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           Bàn về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch 
dân sự

“Thời gian qua, hoạt động cho vay lãi nặng có những 
diễn biến phức tạp, quy mô ngày càng lớn với thủ đoạn 
phạm tội ngày càng tinh vi. Các hoạt động cho vay lãi 
nặng đang là vấn nạn nhức nhối cho xã hội, ảnh hưởng 
xấu đến trật tự trị an, an toàn công cộng của người dân.

Để kịp thời đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo 
đảm an ninh xã hội, Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015, 
sửa đổi, bổ sung năm 2017 đã có những sửa đổi, bổ 
sung, khắc phục những bất cập về tội cho vay lãi nặng 
trong BLHS năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 để 
phù hợp với các quy định mới của Bộ luật Dân sự năm 
2015 và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Tuy 
nhiên, thực tế áp dụng, xử lý tội phạm này vẫn còn tồn 
tại nhiều vướng mắc, bất cập và đặt ra yêu cầu cần phải 
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế”

3.

            Ông bà nội có được cấm mẹ đón con về thăm ông bà ngoại sau khi đã ly hôn hay 
không? 

            Có phải chuyển mục đích sử dụng đất ở khi cho thuê để sản xuất kinh doanh?
       “Hiện tại, tôi đang có 1 thửa đất với mục đích sử dụng là đất ở. Tuy nhiên, vì lý do kinh 

tế nên tôi có dự định sẽ cho Công ty A thuê quyền sử dụng thửa đất nêu trên để sản xuất, kinh 
doanh phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của Công ty A. Cho tôi hỏi, tôi có thể cho Công ty A 
thuê quyền sử dụng đất để kinh doanh không? Để thực hiện công việc trên tôi phải làm các 
thủ tục gì?»
        

              Đất nằm trong quy hoạch có được cấp Sổ đỏ?
            “Nhà tôi được xây dựng từ năm 2000, nhưng chưa có sổ đỏ và không có tranh chấp, 
nhưng khi lên đăng ký để làm sổ đỏ thì tôi được biết là mảnh đất nhà tôi đang nằm trên một dự 
án đang quy hoạch. Cho tôi hỏi đất nằm trong quy hoạch có được cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất không? « 

                 Các trường hợp được xóa án tích
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11.
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 BÀN VỀ TỘI CHO VAY LÃI NẶNG TRONG 
GIAO DỊCH DÂN SỰ

Thời gian qua, hoạt động cho vay lãi nặng 
có những diễn biến phức tạp, quy mô ngày 
càng lớn với thủ đoạn phạm tội ngày càng 
tinh vi. Các hoạt động cho vay lãi nặng đang 
là vấn nạn nhức nhối cho xã hội, ảnh hưởng 
xấu đến trật tự trị an, an toàn công cộng của 
người dân.

Để kịp thời đấu tranh phòng chống tội 
phạm, bảo đảm an ninh xã hội, Bộ luật Hình 
sự (BLHS) năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 
2017 đã có những sửa đổi, bổ sung, khắc 
phục những bất cập về tội cho vay lãi nặng 
trong BLHS năm 1999, sửa đổi, bổ sung 
năm 2009 để phù hợp với các quy định mới 
của Bộ luật Dân sự năm 2015 và các văn 
bản pháp luật khác có liên quan. Tuy nhiên, 
thực tế áp dụng, xử lý tội phạm này vẫn còn 
tồn tại nhiều vướng mắc, bất cập và đặt ra 
yêu cầu cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù 
hợp với thực tế.

1. Pháp luật về tội cho vay lãi nặng 
trong giao dịch dân sự

Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân 
sự được xếp vào Chương Tội phạm xâm 

phạm trật tự quản lý kinh tế. Tội phạm được 
quy định tại Điều 201 BLHS 2015 (sửa đổi, 
bổ sung năm 2017) như sau:

1. Người nào trong giao dịch dân sự mà 
cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên của 
mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ 
luật Dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 
đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã 
bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi 
này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được 
xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền 
từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng 
hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 
năm.

