

trình hội nhập của ngành Hàng hải nước ta" [28, tr. 17].
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Có hai quyền bảo đảm chịu ảnh hưởng sâu sắc của CUQT 1993 là "cầm giữ

hàng hải" và "thế chấp tàu biển".

a) Quyền "cầm giữ hàng hải"

- Các quốc gia nói chung dựa trên Công ước 1993 để áp dụng quy định trong

pháp luật về hàng hải của mình liên quan đến loại quyền bảo đảm đặc biệt liên quan tới

giá trị tài sản con tàu, đó là Quyền cầm giữ hàng hải (hư quyền) trên cơ sở quyền yêu

cầu (thực quyền-loại trái quyền) của người làm công trên tàu trong suốt hành trình tàu.

Sau khi có yêu cầu, để thực hiện Quyền cầm giữ hàng hải, người lao động chờ lệnh của

Toà án có thẩm quyền "bắt giữ tàu" và đưa ra quyết định cụ thể phát mại đấu giá tàu.

- BLHH 2005 của Việt Nam cũng căn cứ áp dụng Công ước 1993 về Quyền

cầm giữ hàng hải ở các điểm quy định: danh sách các khiếu nại làm phát sinh quyền

cầm giữ hàng hải nhưng có thu hẹp [13, tr. 12]; thực hiện thứ tự ưu tiên giải quyết các

khiếu nại hàng hải nhưng đơn giản hơn so với Công ước.

b) Quyền "thế chấp tàu biển":

- Các quốc gia nói chung dựa trên Công ước 1993 để áp dụng quy định trong

pháp luật về hàng hải của mình liên quan đến loại quyền bảo đảm phổ biến Quyền thế

chấp hàng hải, với các nội dung: việc công nhận và thực hiện thế chấp tàu biển; các

khoản phí đăng ký thế chấp tàu biển; xếp hạng và hiệu lực của thế chấp tàu biển.

- BLHH 2005 của Việt Nam cũng căn cứ áp dụng Công ước 1993 về Quyền thế

chấp hàng hải ở các điểm quy định: thế chấp tàu biển, kể cả tàu đang đóng [13].
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Chương 2

THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

TRONG LĨNH VỰC HÀNGHẢI

Do giới hạn khuôn khổ luận văn, nên nội dung phân tích tập trung vào quyền

thế chấp tàu kể cả tàu đang đóng và quyền chiếm giữ tàu (không phải cầm giữ hàng

hải), xin được mạnh dạn đề xuất bổ sung chế định dưới đây.

2.1. CHẾ ĐỊNH GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRONG PHÁP LUẬT DÂN SỰ

VIỆT NAM

2.1.1. Bất cập về mặt lập pháp chế định giao dịch bảo đảm

2.1.1.1 Chưa xác định rõ đối tượng của giao dịch bảo đảm

Từ suy luận rằng một loại đối tượng của giao dịch dân sự phổ thông là vật hoặc

công việc /tài sản hiểu theo nghĩa rộng (gồm cả quyền tài sản) mà GDBĐ là một dạng giao

dịch dân sự, do đó đối tượng của một giao dịch có bảo đảm hay một quan hệ có bảo đảm

gồm: vật, quyền đối với vật, nghĩa vụ chưa hoàn thành.

Nhưng điều quan trọng là các dịch chuyển (biến động) về tài sản, quyền tài sản

thì lại không được tham khảo một cách cơ bản và hệ thống.

Do đó, BLDS cần bổ sung quy định tách bạch thành:

a) Đối tượng của GDBĐ là vật/tài sản: gồm động sản, bất động sản dưới hai

dạng hữu hình và vô hình;

b) Đối tượng của GDBĐ là các quyền đối với vật (vật quyền), trong đó sẽ chứa

đựng các vật quyền như: quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền khai thác, quyền thuê,

thế chấp, cầm cố;

c) Đối tượng của GDBĐ là các quyền đối nghĩa vụ (trái quyền), theo đó các trái

quyền sẽ được tập hợp trong tiêu đề Việt hoá là "quyền yêu cầu" trong đó quan trọng là

quyền ưu tiên, đàm phán, v.v...
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BLDS nước ta cả hai lần đều không quy định một cách thoả đáng, do đó đã gây

khó khăn lớn cho quá trình cụ thể hoá GDBĐ có đối tượng giao dịch là các quyền - đã

không thể áp dụng lý thuyết về quyền chiếm hữu tài sản có bảo đảm mà không cần thủ

đắc tài sản đó.

2.1.1.2Chưa phân định rõ tính chất bảo đảmgiữa vật quyềnvà trái quyền

Trên cơ sở hai nhóm quyền ấy, quy định các biến động của dịch chuyển quyền,

tức là các giao dịch có bảo đảm, dù là bảo đảm vật quyền hay trái quyền. Rất tiếc, BLDS

2005 chưa quy định bảo đảm trái quyền với đặc trưng là quyền yêu cầu. Vì thế, cần

được sửa đổi, bổ sung về cơ bản các chế định này.

BLDS 2005 của nước ta mặc dù đã được sửa đổi khá cơ bản so với BLDS 1995,

tuy nhiên các chế định tài sản, quyền tài sản chưa được làm rõ cả về khái niệm cũng như

nội hàm. Điều này là gây ra khoảng trống lớn khi cần xác định đối tượng của GDBĐ,

cũng được coi là nguyên nhân gián tiếp gây nên tình trạng xé lẻ văn bản quy định về tài

sản, quyền tài sản; đăng ký tài sản; đăng ký các dịch chuyển tài sản.

Trước hết, cần xác định rõ đối tượng GDBĐ là tài sản, các quyền tài sản. Từ

nhu cầu này nhìn lại sẽ thấy quy định gốc tại BLDS 2005 về tài sản, các quyền tài sản

của nước ta còn thiếu cơ bản các vấn đề sau:

- Khái niệm tài sản, quyền tài sản trong đó làm rõ động sản, bất động sản và các

quyền đối với động sản, bất động sản;

- Xác định đối tượng của các giao dịch dân sự-thương mại nói chung là tài sản

và quyền tài sản, do đó GDBĐ cũng được xác định đối tượng của nó cũng là tài sản và

quyền tài sản.

Điều 163 phần thứ hai BLDS 2005 mặc dù đã quy định rằng tài sản bao gồm cả

quyền tài sản. Tuy nhiên, tài sản với tính cách vật thể hiện dưới hai hình thái động sản,

bất động sản thì có thể tương đối hình dung được, nhưng quyền tài sản thể hiện dưới hai

hình thái vật quyền và trái quyền thì BLDS 2005 không quy định.
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Ỏ đây có đặc điểm hết sức thú vị chính là quyền chiếm hữu mà bất kể BLDS

các nước nào lập pháp đều quan tâm và định chế nó, nhưng BLDS Việt Nam cả hai đợt

1995 và 2005 đều không quan tâm. Cụ thể là quyền chiếm hữu của người thuê, quyền

của người sửa chữa, quyền của người được uỷ quyền quản lý tài sản cũng có những

quyền chi phôi nhất định đối với tài sản mà họ đang chiếm hữu hợp pháp, trong đó có

quyền dịch chuyển số phận pháp lý tài sản đó. Những quyền dịch chuyển pháp lý phi

mua bán đối với tài sản đang chiếm hữu hợp pháp như quyền thế chấp, quyền cầm cố tài

sản là những dịch chuyển quyền hết sức phổ biến trong thời ký hàng hoá luân chuyển

mạnh mẽ do tính quốc tế hoá của hoạt động vận tải, lưu thông có tính xuyên quốc gia

mà ở đó người xúc tiến các giao dịch thế chấp, cầm cố không không chiếm hữu tài sản,

hoặc thế chấp tài sản không hiện hữu (vô hình), hay thế chấp tài sản chưa hề tồn tại

(hình thành trong tương lai, mà giao dịch đó vẫn an toàn, tránh được rủi ro do có bảo

đảm bằng vật hay quyền đối với vật đem thế chấp, cầm cố.

Đến nay vẫn có tư duy cho rằng, chỉ có người sở hữu chủ mới có đầy đủ các

quyền chi phối tài sản. Lý luận này đã trở nên yếu thế, khi nghiên cứu, phân tích sâu về

đối tượng GDBĐ dưới dạng quyền là khá phổ biến trong thời kỳ toàn cầu hoá về kinh

tế, trong đó có các vật quyền phát sinh từ quyền chiếm hữu vật kể trên gồm: quyền

chiếm hữu của người thuê, quyền chiếm hữu của người sửa chữa, quyền chiếm hữu của

người được uỷ quyền quản lý tài sản. Nếu sát nhập cả đối tượng bảo đảm của các chủ

nợ có trái quyền kể trên thì lý thuyết tuyệt đối hoá quyền sở hữu là đối tượng chính của

GDBĐ thậm chí là sụp đổ.

Từ lý luận này cho thấy cần xem xét lại khoản 1 Điều 320 BLDS 2005 quy định

rằng: "vật bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự phải thuộc quyền sở hữu của bên bảo

đảm và được phép giao dịch". Có thể nhận định đây là quy định lạc hậu và chưa phù

hợp thông lệ quốc tế.

Trong hoạt động hàng hải, quyền của người thuê tàu, quyền của người được uỷ

quyền chuyên chở hàng hoá trên tàu, quyền của người sửa chữa tàu, quyền của người

nhận đặt đóng tàu mới là những quyền chiếm hữu hợp pháp tàu biển và hàng hoá trên

tàu trong hành trình đã và đang là đối tượng của GDBĐ trong lĩnh vực hàng hải.
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2.1.2. Bất cập về một số nội dung chế định giao dịch bảo đảm

Đạo luật gốc quy định: Bộ luật dân sự Việt Nam, tại Mục 5 BLDS 2005 quy định

"Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự" tại Điều 318 có các loại hình bảo

đảm như:

1. Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự bao gồm: a)

Cầm cố tài sản; b) Thế chấp tài sản; c) Đặt cọc; d) Ký cược; đ) Ký quỹ; e)

Bảo lãnh; g) Tín chấp.

2. Trong trường hợp các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy

định về biện pháp bảo đảm thì người có nghĩa vụ phải thực hiện biện pháp

bảo đảm đó [9, tr. 69].

Luận văn chỉ xin đề cập đến 2 loại hình phổ biến trong giao dịch dân sự và đuợc

áp dụng trong lĩnh vực hàng hải quy định: thế chấp, chiếm giữ.

Nhìn lại hệ thống pháp luật liên quan đến môi trường GDBĐ trong BLDS 2005 và

BLHH 2005, chúng ta nhận thấy có các vấn đề sau cần được làm rõ:

a) Quyền giữ tài sản (Rights of Retension):

Là một giao dịch có bảo đảm bằng tài sản, một vật quyền phổ biến và truyền

thống trong pháp luật dân sự các nước theo hệ thống Luật Lục địa như Pháp, Nhật (Real

Rights. Rights of Retension.). Chế định này quy định cho phép người làm công đang thủ

đắc tài sản của người thuê để sửa chữa đồ vật theo thoả thuận sẽ được cầm giữ tài sản

đang sửa này cho đến khi người thuê trả xong tiền công. Như vậy, người làm thuê có

quyền cầm giữ tài sản đang sửa chữa cho dù tài sản này không thuộc sở hữu của người

đang cầm giữ; khi đòi tiền công anh ta trở thành chủ nợ (bên có quyền) và đương nhiên

pháp luật thực định của các nước lục địa và cả Anh-Mỹ đều cho người này quyền ưu

tiên thanh toán tài sản mà anh ta đang nắm giữ.

