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	 Bảo	 vệ	người	 thứ	ba	ngay	 tình	 trong	
giao	dịch	về	chuyển	quyền	sử	dụng	đất

4.

            Tình	huống	pháp	lý:	Học	thạc	sĩ,	văn	bằng	2	có	được	tạm	hoãn	nghĩa	vụ	quân	sự?
Chào Luật sư, nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi liệu tôi đang theo học chương trình thạc sĩ ngành 
luật và học văn bằng 2 đại học ngành ngôn ngữ Anh thì có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 
không? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Xin cảm ơn.

						Tình	huống	pháp	lý.	Điều	khiển	Flycam	bay	gần	khu	vực	quân	sự	có	vi	phạm	pháp	
luật?

 Anh Quang là người làm sáng tạo nội dung trên nền tảng youtube, nội dung anh thường làm 
là cuộc sống về con người quê hương anh. Để thuận tiện hơn cho việc quay các hình ảnh từ 
trên cao và hình ảnh đồi núi của quê hương mình, thì anh đã mua một chiếc flycam. Tuy nhiên 
gần nhà anh có một doanh trại quân đội đóng quân, để lấy được hình ảnh từ núi rừng thì buộc 
phải điều khiển flycam qua khu vực doanh trại. Vậy nếu như bay flycam qua doanh trại quân 
đội đó có vi phạm pháp luật không?

							Tình	huống	pháp	lý.	Lao	động	nữ	bị	sẩy	thai	có	được	hưởng	chế	độ	thai	sản?	
Hiện tại tôi đang là công nhân của một công ty may, tôi đã có thai được 6 tuần, vừa qua 

do sự cố nên tôi đã bị sẩy thai. Theo chế độ tôi được nghỉ 20 ngày. Hết 20 ngày nghỉ chế độ, 
đi làm lại thì được kế toán thông báo là bị cắt lương tháng đó, hiện tại thì tôi đã đóng BHXH 
được 1 năm. Vậy Luật sư cho tôi hỏi, trường hợp sẩy thai của tôi có được hưởng chế độ thai 
sản không? Việc công ty cắt lương tháng đó của tôi có phù hợp hay không?

									Bộ	lịch	2023	dành	cho	dân	Luật.

13.

14.   

17.

19.

Bảo vệ người thứ ba ngay tình là một chế định Bảo vệ người thứ ba ngay tình là một chế định 
quan trọng nhằm bảo vệ bên ngay thẳng, trung thực quan trọng nhằm bảo vệ bên ngay thẳng, trung thực 
trong giao dịch dân sự, góp phần ổn định các quan trong giao dịch dân sự, góp phần ổn định các quan 
hệ dân sự. So với Bộ Luật Dân sự 2005, Bộ Luật Dân hệ dân sự. So với Bộ Luật Dân sự 2005, Bộ Luật Dân 
sự 2015 đã có những quy định chặt chẽ, rõ ràng hơn sự 2015 đã có những quy định chặt chẽ, rõ ràng hơn 
nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người thứ ba ngay nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người thứ ba ngay 
tình. Tuy vậy, trên thực tế vẫn phát sinh nhiều vướng tình. Tuy vậy, trên thực tế vẫn phát sinh nhiều vướng 
mắc, đặt ra yêu cầu phải hoàn thiện pháp luật về chế mắc, đặt ra yêu cầu phải hoàn thiện pháp luật về chế 
định người thứ ba ngay tình.định người thứ ba ngay tình.

Trong phạm vi bài viết này, nhóm tác giả sẽ phân Trong phạm vi bài viết này, nhóm tác giả sẽ phân 
tích một số vướng mắc trong áp dụng chế định bảo tích một số vướng mắc trong áp dụng chế định bảo 
vệ người thứ ba ngay tình trong giao dịch về chuyển vệ người thứ ba ngay tình trong giao dịch về chuyển 
quyền sử dụng đất, từ đó gợi mở hướng hoàn thiện quyền sử dụng đất, từ đó gợi mở hướng hoàn thiện 
pháp luật.pháp luật.
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Bảo vệ người thứ ba ngay tình là một chế định quan trọng nhằm bảo vệ bên ngay Bảo vệ người thứ ba ngay tình là một chế định quan trọng nhằm bảo vệ bên ngay 
thẳng, trung thực trong giao dịch dân sự, góp phần ổn định các quan hệ dân sự. So với Bộ thẳng, trung thực trong giao dịch dân sự, góp phần ổn định các quan hệ dân sự. So với Bộ 
Luật Dân sự 2005, Bộ Luật Dân sự 2015 đã có những quy định chặt chẽ, rõ ràng hơn nhằm Luật Dân sự 2005, Bộ Luật Dân sự 2015 đã có những quy định chặt chẽ, rõ ràng hơn nhằm 
bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người thứ ba ngay tình. Tuy vậy, trên thực tế vẫn phát sinh bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người thứ ba ngay tình. Tuy vậy, trên thực tế vẫn phát sinh 
nhiều vướng mắc, đặt ra yêu cầu phải hoàn thiện pháp luật về chế định người thứ ba ngay nhiều vướng mắc, đặt ra yêu cầu phải hoàn thiện pháp luật về chế định người thứ ba ngay 
tình.tình.