2. Phạm tội mà thu lợi bất chính 
100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 
200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng 
hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 
từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, 
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề 
hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 
05 năm.

So với BLHS 1999 (sửa đổi, bổ sung 

Luật sư Nguyễn Công Tín - Công Ty Luật FDVN
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năm 2009) thì BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 
năm 2017) đã có những thay đổi lớn trong 
cấu thành của tội phạm của tội cho vay lãi 
nặng. Để cấu thành tội cho vay lãi nặng theo 
BLHS 1999 thì phải đáp ứng đủ hai hành 
vi sau: cho vay với lãi suất cao hơn mức 
lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ 
mười lần trở lên và phải có tính chất chuyên 
bóc lột. Tình tiết “có tính chất chuyên bóc 
lột” trong cấu thành tội phạm tội cho vay lãi 
nặng theo BLHS 1999 là tương đối mơ hồ, 
không rõ ràng và thực tế khi xử lý tội phạm 
này, các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn còn 
nhiều cách hiểu khác nhau, dẫn đến thiếu 
thống nhất trong áp dụng pháp luật. Để áp 
dụng thống nhất pháp luật và kịp thời đấu 
tranh phòng chống tội phạm cho vay lãi 
nặng trong tình hình mà tội phạm này có xu 
hướng gia tăng, BLHS 2015 đã bãi bỏ hoàn 
toàn tình tiết có tính chất chuyên bóc lột và 
hạ mức lãi suất làm căn cứ định tội là gấp 
05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy 
định trong Bộ luật Dân sự. Cụ thể, để có thể 
cấu thành tội phạm cho vay lãi nặng, người 
phạm tội phải thực hiện một trong hai nhóm 
hành vi khách quan sau:

- Cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên 
của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ 
luật Dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 
đồng trở lên.

Theo quy định tại Điều 468 Bộ Luật Dân 
sự 2015 thì mức lãi suất cho vay cao nhất 

trong giao dịch dân sự là 20%/
năm. Như vậy, mức lãi suất cho 
vay đủ để cấu thành tội phạm 
là 100%/năm trở lên. Ngoài 
thoả mãn dấu hiệu về mức lãi 
suất, để bị truy cứu TNHS về 
tội cho vay lãi nặng trong giao 
dịch dân sự, người cho vay còn 
phải thoả mãn yếu tố là thu lợi 
bất chính từ 30 triệu đồng trở 
lên.

Theo tiểu mục 1 mục I Công văn 212/
TANDTC, ngày 13/9/2019 của Tòa án nhân 
dân tối cao về việc thông báo kết quả giải 
đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét 
xử thì khoản tiền thu lợi bất chính để xác 
định trách nhiệm hình sự là số tiền lãi thu 
được sau khi trừ đi số tiền lãi tương ứng với 
mức lãi suất theo quy định của Bộ Luật Dân 
sự (20%/năm).

- Cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên 
của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ 
luật Dân sự, thu lợi bất chính chưa đến 30 
triệu đồng nhưng trước đó đã bị xử phạt vi 
phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị 
kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà 
còn vi phạm.

Rà soát toàn bộ các văn bản pháp luật 
hiện hành thì chỉ có duy nhất một Nghị định 
167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/20131 là có 
quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong hoạt động cho vay trong giao dịch dân 
sự, theo đó điểm d khoản 3 Điều 11 Nghị 
định này quy định: Phạt tiền từ 5.000.000 
đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi: 
“Cho vay tiền có cầm cố tài sản, nhưng lãi 
suất cho vay vượt quá 150% lãi suất cơ bản 
do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố 
tại thời điểm cho vay”. Mức lãi suất làm 
cơ sở xác định trách nhiệm hành chính là 
“150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà 

1  Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 
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nước Việt Nam công bố tại thời điểm cho 
vay” – Đây là mức lãi suất được quy định 
trong Bộ Luật Dân sự 2005 và đến nay đã 
không còn phù hợp. Tuy nhiên, hiện nay 
vẫn chưa có Nghị định nào sửa đổi, bổ sung 
Nghị định 167/2013/NĐ-CP, do đó thực tế 
quy định này vẫn đang được áp dụng và gây 
nhiều khó khăn, lúng túng trong công tác xử 
lý vi phạm hành chính, gián tiếp ảnh hưởng 
đến tình hình phát hiện và xử lý tội phạm 
cho vay lãi nặng.