Trong khi đó, BLDS 2005 của nước ta đặt chế định ở chương Hợp đồng (trái

vụ) và chỉ với liều lượng một điều khoản:

Điều 416. Cầm giữ tài sản trong hợp đồng song vụ:
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1. Cầm giữ tài sản là việc bên có quyền (sau đây gọi là bên cầm giữ)

đang chiếm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được

cầm giữ tài sản khi bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ hoặc thực hiện

nghĩa vụ không đúng theo thỏa thuận.

2. Bên cầm giữ có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Cầm giữ toàn bộ hoặc một phần tài sản trong trường hợp quy

định tại khoản 1 Điều này;

b) Thu hoa lợi từ tài sản cầm giữ và được dùng để bù trừ nghĩa vụ;

c) Bảo quản, giữ gìn tài sản cầm giữ;

d) Yêu cầu bên có tài sản bị cầm giữ thanh toán các chi phí cần thiết

cho việc bảo quản, giữ gìn tài sản đó.

3. Quyền cầm giữ chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

a) Theo thỏa thuận của các bên;

b) Bên cầm giữ vi phạm nghĩa vụ bảo quản, giữ gìn tài sản cầm giữ;

c) Bên có tài sản bị cầm giữ hoàn thành nghĩa vụ.

Thực chất quyền này được phát triển trên cơ sở của quyền chiếm hữu

(possession), là thứ quyền có vị trí đứng sau quyền sở hữu với tính cách quyền lực chi

phối số phận pháp lý tài sản.

Đáng lẽ quyền này phải với tính cách quyền tài sản (vật quyền) như BLDS các

nước Lục địa là Pháp, Quebéc (Canada), Nhật Bản.

b) Quyền ưu tiên (preferential rights):

Trong giao dịch sửa chữa đồ vật, pháp luật bảo hộ lợi ích của người làm công

(tiền công sửa chữa) bằng cách khi người thuê chưa thanh toán tiền công cho người làm

công thì người thuê đồng ý để người làm công được quyền giữ tài sản của mình, nhưng

không được tuỳ ý định đoạt tài sản này nếu không xin phép người làm công. Quyền này

được bảo đảm thực hiện bằng quyền ưu tiên thanh toán trước hết, trên tất cả các quyền
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có bảo đảm khác như thế chấp, cầm cố đồ vật này có đăng ký người thứ ba đối với đồ

vật sửa chữa này. Vì thế quyền bảo đảm của người làm thuê bằng cách cầm giữ tài sản

có tính cách đối kháng cao nhất và có hiệu lực cao nhất.

BLDS 2005 vừa qua đã không quy định chế định giữ tài sản trong phần thực

hiện nghĩa vụ mà lại quy định trong phần hợp đồng, như vậy đã không coi giữ tài sản là

một biện pháp bảo đảm trong giao dịch tài sản.

2.2. MỘT SỐ NÉT VỀ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CHẾ ĐỊNH GDBĐ

TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢi

2.2.1. Bất cập về thế chấp tàu biển đang đóng

2.2.1.1. Thế chấp tài sản hình thành trong tương lai được quy định bởi pháp

luật dân sự

a) BLDS 2005:

Khái niệm và nội dung của Khoản 2, Điều 320 của BLDS 2005 quy định như

sau:

Điều 320. Vật bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

2. Vật dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là vật hiện có

hoặc được hình thành trong tương lai. Vật hình thành trong tương lai là

động sản, bất động sản thuộc sở hữu của bên bảo đảm sau thời điểm nghĩa

vụ được xác lập hoặc giao dịch bảo đảm được giao kết [9, tr. 70].

b) Nghị định 165 năm 1999:

Khoản 7 Điều 2 về giải thích từ ngữ của Nghị định số 165 của Chính phủ năm

1999 Về giao dịch bảo đảm… hướng dẫn thi hành BLDS 2005 có định nghĩa như sau:

Tài sản hình thành trong tương lai" là động sản, bất động sản hình

thành sau thời điểm ký kết giao dịch bảo đảm và sẽ thuộc quyền sở hữu của

bên bảo đảm như hoa lợi, lợi tức, tài sản hình thành từ vốn vay, công trình

đang xây dựng, các tài sản khác mà bên bảo đảm có quyền nhận [1, tr. 2].
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Điều 4 Nghị định này cũng quy định:

Điều 4. Phạm vi bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

1. Các bên được thoả thuận về việc cầm cố, thế chấp, bảo lãnh bằng

tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hiện tại hoặc nghĩa vụ trong tương

lai.

2. Nghĩa vụ được bảo đảm một phần hoặc toàn bộ theo thoả thuận

của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.Trong trường hợp các bên

không thoả thuận khác và pháp luật không quy định khác thì nghĩa vụ được

bảo đảm toàn bộ, kể cả nghĩa vụ trả lãi và bồi thường thiệt hại.

3. Nghĩa vụ có thể được bảo đảm bằng một hoặc nhiều tài sản, kể cả

tài sản hình thành trong tương lai bằng một hoặc nhiều biện pháp bảo đảm.

Khoản 2 Điều 11 Nghị định này cũng quy định:

Trong trường hợp cầm cố, thế chấp bằng tài sản hình thành trong

tương lai, thì khi bên cầm cố, thế chấp có quyền sở hữu đối với tài sản đó,

các bên có thể thoả thuận lập phụ lục hợp đồng, trong đó mô tả tài sản, giá

trị của tài sản, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

c) Thông tư 06 năm 2002:

Thông tư số 06 hướng dẫn Nghị định 165 về GDBĐ quy định khá chi tiết các

tình huống, theo đó sau khi xác lập giao dịch mà tài sản có thể chưa hình thành ở thời

điểm giao kết, có thể đang hình thành một phần hoặc gần xong ... thì định tính "tương

lai" đó là do các bên thoả thuận: [2, tr. 3-4]

3. Về việc cầm cố, thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản hình thành trong

tương lai theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định 165

Các bên được thoả thuận về việc cầm cố, thế chấp, bảo lãnh bằng tài

sản hình thành trong tương lai và có thể lựa chọn tài sản thuộc một trong

các trường hợp sau đây:
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3.1 Tại thời điểm ký kết giao dịch bảo đảm, tài sản đó chưa tồn tại;

chỉ sau thời điểm ký kết giao dịch bảo đảm, tài sản mới được hình thành và

thuộc sở hữu của bên bảo đảm (ví dụ: cầm cố bằng tài sản là tàu biển được

đóng sau khi Ngân hàng cho vayvốn);

3.2 Tại thời điểm ký kết giao dịch bảo đảm, tài sản có thể là hàng hoá

đang được sản xuất, công trình đang được xây dựng; chỉ sau thời điểm ký kết

giao dịch bảo đảm, tài sản mới được hình thành đồng bộ và thuộc sở hữu của

bên bảo đảm (ví dụ: cầm cố dây chuyền sản xuất đang được lắp ráp, thế chấp

nhà ở đang được xây dựng);

3.3 Tại thời điểm ký kết giao dịch bảo đảm, tài sản đang tồn tại,

nhưng chưa hoàn tất thủ tục xác nhận quyền sở hữu của bên bảo đảm; chỉ

sau thời điểm ký kết giao dịch bảo đảm, tài sản mới thuộc sở hữu của bên

bảo đảm bằng việc hoàn thành thủ tục chuyển quyền sở hữu như mua bán,

trao đổi, tặng cho, cho vay, thừa kế;

3.4 Nguồn thu nhập hợp pháp theo các căn cứ được quy định tại

Điều 176 của Bộ Luật Dân sự mà bên cầm cố, thế chấp, bảo lãnh có được

sau thời điểm ký kết giao dịch bảo đảm.

Cách hiểu kiểu cũ tài sản hình thành trong tương lai theo nghĩa vật lý cơ học là

bị cứng, trong khi nghĩa của đối tượng thế chấp ở đây là tài sản theo nghĩa rộng bao

gồm cả quyền tài sản.

2.2.1.2. Bất cập về quyền thế chấp tàu biển đang đóng áp dụng trong pháp

luật hàng hải

a) BLHH 2005:

Điều 33. Thế chấp tàu biển Việt Nam:

1. Thế chấp tàu biển là việc chủ tàu dùng tàu biển thuộc sở hữu của

mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với bên có quyền và không phải

chuyển giao tàu biển đó cho bên nhận thế chấp giữ; 2. Chủ tàu có quyền thế
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chấp tàu biển Việt Nam thuộc sở hữu của mình cho người nhận thế chấp theo

quy định của Bộ luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; 3.

Hợp đồng thế chấp tàu biển Việt Nam phải được giao kết bằng văn bản. Việc

thế chấp tàu biển Việt Nam được thực hiện theo pháp luật Việt Nam; 4. Các

quy định về thế chấp tàu biển cũng được áp dụng đối với việc thế chấp tàu

biển đang đóng.

b) Nghị định 49 năm 2006:

Nghị định này quy định rất mờ nhạt về "tàu đang đóng" và cũng chỉ về quy phạm

đăng ký tàu mà thôi. Những vấn đề sau rất cần quy định thì lại chưa có trong văn bản

này: [3, tr. 3-4]

- Khái niệm và bản chất "tàu đang đóng";

- Phạm vi và nội dung giao dịch bảo đảm tàu đang đóng;

- Quan hệ giữa bên đầu tư đặt đóng và bên nhận đặt đóng với các quyền và

nghĩa vụ;

Đặc biệt là việc thế chấp tàu đang đóng với các tình huống thế nào, với các

tranh chấp thứ tự ưu tiên đối với tàu đang đóng có thực sự là áp dụng tương tự như thế

chấp tàu biển thông thường không?

Nghị định này chỉ quy định về Hồ sơ đăng ký tàu biển đang đóng:

Điều 12 . Hồ sơ đăng ký tàu biển đang đóng

Chủ tàu phải nộp chơ cơ quan đăng ký tàu biển khu vực các giấy tờ sau

đây:

1. Các giấy tờ quy định tại điểm a và điểm g khoản 1 Điều 10 Nghị định

này.

2. Hợp đồng đóng tàu.

3. Giấy xác nhận tàu đã đặt sống chính của cơ sở đóng tàu.

Bên cạnh đó, Phụ lục VII của Nghị định quy định về mẫu Giấy chứng nhận
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đăng ký tàu biển đang đóng, theo đó các thông số cơ bản của tàu biển đang đóng xin

đăng ký phải được ghi đầy đủ.

Như vậy, dù các văn bản trên về dân sự đã quy định, giải thích và hướng dẫn cụ

thể về việc hiểu và áp dụng thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản hình thành trong tương lai

theo nghĩa rộng, nhưng năm 2005 BLHH mới thay thế vẫn chỉ dừng ở khái niệm tàu

đang đóng thay vì cần áp dụng khái niệm "tàu biển hinh thành trong tương lai để phù

hợp với khái niệm và nội dung tại Khoản 2 Điều 320 BLDS 2005; các Điều 2, 4, và 11

Nghị định 165; và Điểm 3 của Thông tư 02 - là những quy định gốc vềGDBĐ.

Khái niệm "tàu hình thành trong tương lai" có nội hàm rộng hơn khái niệm "tàu

đang đóng" mà BLHH 2005 đã quy định tại Khoản 4 Điều 33. Như vậy, "tàu đang

đóng" trong BLHH 2005 được xem như là một khái niệm hẹp. Do đó, cần mở rộng khái

niệm tàu đang đóng trong pháp luật hàng hải rộng hơn với khái niệm ‘tàu biển hình

thành trong tương lai’, theo đó một giao dịch đóng tàu có hiệu lực thì bên đóng tàu có

thể thế chấp tàu dù tàu đó chưa hề được đóng trên thực tế.

Điều này là đáng tiếc về mặt lập pháp, vì về nguyên tắc áp dụng văn bản về lĩnh

vực GDBĐ trong các giao dịch hàng hải, phải trên cơ sở chế định GDBĐ đã được cụ thể

hoá trong các văn bản pháp luật dân sự kể trên.

Tóm lại, Khoản 4, Điều 33 của BLHH 2005 cần được sửa đổi theo hướng mở

rộng đối tượng thế chấp là "tàu biển hình thành trong tương lai"; một Nghị định khác

cần được xây dựng quy định việc áp dụng các bảo đảm của chủ nợ tàu và những bảo

đảm nghĩa vụ khác liên quan đến tàu biển.

2.2.2. Bất cập về quyền giữ tàu (lien the ship)

2.2.2.1Quyền giữ tài sản quy định trongpháp luật dân sự (property lien)

Có điều không ổn về kỹ thuật lập pháp về dân sự là toàn bộ chế định về GDBĐ

lẽ ra phải được đặt trong phần thứ hai quy định về tài sản và quyền sở hữu, vì bản chất

của những giao dịch có bảo đảm tài sản thì đa số là những bảo đảm bằng vật quyền

(quyền của chủ sở hữu tài sản hay của người chiếm hữu hợp pháp tài sản, là quyền đối

vật hay còn gọi là vật quyền - real rights).
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BLDS 2005 vẫn tiếp tục thiếu sót của BLDS 1995 là quy định các bảo đảm tại

phần quy định về nghĩa vụ, có lẽ với tư duy rằng sử dụng bảo đảm tài sản như là biện

pháp để thực hiện nghĩa vụ - nghĩa là nhấn mạnh hành vi của bên đưa ra bảo đảm để có

được lợi ích vật chất. Trong khi về ý nghĩa của bảo đảm chính lại là các quyền của chủ

nợ có tài sản (rights of property"s crediators) đó là quyền được bảo đảm bằng tài sản,

hoặc do hai bên thoả thụân, hoặc do pháp luật cho phép.

Tất cả những chủ nợ nào trong bất kể quan hệ tài sản gì mà có bảo đảm thì

anh/chị ta sẽ luôn được pháp luật bảo hộ nhằm tránh các rủi ro vì có thể bị mất quyền

chi phối tài sản mà mình đang có quyền hợp pháp đối với nó. Những chủ nợ đó có hai

cách để được bảo đảm: thứ nhất, người đó chiếm hữu tài sản (chiếm giữ hiện hữu và có

quyền nhất định đối với tài sản đó), đó là bảo đảm hoàn hảo (perfect) nhất; thứ hai là

không chiếm hữu tài sản thì phải đăng ký các dịch chuyển pháp lý tài sản như: kiến

tạo/làm ra tài sản mới, chuyển dịch số phận pháp lý tài sản không bằng hình thái mua

bán và tặng cho, tạo nên quyền sở hữu đối với tài sản. Chính việc đăng ký đó đã làm

cho chủ nợ dù nhận được bảo đảm của bên kia (bên thế chấp chẳng hạn) mới trở nên

hoàn toàn tránh được rủi ro nếu có phải rơi vào tình trạng tranh chấp thứ tự ưu tiên thì

chủ nợ có bảo đảm đăng ký luôn được ưu tiên trước các chủ nợ không đăng ký bảo đảm.

Đây là một loại quyền không phát sinh do các bên thoả thuận mà do luật quy

định dựa trên nguyên tắc công bằng. Mặt khác, việc tham khảo lại không đầy đủ, theo

đó các biện pháp như quyền cầm giữ tài sản, quyền ưu tiên (từ quyền khiếu nại) hết sức

phổ biến trong đời sống dân sự liên quan đến tài sản lại không được quy định và BLDS

2005 vừa rồi cũng không bổ sung.

2.2.2.2. Quyền giữ tàu quy định trong pháp luật hàng hải (lien the ship)

Trong khi đó, giao dịch này nếu được áp dụng trong quy định về hàng hải cũng

là bình thường trong quan hệ giữa chủ đầu tư thuê sửa chữa tàu biển với bên được thuê

thường là công ty sửa chữa tàu biển. BLHH 2005 cũng không có quy định này (chỉ có thế

chấp tàu biển). Chế định này nếu được xây dựng sẽ mở ra sân pháp lý để các giao dịch sửa

chữa tàu biển được bảo hộ, an toàn và khả thi. Chế định "cầm giữ tàu biển" được áp dụng
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trong giao dịch về dịch vụ sửa chữa tàu biển là hết sức cần thiết đối với ngành dịch vụ hàng

hải phát triển để thúc đẩy doanh nghiệp dịch vụ tư nhân và nâng cao năng lực kinh doanh

dịch vụ của công ty Nhà nước phù hợp với mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta

hiện nay. Bên cạnh đó, chế định "cầm giữ hàng hải" là chế định đã trở nên quốc tế hoá,

mà BLHH 2005 đã quy định một số vấn đề cơ bản. Vậy, về bản chất thì quyền Cầm giữ

Hàng hải có phải là một trái quyền không? Điểm này pháp luật về thương mại và hàng

hải của Việt Nam đều chưa làm rõ, nhất là BLDS 2005 - đạo luật gốc quy định về

GDBĐ chưa phân định rõ, thậm chí chưa quy định quyền ưu tiên (nêu ở chương 1 khái

niệm GDBĐ).

Mặt khác, quyền giữ tài sản là một chế định bảo đảm phổ biến và truyền thống theo

pháp luật dân sự các nước hệ thống Luật Lục địa, nhưng Bộ luật Dân sự 2005 của nước

ta không coi đó là một chế định bảo đảm tài sản vì đã đặt nó ở chế định hợp đồng, chứ

không thuộc chế định GDBĐ [1, tr. 68-80]. Như vậy, quyền cầm giữ hàng hải được áp

dụng cụ thể trên cơ sở pháp luật nào được quy định trong Bộ luật Dân sự 2005?

2.2.3. Thực tiễn phát triển về ngành dịch vụ tàu biển nước ta đòi hỏi pháp

luật bảo đảm liên quan đến tàu biển

2.2.3.1 Thực tiễn phát triển đội tàu biển và năng lực vận tải biển nước ta

Thực tiễn về năng lực đội tàu biển:

i) Về năng lực đóng tàu:

Trước năm 1991, các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam chủ yếu

mua tàu biển của nước ngoài, việc sửa chữa tàu phần lớn cũng thực hiện

ở nước ngoài vì ngành công nghiệp tàu thủy trong nước chỉ đóng được

các tàu loại nhỏ, phần lớn là trọng tải dưới 1.000 DWT. Trong những

năm gần đây, công nghiệp đóng mới - sữa chữa tàu biển trong nước đã

phát triển mạnh đóng được tàu có trọng tải trên 12.500 DWT. Hiện tại

nước ta có 34 nhà máy và cơ sở đóng mới - sửa chữa tàu biển lớn nhỏ, với

khả năng đóng được tàu trọng tải đến 15.000 DWT và sửa chữa tàu trọng

tải đến đến 400.000 DWT. Năng lực đóng mới đạt 80 tàu/năm, sửa chữa
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40 tàu/năm. Ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam đang chuẩn bị cơ sở

hạ tầng và công nghệ để đóng tàu biển có trọng tải 100.000 DWT [41, tr.

1].

Trước hết phải kể đến là doanh nghiệp dịch vụ tàu biển thuộc cả hai khu vực

Nhà nước và tư nhân.

i) Doanh nghiệp nhà nước:

Từ sau những năm đổi mới cho đến nhữg năm cuối 90, các Tổng Công ty hàng

hải thuộc nhà nước vẫn là các đơn vị chủ lực trong ngành dịch vụ tàu biển, theo đó,

"Ngành hàng hải đã đầu tư phát triển đội tàu biển với nhiều thiết bị máy móc hiện đại

thuộc thế hệ mới, có khả năng hành hải trên tất cả các tuyến hàng hải quốc tế. Tàu biển

treo cờ Việt Nam đã có mặt hầu hết các đại dương và cảng biển của thế giới" [15, tr. 1].

Có thể đơn cử về con đuờng phấn đấu của VINALINES - Tổng công ty hàng

hải Việt Nam làm điển hình cho một mô hình doanh nghiệp Nhà nước về Hàng hải có

địa vị pháp lý cao và như một số các tổng công ty khác được hưởng những ưu đãi trong

kinh doanh thông qua chế định pháp lý riêng (chẳng hạn các ưu đãi về hoạt động vay

vốn, mua bán tàu, thiết bị...) và được đánh giá là mô hình kinh tế "chủ lực" như:

Giữ vai trò là một trong những tổng công ty chủ lực của nhà nước,

VINALINES trong hoạt động hàng hải đang gặp các bất cập về kinh doanh dịch

vụ, cụ thể là hoạt động dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ vận tải tàu biển đang

gặp phải phải những thách thức đến từ nhiều phía...Vấn đề cốt lõi đảm bảo sự

phát triển bền vững và có thể vượt qua thử thách để hội nhập của VINALINES

chính là năng lực đội tàu. Từ nhiều năm nay, sản lượng vận tải của VINALINES

chủ yếu dựa trên các tuyến quốc tế (chiến trên dưới 90% doanh thu của khối vận

tải). Nếu không nâng cao năng lực đội tàu cả về số lượng và đặc biệt là chất

lượng, chắc chắn đội tàu của tổng công ty sẽ không đáp ứng được đòi hỏi ngày

càng cao của các chủ hàng. Và...Đội tàu của tổng công ty chỉ chiếm khoảng

60% tổng số tấn trọng tải của đội tàu quốc gia, tổng lượng hàng hoá thôngqua

khối cảng của VINALINES chỉ chiếm 28% tổng lượng hàng thông qua các cảng
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trên cả nước... [40, tr. 6].

Doanh nghiệp tư nhân về hàng hải họ đang gặp vướng mắc gì?

... Các khó khăn mà doanh nghiệp tư nhân gặp phải có nhiều khác

biệt so với doanh nghiệp Nhà nước. Khó khăn lớn nhất mà 70% doanh

nghiệp tư nhân gặp phải là hình thức thế chấp. Trong khi đó, chỉ 14% doanh

nghiệp nhà nước coi đây là trở ngại chính trong vấn đề vay vốn [25, tr. 75].

Các nước có ngành công nghiệp đóng tàu và thương mại dịch vụ vận tải phát

triển thì tàu biển là loại tài sản chủ yếu thuộc sở hữu tư nhân. Đó cũng là lý do trả lời vì

sao GDBĐ bằng hình thức thế chấp tàu biển lại chưa phổ biến ở nước ta, và đội tàu tư

nhân của nước ta phát triển kém, đặc biệt là đội tàu biển tư nhân thì lại càng hiếm.