2. Bất cập khi xử lý tội cho vay lãi nặng 
trong giao dịch dân sự và kiến nghị hoàn 
thiện pháp luật

Quá trình áp dụng pháp luật về tội cho 
vay lãi nặng phát sinh nhiều vướng mắc, 
bất cập nên ngày 13/09/2019, Toà án nhân 
dân tối cao đã ban hành Công văn số  
212/TANDTC - PC thông báo kết quả giải 
đáp nghiệp vụ. Trong các giải đáp về tội cho 
vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, có các 
giải đáp đáng chú ý sau:

- Về xử lý khoản tiền gốc và lãi tương 
ứng với mức lãi suất 20%/năm: 

Đối với khoản tiền cho vay (tiền gốc) 
được xác định là phương tiện phạm tội, nên 
bị tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đối với khoản tiền lãi tương ứng với mức 
lãi suất 20%/năm tuy không bị tính khi xác 
định trách nhiệm hình sự, nhưng đây cũng là 
khoản tiền phát sinh từ tội phạm, đồng thời 
hoạt động cho vay lãi nặng thường gắn với 
các băng nhóm tội phạm. Do đó, để bảo đảm 
yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm thì 
Tòa án phải tuyên tịch thu sung công quỹ 
nhà nước khoản tiền này.

- Về xử lý khoản tiền thu lợi bất chính 
(khoản tiền lãi tương ứng với mức lãi suất 
12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật 
tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; 
phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực 
gia đình

trên 20%/năm):
Khoản tiền lãi tương ứng với mức lãi suất 

trên 20%/năm là khoản tiền mà người phạm 
tội thu lợi bất chính của người vay nên được 
trả lại cho người vay tiền, trừ trường hợp 
người vay sử dụng tiền vay vào mục đích 
bất hợp pháp (như đánh bạc, mua bán trái 
phép chất ma túy...) thì khoản tiền thu lợi bất 
chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Nhìn chung, hành lang pháp lý để xử lý 
tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là 
đã tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, qua nghiên 
cứu và thực tế áp dụng pháp luật về tội cho 
vay lãi nặng vẫn còn tồn tại những vướng 
mắc, bất cập cần phải được hướng dẫn hoặc 
sửa đổi, bổ sung, đặc biệt là trong tình hình 
tội phạm này ngày càng diễn biến phức tạp. 
Có thể kể đến một số bất cập như sau:

2.1. Bất cập trong cấu thành tội phạm
Trong cấu thành tội phạm của tội cho 

vay lãi nặng, yếu tố “đã bị xử phạt vi phạm 
hành chính về hành vi này” có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng, làm cơ sở để truy cứu trách 
nhiệm hình sự nếu người phạm tội thu lợi 
bất chính dưới 30 triệu đồng. “Hành vi này” 
được hiểu là hành vi cho vay lãi nặng (cho 
vay với lãi suất trên 20%/năm). Tuy nhiên, 
qua rà soát toàn bộ các quy định của pháp 
luật về xử phạt vi phạm hành chính trong 
hoạt động cho vay (dân sự) thì chỉ có duy 
nhất một Nghị định 167/2013/NĐ-CP là có 
điều chỉnh và quy định về xử phạt đối với 
hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân 
sự, cụ thể: Điểm d khoản 3 Điều 11 Nghị 
định 167/2013/NĐ-CP quy định: Phạt tiền 
từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối 
với hành vi: “Cho vay tiền có cầm cố tài 
sản, nhưng lãi suất cho vay vượt quá 150% 
lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước Việt 
Nam công bố tại thời điểm cho vay”.