Trước tình hình trên đây, Thủ tướng chính phủ đã có Chỉ thị và định hướng: Trong

kế hoạch năm 2005 và các năm 2006 - 2010, cần đặt cao vị trí và vai trò của khu vực

dịch vụ; xem ngành dịch vụ là một trong những ngành mũi nhọn để phát triển kinh tế

đất nước với các mục tiêu sau: - Tập trung phát triển các lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng

như du lịch, bảo hiểm, vận tải hàng không, vận tải biển, kho bãi, chuyển tải, tài chính,

ngân hàng, kiểm toán, bưu chính viễn thông, xây dựng, xuất khẩu lao động...

Về định hướng chung đầu tư phát triển dịch vụ được xác định là "mở cửa thị

trường dịch vụ theo cam kết quốc tế" và định hướng đầu tư ngành dịch vụ chủ yếu trong

đó có dịch vụ giao thông vận tải là: "Đầu tư đồng bộ và hiện đại hóa hệ thống cảng

biển. Hình thành một số cảng biển theo mô hình cảng mở, từng bước gia tăng dịch vụ

chuyển tải. Phát triển đội tàu vận tải biển quốc gia theo hướng chuyên dùng, hiện đại.

Trẻ hóa đội tàu, kết hợp việc đóng mới trong nước và mua tàu ở nước ngoài. Đẩy mạnh

hơn nữa tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dịch vụ hàng hải. Nâng cao chất lượng và

tính chuyên nghiệp xuất khẩu dịch vụ vận tải và thuyền viên, chú trọng phát triển loại

hình dịch vụ hàng hải trọn gói" [16, tr. 4].

2.2.3.2 Đòi hỏi giải quyết bất cập về pháp luật bảo đảm áp dụng trong hàng

hải
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Với việc cụ thể hoá chế định bảo đảm trong BLHH 2005 của Việt Nam như nêu

trên cũng cho thấy nó có nhiều điểm khác, thậm chí khác cơ bản về quá trình hình thành

môi trường pháp luật hàng hải so với các nước theo truyền thống luật Lục địa khác. Chẳng

hạn so sánh với Pháp luật Nhật Bản và Pháp chúng ta thấy: môi trường luật của Nhật Bản

và Pháp quy định về GDBĐ trong Hàng hải trước hết có nguồn gốc từ các nguyên tắc

chung của luật dân sự và thương mại trong Bộ luật Dân sự theo truyền thống Luật Dân sự

Napoleon rất chi tiết, cụ thể, trong đó các chế định bảo đảm thông lệ như: thế chấp, cầm cố,

bảo lãnh, cầm giữ tài sản. Hoặc, tại tập thứ 4 của Bộ luật Thương mại Nhật Bản (Luật số 48

năm 1899) là nguồn chính của các Đạo Luật độc lập về Hàng hải Nhật Bản. Ngoài ra còn

có các đạo luật độc lập điều chỉnh về một vấn đề có tính quốc tế hoá như: "chuyên chở

hàng hoá quốc tế bằng đường biển" (ICOGSA); "hạn chế trách nhiệm của chủ tàu và những

người khác" (ALLS)....đã tạo thành những phần không thể tách rời của pháp Luật Hàng

hải Nhật Bản.

Thực tiễn áp dụng pháp luật về GDBĐ trong hàng hải hiện nay gồm ba vấn đề:

Một là, chỉ có một chế định GDBĐ được áp dụng trong hàng hải là Thế chấp

Tài sản (trong pháp luật Dân sự) được gọi là Thế chấp Tàu biển (trong pháp luật Hàng

hải).

Hai là, còn một biện pháp bảo đảm khác rất phổ biến cả trong hệ luật pháp Lục

địa, cả trong hệ Thông luật là "giữ tài sản" không được quy định với tư cách là một biện

pháp bảo đảm trong chế định GDBĐ của Bộ Luật Dân sự; do đó không được quy định

áp dụng tương ứng trong giao dịch hàng hải. Nếu được áp dụng thì chế định này sẽ có

tên là Cầm giữ tàu biển.

Ba là, nếu có chế định Cầm giữ Tàu biển (một giao dịch trái quyền) thì nó khác

gì chế định Cầm giữ Hàng hải được quy định trong Bộ luật hàng hải nhưng chưa quy

định với tư cách là một biện pháp bảo đảm tài sản bằng trái quyền đối với con tàu, vì

mới chỉ quy định tinh thần là chỉ có chủ sở hữu tàu hay người chủ tàu mới có quyền đưa

ra bảo đảm để giao dịch. Điều này có đúng không về lý thuyết cơ bản GDBĐ?

Cả ba vấn đề áp dụng trên nên quy định áp dụng thế nào trong pháp luật hàng
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hải.

Cầm giữ Hàng hải về lý luận nó không phải là một giao dịch tài sản, nhưng hệ

quả của việc thực hiện quyền này cũng mang lại kết quả tương tự như một giao dịch tài

sản, đó là đều hướng vào việc đòi thanh toán từ con tàu: thế chấp tàu là một bảo đảm có

tính vật quyền gọi là quyền bảo đảm (của thụ trái), cầm giữ tàu là một bảo đảm có tính

trái quyền, cũng gọi là quyền bảo đảm (của trái chủ), cầm giữ hàng hải là bảo đảm có

tính lợi ích người thứ ba (không nằm trong giao dịch) gọi là lợi ích bảo đảm.

Như vậy, trong các hình thức trên đây, đối chiếu với Bộ Luật Hàng hải cũng vừa

sửa đổi năm 2005 thì thấy có hai loại bảo đảm được quy định tương ứng là Thế chấp tài

sản; và Cầm giữ tài sản. Về Thế chấp tài sản trong Dân sự thì trong Hàng hải là thế chấp

tàu biển và khá chi tiết trong cả hai bộ luật. Về Cầm giữ tài sản trong Bộ Luật Dân sự

không quy định, trong khi Cầm giữ Hàng hải quy định trong Bộ Luật Hàng hải lại rõ ràng,

chi tiết và có phạm vi nhất định.

2.3. TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THỰC THI CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ

LIÊNQUAN ĐẾN PHÁP LUẬT GDBĐ TRONG HÀNG HẢI

2.3.1. Bối cảnh và kết quả thực thi công ước quốc tế liên quan

Cho đến nay, Việt Nam đã gia nhập 12 Công ước và Nghị định thư quốc tế về

hàng hải (Phụ lục 2). Đã ký kết 17 Hiệp định hàng hải và một số thỏa thuận khác với

các nước ASEAN và một số quốc gia trên thế giới trong lĩnh vực hàng hải (Phụ lục 3).

Trước năm 1993, Việt Nam chưa ký kết hoặc gia nhập bất kỳ Công ước quốc tế nào về

hàng hải. Đây là cơ sở pháp luật quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác về hàng hải

giữa nước ta với các Quốc gia khu vực và thế giới.

Bộ luật hàng hải 1990 là một trong những văn bản quy phạm pháp luật về kinh

doanh của Việt Nam sớm vận dụng quy định của nhiều điều ước và tập quán quốc tế để

áp dụng vào thực tiễn nước ta, nên đã tạo điều kiện cho ngành Hàng hải sớm hội nhập

với hoạt động hàng hải thế giới. Tuy nhiên, việc vận dụng điều ước và tập quán hàng

hải quốc tế vào nội dung của Bộ luật Hàng hải 1990 mới chỉ là bước đầu, nên không

tránh khỏi những hạn chế vì hiện nay nước ta chỉ mới ký kết hoặc gia nhập 12 trong số
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trên 60 công ước quốc tế về hàng hải. Phần lớn các công ước này đều đã được sửa đổi, bổ

sung và nhiều công ước chỉ có rất ít nước tham gia, nhưng lại được đa số các quốc gia vận

dụng vào luật hàng hải của nước mình. Do đó, sự chủ động, tích cực của nước ta trong việc

tổ chức thực hiện các điều ước hàng hải quốc tế đã góp phần thúc đẩy ngành Hàng hảiphát

triển theo hướng chính quy, hiện đại. Điều này đã góp phần nâng cao uy tín của quốc gia

trong cộng đồng hàng hải thế giới. Một số công ước liên quan đến việc bảo đảm tài sản

trong hoạt động hàng hải được vận dụng và nội luật hoá trong Bộ luật hàng hải năm

2005 của nước ta. Chẳng hạn, trên cơ sở tham khảo Công ước quốc tế về cầm giữ và thế

chấp hàng hải năm 1993, Bộ luật hàng hải năm 2005 quy định về thứ tự ưu tiên giải

quyết các khiếu nại hàng hải làm phát sinh quyền cầm giữ hàng hải như sau:

1. Ưu tiên giải quyết theo thứ tự các khiếu nại quy định tại Điều 37;

khiếu nại tiền công cứu hộ tàu biển phát sinh sau thời điểm các khiếu nại

khác thì xếp ưu tiên cao hơn;

2. xếp ngang nhau các khiếu nại trong cùng một khoản quy định tại

Điều 37; giải quyết theo tỷ lệ giá trị giữa các khiếu nại đó;

3. các khiếu nại phát sinh trong cùng một thời điểm phải là từ cùng

một sự kiện;

4. ưu tiên giải quyết trước các khiếu nại liên quan đến chuyến đi

cuối cùng;

5. giải quyết các khiếu nại từ một hợp đồng lao động liên quan đến

nhiều chuyến đi cùng với các khiếu nại liên quan đến chuyến đi cuối cùng;

6. khiếu nại về tiền công cứu hộ phát sinh sau được giải quyết trước

các khiếu nại khác [7, tr. 14].

2.3.2. Từ vận dụng đến nội luật hoá Công ước quốc tế

Việc vận dụng quy định các Công ước quốc tế (CUQT) về thế chấp, cầm cố tàu

biển năm 1929, 1967, 1993 trong đó có cả cầm giữ hàng hải của Bộ luật Hàng hải 1990,

đến nay tiếp tục được cụ thể hơn trong Bộ luật Hàng hải 2005, đã chứng minh cho thực
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tiễn áp dụng pháp luật quốc tế là hiện thực trong giao dịch thương mại-hàng hải nước ta.

Thêm vào đó, đã có những ảnh hưởng nhất định trong tư duy về chế định

GDBĐ ở chỗ là không còn lệ thuộc vào các hình thức bảo đảm có tên gọi là gì (vì xu

hướng giao dịch có bảo đảm gia tăng trong nền kinh tế thị trường) mà chỉ căn cứ vào

giao dịch đó có bất kỳ một bảo đảm tài sản nào dưới hình thái vật quyền hay trái quyền

thì đều được pháp luật về GDBĐ bảo hộ (bằng chế định đăng ký để đối kháng bên thứ

ba và giành quyền ưu tiên thanh toán), trong đó hai bảo đảm trái quyền có ảnh hưởng từ

Bộ luật Hàng hải 2005 như: Quyền giữ hàng hải (Marientime Lien) và Thế chấp tàu

đang đóng. Việc quy định cho áp dụng việc thế chấp tàu đang đóng như đối với Thế

chấp tàu, đã củng cố niềm tin cho việc quy định hình thức bảo đảm tài sản hình thành

tương lai khi xây dựng chế định GDBĐ của Bộ luật dân sự 2005.

Bộ luật Hàng hải 2005 tiếp tục còn tiến bước dài hơn trong việc nội luật hoá

pháp luật quốc tế ở chỗ đã đưa chế định về quyền cầm giữ hàng hải, một đặc quyền ưu

tiên thanh toán để thực hiện quyền khiếu nại.

2.3.2.1. Quyền cầm giữ hàng hải và Quyền ưu tiên

a) Quyền cầm giữ hàng hải (Marientime Lien) và từ quyền này phát sinh Quyền

ưu tiên, đó là đặc quyền ưu tiên thanh toán trên con tàu dù tàu đó có đi đến đâu hay tàu

đã dịch chuyển quyền sở hữu hay chiếm hữu sang người khác (đặc điểm không phân

chia); được thanh toán giá trị tài sản từ con tàu chứ không nhằm vào con tàu (đặc điểm

thay thế tài sản).

Thực chất đây là quyền ưu tiên trước tất cả các quyền khác có bảo đảm của chủ

nợ tàu biển được phát sinh từ quyền chiếm giữ tài sản (right of retention) hay quyền

chiếm hữu tài sản để xiết nợ (liên) mà pháp luật dân sự các nước lục địa dưới ảnh hưởng

của Luật dân sự Napoleon, của BLDS và BLTM Nhật Bản [44, tr. 14]

BLHH 2005 có quy định thế chấp tàu biển, phù hợp với nguyên tắc cơ bản của

pháp luật dân sự Việt Nam, phù hợp với một số CUQT về thế chấp và cầm giữ hàng hải

nên là minh chứng về xu thế phát triển luật hàng hải quốc tế và sát với thực tiễn hoạt

động hàng hải của Việt Nam.
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b) Quyền ưu tiên (từ tàu biển- Ship Preferential Rights).

Quyền ưu tiên là thứ quyền được phát sinh từ quyền chiếm giữ tàu và quyền

cầm giữ hàng hải và được chuyển theo quyền giữ tàu và quyền cầm giữ hàng hải để trở

thành một thứ đặc quyền hàng hải do luật định dựa trên nguyên tắc công bằng (không

phải nguyên tắc thoả thuận): quyền được giữ tàu cho đến khi chủ nợ (người có nghĩa

vụ) thanh toán xong hoặc đáp ứng đủ yêu cầu của chủ nợ (người yêu cầu); chủ nợ này

có quyền ưu tiên trước tất cả các chủ nợ khác cũng có quyền ưu tiên (ưu tiên chung như

thanh toán khoản thuế cũng sau ưu tiên này (là loại ưu tiên riêng), đồng thời còn trước

các chủ nợ thế chấp tàu có đăng ký trong khi chủ nợ có đặc quyền ưu tiên này lại không

cần đăng ký.

2.3.2.2. Bổ sung các vật quyền liên quan đến tàu biển

Như trên đã phân tích thì cân được quy định rõ hơn, theo hướng rộng hơn quyền

người đầu tư đóng tàu biển, quyền của ngừoi thuê tàu biển và quyền của người sửa chữa

tàu biển, theo đó các quyền đó được bổ sung:

- Quyền của người đầu tư đóng tàu biển là quyền được Thế chấp tàu hình thành

trong tương lai;

- Quyền của ngừoi thuê tàu biển được quyền thế chấp quyền thuê tàu của mình;

- Quyền của người sửa chữa tàu biển được lưu giữ/chiếm giữ tàu biển mình đã

sửa chũa xong nhưng chưa được thanh toán.
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Chương 3

PHƯƠNGHƯỚNGHOÀNTHIỆNQUYĐỊNH GIAODỊCHBẢOĐẢM

TRONG PHÁP LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM

Ngay từ năm 2004, Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược Phát triển giao thông vận

tải Việt Nam đến năm 2020. Một trong những quan điểm phát triển về ngành vận tải nói

chung trong đó có dịch vụ hàng hải và công nghiệp đóng tàu của Chính phủ đến năm

2020 đã được xác định:

"Phát triển vận tải theo hướng hiện đại với chi phí hợp lý, an toàn,

giảm thiểu tác động môi trường và tiết kiệm năng lượng; ứng dụng công

nghệ vận tải tiên tiến, đặc biệt là vận tải đa phương thức; nhanh chóng đổi

mới phương tiện vận tải; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, đồng thời phát

triển nhanh hệ thống dịch vụ vận tải đối ngoại, trước hết là vận tải hàng

không và hàng hải nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh và tạo điều kiện

đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế. ưu tiên cải tạo, nâng cấp đầu tư chiều

sâu phát huy hiệu quả của các cơ sở công nghiệp giao thông vận tải hiện có,

nhanh chóng đổi mới và tiếp cận công nghệ hiện đại, từng bước tăng tỷ lệ

nội địa hóa và tiến tới tự sản xuất được các phương tiện vận tải, đặc biệt là

trong lĩnh vực đóng tàu và chế tạo ôtô để sử dụng trong nước và xuất khẩu

ra các nước trong khu vực và thế giới." [15, tr. 2].

Việc mới gia nhập WTO của Việt Nam, theo đó các doanh nghiệp

đóng tàu và dịch vụ sửa chữa tàu biển của nhà nước và tư nhân nước đứng

trước cơ hội phát triển nhưng cũng đầy thách thức về thu hút vốn của các nhà

đầu tư, là chính sách bảo hộ không còn, là những cuộc chiến pháp lý gia tăng

khi phạm vào bất kể quy tắc nào trong hợp đồng v.v... Để tạo thêm cơ hội

kinh doanh an toàn, giảm thiểu rủi ro, khiến doanh nghiệp tự tin đối mặt với

các thách thức và chấp nhận tham gia cuộc cạnh tranh đang đến, đó một
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trong nội dung pháp luật về quyền bảo đảm của các chủ nợ đối với tàu biển

trong đó có:

- Quyền Thế chấp tàu biển hình thành trong tương lai; quyền thế

chấp quyền cho thuê tàu

- Quyền giữ tàu biển đang đóng; quyền giữ tàu biển sửa chữa.

3.1. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CHẾ ĐỊNH GIAO DỊCH BẢO ĐẢM ÁP

DỤNG TRONG PHÁP LUẬT HÀNG HẢI CỦA VIỆT NAM

3.1.1. Không trái quy định gốc về giao dịch bảo đảm

3.1.1.1. Trên cơ sở áp dụng BLDS 2005

Quy định gốc về GDBĐ được đặt trong BLDS 2005, theo đó tất cả các văn bản

pháp luật thuộc các lĩnh vực khác có quy định liên quan đến GDBĐ đều căn cứ "mục 5

về thực hiện nghĩa vụ dân sự" của BLDS 2005, nhằm tôn trọng và tuân thủ tính hợp

pháp.

BLHH 2005 quy định về thế chấp tàu biển không trái với quy định tại tiểu mục

III, Điều 342 của BLDS 2005, theo đó tính chất không chuyển giao tài sản thế chấp đã

được BLHH 2005 áp dụng triệt để cho việc không chuyển giao tàu biển đem thế chấp.

Về bản chất tài sản, tàu biển là động sản nhưng với quy định về GDBĐ thì thế chấp là

một dịch chuyển pháp lý đối với tàu biển đã mang lại một thân phận pháp lý khác cho

tàu biển như là thân phận pháp lý được chuyển dịch của bất động sản.

Rõ ràng, bằng quy định gốc trong BLDS 2005 về thế chấp tài sản đã không lấy

thuộc tính vật lý của tài sản giao dịch (động sản/bất động sản) làm tiêu chí xác định một

dịch chuyển tài sản là có bảo đảm, mà lấy thuộc tính pháp lý (không chuyển giao) của

nó là dịch chuyển quyền - thế chấp. Vì thế, không chuyển giao tàu biển khi thế chấp nó

là vấn đề pháp lý bình thường.

3.1.1.2. Phù hợp văn bản hướng dẫn thi hành BLDS

Nghị định số 165/1999/NĐ-CP ngày 19/11/1999 của Chính phủ về GDBĐ

(đang sửa đổi) theo hướng mở rộng tài sản GDBĐ mà không lệ thuộc tên gọi các bảo



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

đảm, miễn là các bên giao dịch đưa ra được bảo đảm cho nghĩa vụ của mình:

"Tài sản bảo đảm có thể là tài sản hiện có, tài sản hình thành trong

tương lai và được phép giao dịch...

Hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh là động

sản dùng để trao đổi, mua bán, cho thuê trong phạm vi hoạt động sản xuất,

kinh doanh của bên bảo đảm.

Giấy tờ có giá bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hối phiếu, kỳ phiếu,

chứng chỉ tiền gửi, séc, giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật, trị

giá được thành tiền và được phép giao dịch.

Tài sản được phép giao dịch là tài sản không bị cấm giao dịch theo

quy định của pháp luật tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm là động sản

như thiết bị, máy móc, hàng hoá luân chuyển... " [1, tr. 4-5]

Trong dịch chuyển quyền đối với tàu biển, căn cứ vào quy định của BLDS 2005

và Nghị định (sắp ban hành) trên thì người cho thuê tàu biển hoàn toàn có quyền thế

chấp quyền cho thuê tàu đó để lấy một khoản vay hay để thanh toán một nghĩa vụ. Thế

chấp quyền cho thuê tàu là một bảo đảm tài sản của chủ tàu, của người được uỷ quyền

quản lý hợp pháp tàu. Rất tiếc, BLHH 2005 chưa quy định vấn đề này. Tương tự,

BLHH 2005 mới chỉ dừng ở thế chấp tàu đang đóng, trong khi BLDS 2005 và Nghị

định về GDBĐ cho phép thế chấp tài sản hình thành trong tương lai và được phép giao

dịch.

Như vậy, tàu biển hình thành trong tương lai và được phép giao dịch là tài sản

bảo đảm mà quy định về hàng hải cần áp dụng.

3.1.2. Đảm bảo tính phù hợp và thống nhất pháp luật

Các quy định GDBĐ áp dụng trong lĩnh vực hàng hải phải đảm bảo sự thống

nhất, tập trung của hệ thống pháp luật dân sự và thương mại Việt Nam.
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3.1.2.1 Luật Thương mại 2005

Có thể so sánh để thấy sự phù hợp và thống nhất pháp luật về GDBĐ ở quy

định cầm giữ tài sản được đặt tại Điều 416 BLDS 2005 ở Luật Thương mại 2005 đã

quy định tại Điều 239 về Quyền cầm giữ và định đoạt hàng hoá như sau: [10, tr. 55]

1. Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có quyền cầm giữ một

số lượng hàng hoá nhất định và các chứng từ liên quan đến số lượng hàng

hoá đó để đòi tiền nợ đã đến hạn của khách hàng nhưng phải thông báo

ngay bằng văn bản cho khách hàng.

2. Sau thời hạn bốn mươi lăm ngày kể từ ngày thông báo cầm giữ

hàng hoá hoặc chứng từ liên quan đến hàng hoá, nếu khách hàng không trả

tiền nợ thì thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có quyền định đoạt

hàng hoá hoặc chứng từ đó theo quy định của pháp luật; trong trường hợp

hàng hoá có dấu hiệu bị hư hỏng thì thương nhân kinh doanh dịch vụ

logistics có quyền định đoạt hàng hoá ngay khi có bất kỳ khoản nợ đến hạn

nào của khách hàng.

3. Trước khi định đoạt hàng hoá, thương nhân kinh doanh dịch vụ

logistics phải thông báo ngay cho khách hàng biết về việc định đoạt hàng

hoá đó.

4.Mọi chi phí cầmgiữ, định đoạt hàng hoá do khách hàng chịu.

5. Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics được sử dụng số tiền

thu được từ việc định đoạt hàng hoá để thanh toán các khoản mà khách hàng

nợ mình và các chi phí có liên quan; nếu số tiền thu được từ việc định đoạt

vượt quá giá trị các khoản nợ thì số tiền vượt quá phải được trả lại cho

khách hàng. Kể từ thời điểm đó, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics

không phải chịu trách nhiệm đối với hàng hoá hoặc chứng từ đã được định

đoạt.

Chính nội dung khoản 2 điều trên đã phù hợp với bản chất của quyền cầm giữ

do BLDS quy định là "nếu khách hàng không trả tiền nợ thì thương nhân kinh doanh
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dịch vụ logistics có quyền định đoạt hàng hoá hoặc chứng từ đó theo quy định của pháp

luật".

3.1.2.2 Luật Đầu tư 2006

Điều 18. Thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Nhà đầu tư có dự án đầu tư được thế chấp quyền sử dụng đất và tài

sản gắn liền với đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam

để vay vốn thực hiện dự án theo quy định của pháp luật."

3.1.2.3 Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Luật Sở hữu trí tuệ số 50 ngày 2/11/2005 tại Điều 5. Áp dụng pháp luật đã chỉ

ra tính thống nhất pháp luật và thứ bậc về áp dụng pháp luật giữa Luật này với BLDS

2005: "1. Trong trường hợp có những vấn đề dân sự liên quan đến sở hữu trí tuệ không

được quy định trong Luật này thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự".

3.1.3. Đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

3.1.1.1. Phù hợp với Điều ước quốc tế và tập quán quốc tế

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Việt Nam đang tích cực thực hiện cải cách hệ

thống pháp luật dân sự, thương mại. Đặc biệt, hàng hải là lĩnh vực tạo nên hai nguồn

luật rất lớn từ bên ngoài Việt Nam: thứ nhất là các CUQT, thứ hai là pháp luật của các

nước. Điều này đương nhiên dẫn tới xung đột pháp luật trong quá trình áp dụng pháp

luật hàng hải ở Việt Nam, nhất là lộ trình thực thi pháp trong lĩnh vực dịch vụ hàng hải

đã được xác định tại văn bản gia nhập WTO của nước ta [... tr 46] trong đó không giới

hạn doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được thành lập ở nước ta hoạt động trong lĩnh vực

hàng hải.

Để làm cho sự lựa chọn pháp luật áp dụng thực thi ở quốc gia trở nên bớt khó

khăn hơn, "về nguyên tắc, Nhà nước bắt buộc phải tuân thủ theo những quy tắc quốc tế,

tức là vừa thi hành những quy phạm pháp luật quốc gia, áp dụng các biện pháp trong

nước cần thiết để thực hiện những quy phạm đó, vừa không để pháp luật trong nước đi

ngược lại với những quy phạm của pháp luật quốc tế".
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3.1.1.2. Tham khảo kinh nghiệm và thực tiễn hàng hải nhiều nước

Hoạt động hàng hải luôn có mối liên hệ chặt chẽ với các hoạt động khác của

nền kinh tế quốc dân, nhất là việc lưu thông hàng hoá và hành khách trong nước cũng

như ngoài nước. Do đó, xây dựng và hoàn thiện chế định GDBĐ được áp dụng trong

giao dịch hàng hải dựa trên quy định và tinh thần đổi mới của BLHH 2005 không chỉ có

tác động đối với sự phát triển của ngành Hàng hải mà cả tiến trình phát triển, hội nhập

kinh tế-thương mại-dịch vụ quốc tế của nước ta.

Chính phủ đã có Nghị định 135 Về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp

luật quy định:

Nội dung của văn bản phù hợp với quy định của pháp luật. Cụ thể

như sau: ...

c) Phù hợp với các điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa

Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

Chế định GDBĐ có tác dụng trực tiếp thúc đẩy nhanh tăng trưởng năng lực

của các doanh nghiệp đóng tàu, sửa chữa tàu và kinh doanh vận tải, thông qua việc có

nhiều cơ hội vay tiền bằng thế chấp tàu để đóng tàu. Sở dĩ có thêm nhiều cơ hội vay

tiền là vì ngân hàng và chủ đầu tư tin cậy hơn do có được quyền bảo đảm bằng tài sản

từ người vay là chủ tàu, hay người được uỷ quyền.

Năm 2005- 2006 là hai năm đánh dấu hoạt động xây dựng pháp luật theo

hướng hội nhập quốc tế về kinh tế rất mạnh mẽ và Thủ tướng Chính phủ đã ra chỉ thị số

08 Về việc đẩy nhanh tiến dộ và nâng cao chất lượng xây dựng các dự án luật, pháp

luật trong năm 2005, phục vụ đàm phán, gia nhập WTO như sau:

6. Các văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành hoặc chính

quyền địa phương các cấp ban hành theo thẩm quyền phải bảo đảm thống

nhất với các quy định về nghĩa vụ của thành viên WTO và các cam kết của

Việt Nam với WTO.

Theo nguyên tắc hội nhập này, để nội luật hoá pháp luật quốc tế mà ở đây cụ
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thể là: Công ước quốc tế về cầm cố, thế chấp và cầm giữ hàng hải năm 1993 (công ước

này phù hợp hơn 2 công ước 1926 và 1967) nên được áp dụng trực tiếp trong giao

thương vận tải có yếu tố nước ngoài thuộc lĩnh vực hàng hải liên quan tới tài sản là tàu

biển. Bộ luật Hàng hải 2005 đã áp dụng Công ước 1993 quy định được hình thức bảo

đảm vật quyền là thế chấp tàu biển và hình thức bảo trái quyền là thi hành quyền khiếu

nại bằng quyền cầm giữ hàng hải (đặc quyền hay còn gọi là quyền ưu tiên). Thực ra,

tinh thần nội luật hoá như vậy đã được BLHH 1990 trước đây mở đường thực hiện, tuy

chưa được hoàn thiện lắm.

3.1.1.2. Tham khảo truyền thống pháp luật dân sự-thương mại thế giới vào

việc xây dựng chế định GDBĐ áp dụng trong hàng hải

a) Bổ sung các bảo đảm bằng tài sản vào Bộ lụât dân sự 2005

- Tham khảo chế định quyền giữ tài sản là một bảo đảm tài sản có bản chất vật

quyền, để quy định bổ sung (có sửa đổi) tại mục 5, phần thứ III mà không đặt trong

phần Hợp đồng.

- Tham khảo chế định quyền ưu tiên được phát sinh từ quyền khiếu nại (yêu

cầu), là loại quyền bảo đảm hết sức phổ biến và truyền thống của hệ luật Lục địa hay

(contnien Law) hay còn gọi là Luật Thành văn (Statuory Law), có bản chất trái quyền

để chuyển hoá thành quy định bổ sung (mới) tại mục 5 phần thứ III;

b. Bổ sung các bảo đảm bằng tàu biển vào Bộ luật hàng hải 2005

- Tham khảo áp dụng chế định bảo đảm bằng vật quyền trong giao dịch hàng

hải: quyền thế chấp tàu biển; quyền giữ tàu biển.

- Tham khảo áp dụng chế định bảo đảm bằng trái quyền trong giao dịch hàng

hải: quyền ưu tiên cầm giữ hàng hải phát sinh từ quyền khiếu nại hàng hải.

Nên tham khảo hệ thống pháp luật dân sự-thương mại (trong đó có hàng hải)

của Nhật Bản vì Nhật là quốc gia biển, cùng khu vực châu Á, cùng là nền văn minh lúa

nước; đồng thời đó là quốc gia có hệ thống pháp luật hết sức mạnh mẽ và tiêu biểu [38,

tr. 57] cho quá trình nội luật hoá pháp luật quốc tế, hội nhập pháp luật thế giới, mà vẫn
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giữ được bản sắc dân tộc để đứng ở vị trí hàng đầu các nước cạnh tranh kinh tế thế giới

liên tục từ giữa những năm thế kỷ 20 đến nay.

3.1.2. Đảm bảo tính thống nhất trong hoàn thiện và áp dụng hệ thống pháp

luật về giao dịch bảo đảm

Yêu cầu đảm bảo việc cụ thể hoá một số chế định GDBĐ trong pháp luật hàng

hải của Việt Nam phải trên cơ sở áp dụng pháp luật GDBĐ được quy định trong Pháp

luật dân sự

Pháp luật nội dung:

Pháp luật về GDBĐ (pháp luật nội dung) trong hàng hải phải trên cơ sở Pháp

luật về GDBĐ (pháp luật nội dung) trong dân sự, theo đó những quy định về GDBĐ

trong Bộ luật hàng hải, Pháp lệnh hay Nghị định về hàng hải liên quan đến GDBĐ

không trái với các chế định GDBĐ do pháp luật dân sự quy định.

Trước mắt, Bộ luật hàng hải Việt Nam xác định đối tượng bảo đảm mới chỉ là

Tàu biển, loại động sản đặc biệt được áp dụng tư cách pháp lý của bất động sản khi biến

động, do đó áp dụng chế định thế chấp tùa biển và tàu biển đang đóng là phổ biến;

Nếu Bộ luật dân sự 2005 sau này được bổ sung biện pháp cầm giữ tài sản (vật

quyền); bổ sung biện pháp bảo đảm là quyền ưu tiên (trái quyền) vào chế định GDBĐ,

thì Bộ luật hàng hải cũng sẽ bổ sung biện pháp cầm giữ tàu biển và quyền ưu tiên đối

với tàu biển.

Pháp luật thủ tục:

Pháp luật về GDBĐ (pháp luật thủ tục) trong hàng hải phải trên cơ sở Pháp luật

về GDBĐ (pháp luật thủ tục) trong dân sự như: đăng ký, xin phép, lập chứng thư bảo

đảm, sai áp tài sản liên quan đến quyền bảo đảm tài sản đang trong giao dịch Tuy nhiên,

phương thức thực hiện có thể có đặc điểm riêng do tính đặc thù của lĩnh vực hàng hải.

3.1.3. Đảm bảo tính khoa học trong xây dựng và áp dụng pháp luật về

GDBĐ trong hàng hải

3.1.3.1. Tham khảo pháp luật quốc tế và nước ngoài một cách cơ bản
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Cơ bản trước hết là: cần tham khảo Pháp luật các nước hệ thống luật Dân sự

Lục địa, bởi nguồn gốc của học thuyết về bảo đảm tài sản được định chế trong BLDS

Napoleon của Pháp.

Cơ bản tiếp đến là: cần đối chiếu so sánh Luật dân sự về bảo đảm nói chung và

trong thương mại-hàng hải nói riêng giữa các nước Luật Lục địa và Luật Thông pháp để

rút ra tính tương đồng và đương đại để học tập. Qua đó có thể thấy nên tham khảo

BLDS và BLTM của Nhật Bản.

3.1.3.2. Tham khảo pháp luật quốc tế và nước ngoài một cách hệ thống: toàn

bộ chế định GDBĐ được nghiên cứu để tham khảo

- Bộ luật dân sự: quy định bản chất GDBĐ, các biện pháp bảo đảm phổ biến,

các quy tắc mở.

- Các Luật đơn hành: GDBĐ trong hàng hải của Việt Nam được quy định cơ

bản trong Bộ luật hàng hải. Tuy nhiên sau này nếu phát triển giao dịch trong hàng hải bằng

hình thái dịch chuyển quyền tài sản thì có thể tách ra để quy định bằng đạo luật riêng:

"Luật về giao dịch hàng hải bằng bảo đảm tài sản".