Tuy nhiên, Nghị định 167/2013/NĐ-CP 
chỉ quy định xử phạt đối với hành vi cho 
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vay tiền có cầm cố tài sản mà 
không có quy định xử phạt đối 
với hành vi cho vay lãi nặng 
không có cầm cố tài sản. Mặc 
khác, hành vi cho vay lãi nặng 
được mô tả theo Nghị định 
167/2013/NĐ-CP: “lãi suất 
cho vay vượt quá 150% lãi 
suất cơ bản do Ngân hàng nhà 
nước Việt Nam công bố tại thời 
điểm cho vay” là không còn phù hợp, bởi 
lẽ Bộ Luật Dân sự 2015 đã điều chỉnh mức 
trần lãi suất trong giao dịch dân sự là 20%/
năm2. Như vậy, quy định xử phạt hành chính 
nêu trên đã không còn phù hợp, không còn 
tương thích với Bộ Luật Dân sự 2015, dẫn 
đến viêc xử phạt vi phạm hành chính đối 
với hành vi cho vay lãi nặng là rất khó thực 
thi. Từ đó dẫn đến việc truy cứu trách nhiệm 
hình sự đối với hành vi cho vay lãi nặng, thu 
lợi bất chính dưới 30.000.000 đồng nhưng 
trước đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính 
về hành vi cho vay lãi nặng trong giai đoạn 
hiện nay hầu như không thể thực hiện được.

2.2. Bất cập trong việc xử lý tiền gốc 
(phương tiện phạm tội)

Công văn số 212/TANDTC - PC thông 
báo kết quả giải đáp nghiệp vụ của TAND 
tối cao hướng dẫn như sau: “Đối với khoản 
tiền cho vay (tiền gốc) được xác định là 
phương tiện phạm tội, nên bị tịch thu sung 
quỹ Nhà nước.”

Tuy đây không phải là một quy phạm pháp 
luật, nhưng hướng dẫn của TAND tối cao 
được tất cả các cơ quan tư pháp chấp nhận 
và thực hiện. Chính Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao cũng đã bày tỏ quan điểm là thống 
nhất với hướng dẫn của TAND tối cao, thể 
hiện tại Công văn số 4688/VKSTC3: “Tiền 

2. Điều 468 BLDS 2015
3. Công văn 4688/VKSTC – V14 ngày 
09/10/2020 của VKSND tối cao V/v hướng dẫn 

gốc là phương tiện phạm tội nên cần phải 
tịch thu sung vào ngân sách nhà nước theo 
quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS 
năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 
Trường hợp người vay chưa trả tiền gốc thì 
buộc người vay phải nộp để sung vào ngân 
sách nhà nước.”.

Hướng dẫn này của Toà án và Viện Kiểm 
sát nhân dân tối cao sẽ không phù hợp trong 
trường hợp tiền gốc là tài sản chung của vợ 
chồng hoặc tài sản chung của người phạm 
tội với những người khác.

Ví dụ: A và B là vợ chồng hợp pháp. Quá 
trình chung sống A và B tạo lập được hơn 
10 cây vàng. Ngày 10/10/2019, A lấy 10 cây 
vàng nêu trên bán được 500 triệu đồng và 
cho chị C vay với lãi suất là 120%/năm. Quá 
trình tố tụng, các cơ quan tiến hành tố tụng 
chứng minh được rằng A đã cho C vay với 
lãi suất là 120% và thu lợi bất chính hơn 100 
triệu đồng, B hoàn toàn không biết về việc A 
cho chị C vay tiền.