3.1.3.3. Tham khảo luật quốc tế và nước ngoài một cách tương thích

Hiện nay GDBĐ áp dụng trong giao dịch hàng hải cho thấy chưa có tính tương

thích để đạt mục tiêu hội nhập. Tính tương thích trong áp dụng GDBĐ trong thương

mại-hàng hải là: i) không chỉ định chế đối tượng GDBĐ là tàu biển mà còn cần mở rộng

hơn các đối tượng tài sản, quyền tài sản khác trong hàng hải; ii) không chỉ định chế một

biện pháp bảo đảm "thế chấp".

3.2. PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG CHẾ ĐỊNH GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

ÁP DỤNG TRONG PHÁP LUẬT HÀNG HẢI CỦA VIỆT NAM

Một trong những giải pháp về hội nhập và cạnh tranh quốc tế là "áp dụng các luật

lệ, chính sách khuyến khích vận tải đến và qua Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế."; và,

"Xây dựng Luật Giao thông đường sắt; bổ sung, sửa đổi Bộ luật Hàng hải, Luật Hàng
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không và các văn bản quy phạm pháp luật khác tạo cơ sở pháp lý quản lý nhà nước về giao

thông vận tải." [22, tr.15].

3.2.1. Áp dụng pháp luật về quyền giữ tàu biển đang đóng và tàu biển sửa

chữa

Đề xuất xây dựng chế định:

- Bổ sung trong Bộ luật hàng hải năm 2005;

- Xây dựng Nghi định về kinh doanh tàu biển (mới)

3.2.2. Áp dụng pháp luật quyền ưu tiên đối với tàu biển đang đóng và tàu

biển sửa chữa

Đề xuất xây dựng chế định

- Bổ sung trong Bộ luật hàng hải năm 2005;

- Xây dựng Nghi định về giải quyết các thứ tự theo quyền ưu tiên, quyền giữ tài

sản và thứ tự có đăng ký thế chấp (mới)

3.2.3. Phân định rõ đối tượng GDBĐ là tài sản, các quyền tài sản

Trên cơ sở xác định đối tượng của các giao dịch dân sự-thương mại nói chung

là tài sản và quyền tài sản, GDBĐ cũng được xác định đối tượng của nó cũng là tài sản

và quyền tài sản. Điều 163 phần thứ hai Bộ luật dân sự 2005 mặc dù đã quy định rằng

tài sản bao gồm cả quyền tài sản. Tuy nhiên, tài sản với tính cách vật thể hiện dưới hai

hình thái động sản, bất động sản; và tài sản với tính cách quyền thể hiện dưới hai hình

thái ra vật quyền và trái quyền, thì Bộ luật dân sự 2005 không quy định.

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỊNH GIAO DỊCH

BẢO ĐẢM TRONG PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM VÀ TRONG PHÁP

LUẬT HÀNG HẢI

3.3.1. Chế định giao dịch bảo đảm trong Bộ luật dân sự 2005 cần được sửa

đổi, bổ sung một số điểm

Quá trình xây dựng BLDS cả giai đoạn 1995 (Bộ luật dân sự đầu tiên) và 2005
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(Bộ luật dân sự thay thế) diễn ra trong xu thế đổi mới liên tục và toàn diện về thể chế

kinh tế-thương mại ở nước ta. Việc tham khảo pháp luật của các quốc gia, nhất là các

nước theo truyền thống luật Lục địa như Pháp, Đức, Nhật Bản; một số quốc gia láng

giềng châu Á như Trung Quốc, Thái Lan; một số quốc gia theo truyền thống Thông

pháp như Úc, Hoa Kỳ; một số nước châu Âu như Thuỵ Sỹ, Nga là hết sức cần thiết và

bổ ích. Tuy nhiên, khi lựa chọn các quy phạm pháp luật cụ thể để đưa vào dự thảo

BLDS, đã có hiện tượng sao chép, cắt xén, góp nhặt các quy phạm có vẻ tương tự nên

đã mất đi tính chỉnh thể, thống nhất của vấn đề, đã dẫn đến hệ quả là sự què quặt.

Quy định về động sản:

- Theo Bộ luật dân sự 1995 đựơc sửa đổi của Việt Nam vừa thông qua quy định

"Điều 174. Bất động sản và động sản: 1... 2. Động sản là những tài sản không phải là

bất động sản".

- Bộ luật dân sự Pháp quy định tại Điều 516: "tất cả mọi tài sản đều là động sản

hoặc bất động sản"; hay tại Điều 517 "tài sản là bất động sản do tính chất, do mục đích

sử dụng hoặc do đối tượng gắn liền với tài sản"; hoặc tại Điều 527 "Tài sản là động sản

do tính chất hoặc do luật quy định".

- Bộ luật dân sự Nhật Bản nguyên bản tiếng Anh: "Article 85. A thing whithin

the meaning of this Code is a corporeal thing" {tôi tạm dịch: Điều 85. Vật theo nghĩa

của Bộ luật này là vật có thực}; và, "Article 86. Land and things firmly affixed thereto

are immovable. All other things are movables. Obligations payable to bearer shallbe

deemed to be movables". {tôi tạm dịch: "Điều 86. Đất đai và các vật đặc định là bất

động sản. Mọi vật khác là động sản. Các nghĩa vụ với khả năng để gánh vác thực hiện sẽ

được coi là độngsản"

- Bộ luật dân sự Thái Lan quy định tại Điều 99: "tài sản bao gồm những vật

cũng như các đối tượng không cụ thể, có thể có một giá trị và có thể chiếm dụng được";

hay Điều 101 "động sản là những vật có thể chuyển từ chỗ này qua chỗ khác, bất chấp

do tự chúng hoặc do ngoại lực. Nó bao gồm cả sức mạnh tự nhiên có thể chiếm dụng

được cũng như những quyền gắn với động sản".
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Quy định về bất động sản:

Điều 1: Theo Bộ luật dân sự 1995 được sửa đổi của Việt Nam vừa thông qua

quy định "Điều 174. Bất động sản và động sản: 1. Bất động sản là các tài sản bao gồm:

a) Đất đai; b) Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền

với nhà, công trình xây dựng đó; c) Các tài sản khác gắn liền với đất đai; d) Các tài sản

khác do pháp luật quy định.

- Bộ luật dân sự Thái Lan quy định tại Điều 100 "bất động sản là đất đai và

những vật gắn liền với đất đai hoặc hợp thành một thể thống nhất với đất đai. Nó bao

gồm cả những quyền gắn với việc sở hữu đất đai".

Như chúng ta đã biết, đất đai, các bất động sản, các động sản đặc biệt như tàu

bay, tàu biển chúng tạo ra các giá trị tài sản lớn trong thời kỳ đương đại thông qua các

dịch chuyển pháp lý (giao dịch có bảo đảm) là chính, chứ ít ở dạng giao dịch mua bán.

Chẳng hạn chỉ riêng với các bảo đảm đối với các quyền về bất động sản của chủ sở hữu

đã có thể kể ra khá nhiều: quyền sở hữu, quyền cho thuê mặt bằng, quyền thuê dài hạn,

quyền ưu tiên (khiếu nại), quyền đia dịch, quyền thế chấp, quyền cầm cố, quyền cho

thuê, quyền khai thác tài nguyên dưới đất [33]. Các thể chế pháp lý vi mô trên cần xây

dựng là nhằm tạo ra nguồn lực tài sản mới đuợc giao dịch an toàn, dựa trên các dịch

chuyển pháp lý như thế chấp, cầm cố, bảo lãnh đối với động sản, bất động sản, quyền

đối với động sản, bất động sản, trong đó quan trọng là động sản vô hình, loại tài sản đặc

biệt trong hoạt động thương mại hàng hoá.

3.3.2. Kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung chế định áp dụng pháp luật về giao

dịch bảo đảm là tàu biển

3.3.2.1. Cần bổ sung các bảo đảm khác bằng vật quyền

a. Bổ sung bảo đảm bằng quyền giữ tàu đang hình thành trong tương lai và quyền

giữ tàu biển sửachữa

Một biện pháp bảo đảm khác rất phổ biến cả trong hệ luật pháp Lục địa, cả

trong hệ Thông luật là quyền giữ tài sản. Song, vừa qua nó không được quy định với
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tư cách là một biện pháp bảo đảm có tính vật quyền trong chế định GDBĐ của BLDS

2005 mà đặt ở chương hợp đồng [1, 82-124] có tính trái vụ, nên quyền ở Điều 416 dễ

bị hiểu lầm là một trái quyền, trong khi nội dung quyền này quy định có tính vật

quyền. Chính vì thế mà sau khi BLDS 2005 có hiệu lực, người ta đã hỏi "quyền cầm

giữ tài sản quy định tại Điều 416 của BLDS 2005 có nội dung pháp lý tương tự như

quyền cầm giữ hàng hải quy định tại một số điều của BLHH 2005 không?" Hơn nữa,

cách gọi tên quyền này ở Điều 416 là một vật quyền-quyền giữ tài sản (rights of

retention), nhưng lại có thêm từ "cầm" để thành "cầm giữ tài sản" nên đã có sự liên

tưởng đến quyền cầm giữ hàng hải trong BLHH, mà quyền là một trái quyền.

Trong giao dịch hàng hải đã có chế định về "quyền cầm giữ hàng

hải" [2, tr. 13-14] được phát sinh khi có khiếu nại hàng hải, mà thực chất của quyền này là

một hư quyền-vì người khiếu nại có quyền cầm giữ hàng hải lại không được quyền chi phối

trực tiếp số phận tài sản mà phải nhờ đến toà án bằng lệnh bắt giữ tàu.

Do đó: các vật quyền được đưa bảo đảm bằng tàu biển để bảo quyền của người chủ

đầu tư đóng mới tàu, hay người đang sửa chữa tàu được chủ tàu thuê cần được bổ sung quy

định. Nếu được áp dụng thì chế định này sẽ có tên là "Quyền giữ tàu biển".

Người có quyền giữ tàu đang đóng và tàu sửa chữa là người đòi nợ chủ tàu hay

người được uỷ quyền quản lý tàu đã không trả tiền công làm thuê sửa chữa tàu, thậm chí

phục hồi gần như đóng mới tàu, hay bỏ chi phí của mình để mua một số phương tiện,

thiết bị để sửa chữa, đóng tàu.

Quan hệ giữa người sửa chữa hoặc làm mới đồ vật với người thuê là chủ sở hữu

hay người được uỷ quyền là loại quan hệ phổ biến trong đời sống dân sự-thương mại.Pháp

luật của cả hai hệ thống luật đều gọi người này là trái chủ-chủ nợ-người có quyền khi người

này đòi thanh toán tiền công từ tài sản mà mình đang sửa chữa hoặc làm mới đồ vật, bằng

cách cho người này được quyền giữ tài sản đó cho đến khi chủ nợ đáp xong yêu cầu

thanh toán [26, tr. 274].

Quan hệ đó có đặc trưng là quyền đối với con tàu, nhưng mục đích không

hướng vào con tàu mà nhắm vào giá trị của tàu để đòi lợi ích (trả công). Người yêu cầu
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thanh toán trong khi chờ được đáp ứng tiền công thì anh ta có quyền giữ tàu biển

(Rights of Ship Retention) đang đóng hay sửa chữa đó. Đặc điểm của sự hình thành

quyền này là từ luật định do yêu cầu về sự công bằng xã hội.

b. Thế chấp quyền giữ tàu hình thành trong tương lai và tàu biển sửa chữa

Thế chấp quyền giữ tàu đang đóng như ở trên đã nói là còn hạn chế quyền của

người đầu tư vào con tàu, do đó nên bổ sung cả quyền thế chấp tàu hình thành trong

tương lai, dù tàu chưa hình thành vì bản chất ở đây là thế chấp "quyền" chứ không phải

là "vật".

Mặt khác, nên bổ sung "Thế chấp quyền giữ tàu đang sửa chữa" và quyền này

của người giữ tàu sẽ theo con tàu đó cho dù nó đã thay đổi chủ sở hữu tàu, cho đến khi

chủ nợ thanh toán xong khoản nợ đó.

3.3.2.2. Cần bổ sung biện pháp bảo đảm bằng trái quyền

a) Bổ sung biện pháp bảo đảm quyền ưu tiên của người đang đóng và sửa chữa

tàu biển:

Quyền ưu tiên (Preferential Rights) phát sinh từ quyền khiếu nại của người

đang đóng hay sửa chữa tàu biển và người này có quyền cầm giữ tàu biển do mình đang

đóng hay sửa chữa cho đến khi nào lợi ích (tiền công, có thể có chi phí mua phương tiện

nhỏ cho con tàu thì mới sửa chữa hoàn thiện con tàu) của người này được đáp ứng đủ.

Quyền ưu tiên thực hiện quyền yêu cầu đối với tàu biển đang đóng và tàu biển sửa chữa

(không thuộc quyền ưu tiên đặc biệt của những người khiếu nại liên quan đến hành trình

con tàu. Như vậy, trong quan hệ sửa chữa tàu biển thì người thợ có quyền (chủ

tàu/người được uỷ quyền sử dụng) từ con tàu đã sửa chữa

Việc khiếu nại này được bảo đảm bằng quyền giữ tàu, và đó cũng là quyền ưu

tiên đối với con tàu đang sửa chữa. Nếu con tàu đã sửa chữa được đưa vào hành hải thì

quyền khiếu nại được bảo đảm bằng chế định đặc quyền hàng hải, nếu không thì đó là

quyền ưu tiên dân sự liên quan đến tàu biển và được áp dụng chế định bảo đảm dân sự.

3.3.3. Kiến nghị một số giải pháp tổ chức thực hiện
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- Nâng cao nhận thức và tăng cường sự đồng thuận, chia sẻ giữa các nhà nghiên

cứu, soạn thảo pháp luật và nhà hoạt động thực tiễn về dân sự, về thương mại-hàng hải;

- Phát động và khuyến khích những người nghiên cứu về pháp luật dân sự,

thương mại tăng cường viết bài về lĩnh vực này;

- Tổ chức nhiều cuộc hội thảo và khảo sát nhân dịp nghiên cứu các đề tài trên

và soạn thảo các văn bản pháp luật về bảo đảm trong hàng hải.

- Mạnh dạn đổi mới và nâng cao chất lượng các tổ biên tập các văn bản dự thảo

nêu trên bằng cách: tiêu chuẩn hoá một bước thành viên tổ biên tập; trưng tập và tham khảo

tối đa ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực GDBĐ và thương mại hàng hải.
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KẾT LUẬN

Việt Nam có điều kiện thuận lợi về mặt địa lý và diện tích biển lớn, với nguồn tài

nguyên thuỷ hải sản và tài nguyên dầu khí mà nhu cầu của các ngành kinh tế này bắt buộc

kéo theo ngành vận tải và ngành công nghiệp đóng tàu, sửa chữa tàu. Những ngành kinh tế

này trong mối liên kết tất yếu đều đòi hỏi có trình độ cao để phát triển kinh tế biển nói

chung trong đó có thương mại-hàng hải nói riêng trở thành nền kinh tế mũi nhọn của đất

nước, và tương lai có một số Cảng biển quốc tế và những Nhà máy đóng tàu hiện đại tân

tiến. Bên cạnh đó, ngành hàng hải còn phải phát triển lĩnh vực dịch vụ sửa chữa tàu mà ở

đó nhiều doanh nghiệp tư nhân dưới các mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn, hay Công

ty hợp danh hữu hạn hoặc Công ty cổ phần ra đời và hoạt động phù hợp với hiện trạng của

doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta hiện nay trong môi trường pháp luật cho doanh nghiệp

ngày càng được mở rộng và hoàn thiện.

Một trong những thể chế quan trọng góp phần xây dựng pháp luật về thương

mại-hàng hải đủ sức hội nhập thể chế kinh tế quốc tế đó là thể chế giao dịch có bảo đảm

trong Pháp luật Hàng hải Việt Nam.

Nếu như người ta đã từng và mãi quen với giao dịch mua-bán là loại giao dịch

phổ thông của thời kỳ hàng hoá công nghiệp những năm thế kỷ 19 và 20, thì nay, ngưòi

ta - các doanh nhân sẽ tham gia cuộc chơi giao dịch ở thời kỳ đương đại - thời kỳ khoa

học, công nghệ tiên tiến, đó là các giao dịch có bảo đảm mà sự chuyển dịch sẽ đem lại

lợi nhuận cao hơn, mạnh hơn, bền vững hơn trong thời đại hàng hoá mà đối tượng giao

dịch là tài sản đã được kiến tạo và tồn tại nhiều hơn ở các dạng quyền tài sản và tài sản

vô hình.

KIẾN NGHỊ
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1. Về pháp luật dân sự:

a) Nghiên cứu hệ thống chế định GDBĐ trong pháp luật dân sự:

- Rà soát lại các quy định về GDBĐ của các Luật lục địa như Pháp và Nhật

Bản, trong đó lưu ý quy định về giữ tài sản;

- Tham khảo pháp luật dân sự của 26 nước Đông Âu, trong đó 4 nước có BLDS

trong đó có chế định GDBĐ như Amenia, Czech, Lithuania, Georgia; 12 nước vừa có

BLDS vừa có đạo luật cụ thể về một bảo đảm nào đó, như Latvia có BLDS và Luật

Cầm cố Thương mại, Ukraina có BLDS và có Luật về Quyền yêu cầu có bảo đảm của

các chủ nợ, hay Belarus có BLDS và Luật về Cầm giữ; một số các nước khác chỉ soạn

thảo Đạo luật về bảo đảm cụ thể như cầm cố, thế chấp, cầm giữ hay luật về quyền yêu

cầu như Azerbaijan có Luật về Thế chấp, Serbia có Luật về trách nhiệm đăng ký động

sản, Bulgari vừa có luật về Trái vụ lại có cả Luật về đăng ký cầm cố; một số nước lại có

luật tên gọi chung như Albani có Luật về Trách nhiệm bảo đảm, Montenegro có Luật về

giao dịch bảo đảm;

- Tham khảo pháp luật dân sự-thương mại của các nước Luật Thông lệ như Úc,

Hoa kỳ và NewZeland.

b) Tiếp tục xây dựng các dự thảo pháp luật về GDBĐ như Lụât Đăng ký Bất

động sản, Pháp lệnh về Đăng ký GDBĐ, Nghị định thay thế Nghị định 165 (về GDBĐ)

trên tinh thần đổi mới có tham khảo pháp luật các nước trên.

c) Rà soát và thoi dõi việc Việt Nam thực thi văn bản về lộ trình Việt Nam gia

nhập WTO tại Mục C, điểm J về "Bảo đảm", theo đó cần chuẩn bị các nội dung về "các

dịch vụ về bảo đảm liên quan đến động sản là thiết bị, máy móc", theo đó có thể soạn

thảo dưới hình thức Nghị định. [... tr 42]

d) Tổ chức nghiên cứu đề tài cấp Bộ do Bộ Tư pháp chủ trì về "Giao dịch bảo đảm

với đối tượng là quyền (vật quyền và trái quyền) theo pháp luật dân sự Việt Nam".

2. Về pháp luật thương mại-hàng hải:
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a) Nghiên cứu việc áp dụng chế định GDBĐ trong pháp luật thương mại-hàng

hải, theo đó rà soát các quy định về thế chấp tàu biển hình thành trong tương lai và quy

định về quyền giữ tàu biển trong Luật Hàng hải của Nhật Bản, NewZeland, và Trung

Quốc.

b) Tiếp tục xây dựng dự thảo pháp luật về GDBĐ trong Hàng hải như Pháp lệnh

bắt giữ tàu biển; nghiên cứu bổ sung chi tiết quy định về thế chấp tàu biển đang đóng

mà Nghị định 49 về đăng ký và mua bán tàu biển chưa làm rõ; đồng thời bổ sung quy

định theo hướng mở rộng "thế chấp tàu biển hình thành trong tương lai"; soạn thảo quy

định quyền giữ tàu biển của các nước như Pháp và Nhật Bản, trong đó lưu ý quy định về

giữ tài sản.

c) Rà soát lại các CUQT về thế chấp và cầm giữ hàng hải, đặc biệt trong đó là

Công ước 1993; thoi dõi việc Việt Nam thực thi văn bản về lộ trình Việt Nam gia nhập

WTO tại Mục "Dịch vụ Vận tải Hàng hải", và nội dung "các giới hạn tiếp cận thị

trường" với quyền của các Công ty tàu biển nước ngoài được thành lập không giới hạn

(100%) các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài [... tr 46] theo đó, lưu ý quyền thế chấp tàu

biển của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, cũng như các quy định khác về quyền của

chủ nợ có bảo đảm là nhà đầu tư nước ngoài vào việc đóng tàu biển.

d) Tổ chức nghiên cứu đề tài cấp Bộ do chủ trì do Bộ Giao thông Vận tải chủ trì về

"Bảo đảm của các chủ nợ tàu biển".

 Xây dựng cơ chế công khai hoá tài sản thông qua hệ thống đăng ký quốc gia

về tài sản, các quyền tài sản, kể cả quyền nhân thân, gồm: luật bất động sản, luật động

sản, các luật pháp về đăng ký tài sản, các quyền tài sản, các quyền nhân thân (kể cả các

quyền dân sự của pháp nhân).

 Xây dựng hệ thống kiểm soát tài sản/tài chính thông qua tài khoản tại ngân

hàng của tất cả các thể nhân và pháp nhân thuộc khu vực kinh doanh, và hoạt động xã

hội, từ thiện song song với vai trò của hệ thống kiểm toán, gồm: các quy tắc hoạt động

ngân hàng và kiểm toán, tổ chức và hoạt động các thực thể phi lợi nhuận như hội và

quỹ.
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 Xây dựng hệ thống liên kết trách nhiệm tất cả các giai đoạn: nhà sản xuất -

nhà dịch vụ cung cấp hàng hoá-người tiêu dùng, gồm: pháp luật dân sự chủ yếu là tính

thoả thuận trong chế định hợp đồng, chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, các

bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp liên quan đến lợi ích công cộng (Luật sư, Bác sĩ, Nhà

giáo).

 Xây dựng mạng lưới chứng thực và mạng lưới đăng ký mọi dịch chuyển

pháp lý đối với tài sản và quyền tài sản (đăng ký giao dịch bảo đảm), trong đó thúc đẩy

việc áp dụng các dịch chuyển pháp lý đối với động sản vô hình, với các quyền tài sản

tương tự như dịch chuyển pháp lý đối với bất động sản (áp dụng hình thức bảo đảm

bằng thế chấp, người nhận thế chấp không cần chiếm giữ tài sản, nhưng bên thế chấp

muốn nhượng bán thì phải được sự đồng ý của bên nhận thế chấp.
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