Nếu theo hướng dẫn của Toà án và Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao thì số tiền 500 
triệu đồng (tiền gốc) là phương tiện phạm 
tội, phải bị tịch thu sung vào ngân sách Nhà 
nước. Tuy nhiên, trong ví dụ trên, 500 triệu 
đồng tiền gốc mà người phạm tội sử dụng 
vào việc cho vay rõ ràng là tài sản chung 
của vợ chồng, theo Bộ Luật Dân sự 2015 
giải đáp vướng mắc trong quá trình áp dụng 
Điều 201 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 
năm 2017)
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thì “Vợ chồng cùng nhau tạo lập, phát triển 
khối tài sản chung; có quyền ngang nhau 
trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài 
sản chung”, theo Luật Hôn nhân và Gia đình 
2014 thì “Vợ, chồng bình đẳng với nhau về 
quyền, nghĩa vụ trong việc tạo lập, chiếm 
hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung…”4; 
“Trong trường hợp không có căn cứ để 
chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có 
tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì 
tài sản đó được coi là tài sản chung.”5. Như 
vậy, theo quy định của pháp luật thì trong 
trường hợp không chứng minh được tài sản 
riêng hoặc không chứng minh được công 
sức tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản 
chung thì B có quyền sở hữu đối với ½ tài 
sản vợ chồng, tức là sở hữu 250 triệu đồng 
tiền gốc.

Vì 250 triệu đồng nêu trên là tài sản thuộc 
quyền sở hữu hợp pháp của B nên khi xử 
lý vật chứng là 500 triệu đồng tiền gốc, cơ 
quan tiến hành tố tụng phải áp dụng Điểm 
b Khoản 3 Điều 106 Bộ Luật Tố tụng Hình 
sự 20156 để hoàn trả cho người sở hữu hợp 
pháp là chị B số tiền là 250 triệu đồng. Vậy 
hướng dẫn của Toà án nhân dân tối cao và 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao về xử lý vật 
chứng là số tiền gốc như nêu trên là chưa 
thoả đáng và chưa phù hợp với quy định của 
pháp luật.
4. Khoản 1 Điều 29 Luật Hôn nhân và Gia đình 
năm 2014
5. Khoản 3 Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình 
năm 2014
6. Điểm b Khoản 3 Điều 106 BLTTHS 2015: 
“Trả lại ngay vật chứng cho chủ sở hữu hoặc người 
quản lý hợp pháp nếu xét thấy không ảnh hưởng đến 
việc xử lý vụ án và thi hành án;”

2.3. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật
Như đã phân tích, hầu như là không có 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối 
với hành vi cho vay lãi nặng, trừ trường hợp 
cho vay có cầm cố. Do đó, việc truy cứu 
trách nhiệm hình sự đối với hành vi cho vay 
lãi nặng, thu lợi bất chính dưới 30.000.000 
đồng nhưng trước đó đã bị xử phạt vi phạm 
hành chính về hành vi cho vay lãi nặng trong 
giai đoạn hiện nay là không khả thi.

Để bảo đảm răn đe, giáo dục và phòng 
ngừa tội phạm cho vay lãi nặng trong tình 
hình tội phạm đang diễn biến phức tạp và 
đặc biệt là để có cơ sở truy cứu trách nhiệm 
hình sự và thống nhất áp dụng pháp luật, 
theo tác giả pháp luật nên có những thay đổi 
theo hướng sau:

Thứ nhất, có chế tài xử phạt vi phạm 
hành chính đối với người thực hiện hành 
vi cho vay tài sản với mức lãi suất cao hơn 
mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật 
Dân sự 2015.

Thứ hai, ban hành văn bản pháp luật 
hướng dẫn về xử lý vật chứng trong tội cho 
vay lãi nặng trong giao dịch dân sự để giải 
quyết trường hợp phương tiện phạm tội (tiền 
gốc) là tài sản chung của vợ chồng (hoặc tài 
sản chung khác), theo hướng chỉ tịch thu, 
sung công quỹ phần tài sản thuộc quyền sở 
hữu của người phạm tội và trả lại tài sản 
thuộc quyền sở hữu của các đồng sở hữu 
khác.

Trên đây là một số bình luận của tác giả 
liên quan đến tội cho vay lãi nặng trong giao 
dịch dân sự. Rất mong nhận được ý kiến 
đóng góp của Quý độc giả.
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Tình huống pháp lý: Ông bà nội có 
được cấm mẹ đón con về thăm ông bà 
ngoại sau khi đã ly hôn hay không? 

Câu hỏi:
Tôi và chồng tôi trước khi ly hôn có một 

con chung, cháu năm nay được 03 tuổi. Do 
điều kiện khó khăn, tôi đi xuất khẩu lao 
động, nên khi ly hôn chúng tôi thỏa 
thuận chồng tôi được nuôi cháu.

Năm nay tôi về ăn tết tại Việt 
Nam, tôi có lên nhà nội để xin phép 
đón con về ăn tết cùng ông bà Ngoại. 
Tuy nhiên, ông bà Nội cháu cho rằng 
tôi đã ly hôn, con đã đưa cho chồng 
nuôi nên không được quyền thăm 
gặp, cũng như đưa cháu về chơi tết 
bên nhà ngoại. Vậy tôi xin hỏi tôi có 
quyền được thăm con tôi và đưa con 
tôi về chơi bên ngoại hay không ?

Trả lời:
Theo thông tin bạn cung cấp thì khi ly 

hôn, bạn và chồng đã thỏa thuận về việc 
chồng bạn là người nuôi con. Vậy nên, bạn 
không được xem là người trực tiếp nuôi con 
theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 82 Luật 
Hôn nhân và gia đình 2014: “Sau khi ly hôn, 
người không trực tiếp nuôi con có quyền, 
nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được 
cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm 
dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây 
ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm 
sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực 
tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn 
chế quyền thăm nom con của người đó.”

Theo quy định tại khoản 2 Điều 83 Luật 
Hôn nhân và gia đình 2014: “Cha, mẹ trực 
tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình 
không được cản trở người không trực tiếp 
nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, 
nuôi dưỡng, giáo dục con.”

Như vậy, bạn mặc dù không phải là người 
trực tiếp nuôi con nhưng vẫn có quyền, ng-
hĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản 
trở, kể cả chồng của bạn trước đây. Việc 
thăm nom con không được cản trở, gây ảnh 
hưởng xấu tới việc chăm sóc, nuôi dưỡng, 
giáo dục con.

Đối với sự việc của bạn thì việc đưa con 
về chơi bên nhà ngoại nếu không gây cản 
trở, gây ảnh hướng xấu tới con thì bạn có 
quyền đề nghị, đưa ra yêu cầu được đưa con 
về thăm gia đình bên ngoại theo đúng quy 
định của pháp luật.

Theo quy định tại d, khoản 1 Điều 2 Luật 
phòng, chống bạo lực gia đình 2007 thì 
hành vi bạo lực gia đình gồm: “Ngăn cản 
việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan 
hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, 
mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, 
em với nhau”.

Như vậy, việc ngăn cản bạn thăm con là 
một hành vi được xem là bạo lực gia đình.

Theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 
167/2013/NĐ-CP có quy định xử lý vi phạm 
đối với Hành vi ngăn cản việc thực hiện 
quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa 
ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa 
vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau: 
“Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 
đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi 
ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc giữa 
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ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con, trừ 
trường hợp cha mẹ bị hạn chế quyền thăm 
nom con theo quyết định của tòa án; giữa vợ 
và chồng; giữa anh, chị, em với nhau.”

Do vậy, nếu người nào thực hiện hành vi 
ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc giữa 
mẹ và con, không thuộc trường hợp bị hạn 
chế quyền thăm nom con theo quyết định 
của tòa án thì người ngăn cản có thể bị phạt 
cảnh cáo, hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng 
đến 300.000 đồng.

Mai Quốc Việt - Công ty Luật FDVN

Tình hướng pháp lý: Có phải chuyển 
mục đích sử dụng đất ở khi cho thuê để 
sản xuất kinh doanh?

Hiện tại, tôi đang có 1 thửa đất với mục 
đích sử dụng là đất ở. Tuy nhiên, vì lý do 
kinh tế nên tôi có dự định sẽ cho Công ty A 
thuê quyền sử dụng thửa đất nêu trên để sản 
xuất, kinh doanh phục vụ cho nhu cầu kinh 
doanh của Công ty A. Cho tôi hỏi, tôi có thể 
cho Công ty A thuê quyền sử dụng đất để 
kinh doanh không? Để thực hiện công việc 
trên tôi phải làm các thủ tục gì?

Trả lời:
Pháp luật hiện hành cho phép và khuyến 

khích chủ sử dụng đất được thực hiện cho 
thuê quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh 
doanh với các quy định cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 50, Điều 2 
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6-1-
2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số nghị định quy định chi tiết thi 
hành Luật Đất đai, việc đăng ký đất đai 
đối với trường hợp sử dụng đất thông 
qua nhận quyền sử dụng đất để sản 
xuất, kinh doanh được quy định đối với 
trường hợp mục đích sử dụng đất của 
công trình sản xuất, kinh doanh khác 
với mục đích sử dụng đất của thửa đất 
mà chủ đầu tư thuê quyền sử dụng đất , 

thực hiện như sau: 
“1. Trường hợp mục đích sử dụng 

đất của công trình sản xuất, kinh doanh 
khác với mục đích sử dụng đất của thửa đất 
mà chủ đầu tư thuê quyền sử dụng đất thì 
trình tự giải quyết được thực hiện như sau:

a) Đối với trường hợp nhà đầu tư thuê 
quyền sử dụng đất của người đang sử dụng 
đất thì người sử dụng đất thực hiện thủ tục 
chuyển mục đích sử dụng đất trước khi thực 
hiện thủ tục cho nhà đầu tư thuê quyền sử 
dụng đất;”

Như vậy, trong trường hợp nhà đầu tư 
thuê thửa đất ở để xây dựng công trình kinh 
doanh thì người sử dụng đất thực hiện thủ 
tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ở 
sang đất thương mại, dịch vụ trước khi thực 
hiện thủ tục cho nhà đầu tư thuê đất và xin 
cấp phép xây dựng, đầu tư. 

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 
153 Luật đất đai 2013 thì đất thương mại, 
dịch vụ sử dụng vào các mục đích sau:

+ Xây dựng các cơ sở kinh doanh, dịch 
vụ, thương mại,

+ Các công trình khác phục vụ cho kinh 
doanh, dịch vụ, thương mại (kể cả trụ sở, 
văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế).

Căn cứ theo đó, đất ở không phải là đất 
làm mặt bằng sản xuất kinh doanh (để xây 
khách sạn, cao ốc văn phòng...). Muốn thực 
hiện thì chủ đầu tư phải chuyển đất ở thành 
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đất sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ.
Việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất 

ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất 
ở thuộc trường hợp không phải xin phép cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng phải 
đăng ký biến động đất đai theo quy định tại 
Điều 11 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT 
ngày 27-1-2015 và khoản 1, Điều 12 Thông 
tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29-9-2017 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, như sau:  

“Các trường hợp chuyển mục đích sử 
dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký 
biến động, bao gồm:

d) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp 
không phải là đất ở;”

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có đất 
ở cho thuê để sản xuất, kinh doanh và nhà 
đầu tư kết thúc việc thuê đất theo thời hạn 
mà không có nhu cầu và thỏa thuận gia hạn 
thuê đất hoặc có thỏa thuận khác chấm dứt 
việc thuê đất còn đang trong thời hạn thuê 
và tài sản gắn liền với đất thuê đã được xử 
lý theo quy định của pháp luật thì khi đó hộ 
gia đình, cá nhân có yêu cầu chuyển mục 
đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh 
phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có 
nguồn gốc là đất ở sang đất ở của hộ gia 
đình, cá nhân không phải nộp tiền sử dụng 
đất theo quy định tại khoản 3, Điều 2 Nghị 
định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14-11-2017 
của Chính phủ, như sau:

“Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển 
mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh 
doanh phi nông nghiệp (không phải là đất 
ở) có nguồn gốc là đất ở sang đất ở của hộ 
gia đình, cá nhân thì không phải nộp tiền sử 
dụng đất.”

Theo Hoàng Trần Ngọc Anh 
Công ty Luật FDVN

Tình huống pháp lý: Đất nằm trong 
quy hoạch có được cấp Sổ đỏ?

Nhà tôi được xây dựng từ năm 2000, 
nhưng chưa có sổ đỏ và không có tranh 
chấp, nhưng khi lên đăng ký để làm sổ đỏ 
thì tôi được biết là mảnh đất nhà tôi đang 
nằm trên một dự án đang quy hoạch. Cho 
tôi hỏi đất nằm trong quy hoạch có được cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? 
Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người.

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 

49, Luật Đất đai năm 2013 được sửa đổi bởi 
khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 
2018, cụ thể như sau:

 “2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất 
đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử 
dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người 
sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được 
thực hiện các quyền của người sử dụng đất 
theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất 
hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng 
đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử 
dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được 
tiếp tục thực hiện các quyền của người sử 
dụng đất nhưng không được xây dựng mới 
nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu 
người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa 
chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép 
theo quy định của pháp luật.

3. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử 
dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được 
công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc 
phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 
03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc 
chưa được phép chuyển mục đích sử dụng 
đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, 
hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy 
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bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối 
với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch 
sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 
không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều 
chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc 
điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất 
không bị hạn chế về quyền theo quy định 
tại khoản 7 Điều này.”

Theo quy định trên, trường hợp đất nằm 
trong diện quy hoạch đã được công bố nhưng 
chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp 
huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục 
thực hiện quyền sử dụng đất của mình trong 
đó có quyền “Được cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất” theo khoản 
Điều 166 Luật Đất đai 2013.

Trường hợp đất thuộc quy hoạch và có 
kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì người 
sử dụng đất vẫn có thể xin cấp GCNQSDĐ 
theo thủ tục pháp luật quy định và chỉ bị hạn 
chế khi mà đã có quyết định thu hồi đất của 
cơ quan Nhà nước theo quy định tại Khoản 
6, Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, 
cụ thể:

Các trường hợp không cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với đất: “Người 
sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có 
thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Như vậy, đối chiếu với thông tin bạn 
cung cấp thì mảnh đất nhà bạn đang nằm 
trong diện quy hoạch, tuy nhiên bạn không 
cung cấp thông tin về việc quy hoạch mảnh 
đất đó đã có thông báo hoặc quyết định thu 
hồi đất hay chưa, do vậy có 2 trường hợp 
có thể xảy ra:

- Nếu gia đình bạn chưa nhận được thông 
báo hoặc quyết định thu hồi đất của UBND 
huyện và có đủ điều kiện cấp Giấy chứng 
nhận quy định tại Điều 100 hoặc Điều 101 
Luật Đất đai 2013, thì gia đình bạn được tiếp 
tục sử dụng và được thực hiện các quyền 
của người sử dụng đất theo quy định của 
pháp luật trong đó có việc đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Nếu gia đình bạn đã nhận được thông 
báo hoặc quyết định thu hồi đất của UBND 
huyện (quy định tại khoản 2, Điều 66, Luật 
Đất đai năm 2013) thì thửa đất gia đình bạn 
đang sử dụng thuộc trường hợp không cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất.

Cũng theo quy định nêu trên, nếu mảnh 
đất gia đình bạn đang sử dụng đã nhận được 
thông báo phải thu hồi nhưng sau 3 năm 
chưa có quyết định thu hồi đất thì CQNN 
có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng 
đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố 
việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi. Trường 
hợp có công bố hủy bỏ thu hồi đất thì gia 
đình bạn có thể nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất.

Theo Hoàng Trần Ngọc Anh- Công ty 
Luật FDVN
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