Trong phạm vi bài viết này, nhóm tác giả sẽ phân tích một số vướng mắc trong áp Trong phạm vi bài viết này, nhóm tác giả sẽ phân tích một số vướng mắc trong áp 
dụng chế định bảo vệ người thứ ba ngay tình trong giao dịch về chuyển quyền sử dụng đất, dụng chế định bảo vệ người thứ ba ngay tình trong giao dịch về chuyển quyền sử dụng đất, 
từ đó gợi mở hướng hoàn thiện pháp luật.từ đó gợi mở hướng hoàn thiện pháp luật.

Từ	khoáTừ	khoá:	:	“bảo vệ người thứ ba ngay tình”, “người thứ ba ngay tình”, “giao dịch về “bảo vệ người thứ ba ngay tình”, “người thứ ba ngay tình”, “giao dịch về 
quyền sử dụng đất”quyền sử dụng đất”

Abstract:Abstract:
Protection of the interests of bona fide third parties is an important provision to pro-Protection of the interests of bona fide third parties is an important provision to pro-

tect an upright and honest party in civil transactions and contributes to stabilizing civil tect an upright and honest party in civil transactions and contributes to stabilizing civil 
relations. Compared to the Civil Code 2005, the Civil Code 2015 has stricter and clearer relations. Compared to the Civil Code 2005, the Civil Code 2015 has stricter and clearer 
regulations to better protect the interests of bona fide third parties. However, in practice, regulations to better protect the interests of bona fide third parties. However, in practice, 
many problems are still arising, posing a requirement to perfect the law on the institution many problems are still arising, posing a requirement to perfect the law on the institution 
of bona fide third parties.of bona fide third parties.

Within the scope of this article, the authors will analyze several problems in applying Within the scope of this article, the authors will analyze several problems in applying 
the regulation to protect bona fide third parties in the transaction of land use rights, thereby the regulation to protect bona fide third parties in the transaction of land use rights, thereby 
suggesting a direction to strengthen the regulations of the law.suggesting a direction to strengthen the regulations of the law.

Keywords:Keywords: “ Protection of bona fide third parties “, “ bona fide third parties “, “land  “ Protection of bona fide third parties “, “ bona fide third parties “, “land 
use rights transactions”use rights transactions”
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1.	Pháp	luật	về	bảo	vệ	người	thứ	ba	1.	Pháp	luật	về	bảo	vệ	người	thứ	ba	
ngay	tình	trong	giao	dịch	về	chuyển	quyền	ngay	tình	trong	giao	dịch	về	chuyển	quyền	
sử	dụng	đấtsử	dụng	đất

Theo quy định tại Khoản 10 Điều 3 Theo quy định tại Khoản 10 Điều 3 
Luật Đất đai 2013, chuyển quyền sử dụng Luật Đất đai 2013, chuyển quyền sử dụng 
đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất 
từ người này sang người khác thông qua các từ người này sang người khác thông qua các 
hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa 
kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn 
bằng quyền sử dụng đất. Trong phạm vi bài bằng quyền sử dụng đất. Trong phạm vi bài 
viết này, giao dịch chuyển quyền sử dụng viết này, giao dịch chuyển quyền sử dụng 
đất được hiểu là giao dịch nhằm chuyển giao đất được hiểu là giao dịch nhằm chuyển giao 
quyền sử dụng đất từ người này sang người quyền sử dụng đất từ người này sang người 
khác thông qua các hình thức chuyển đổi, khác thông qua các hình thức chuyển đổi, 
chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử 
dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng 
đất.đất.

1.1.	 Điều	 kiện	 người	 thứ	 ba	 ngay	1.1.	 Điều	 kiện	 người	 thứ	 ba	 ngay	
tìnhtình được pháp luật bảo vệ được pháp luật bảo vệ	trong	giao	dịch		trong	giao	dịch	
về	quyền	sử	dụng	đấtvề	quyền	sử	dụng	đất

Khoản 1, Khoản 2 Điều 133 Bộ Luật Khoản 1, Khoản 2 Điều 133 Bộ Luật 
Dân sự 2015 quy định:Dân sự 2015 quy định:

1. Trường hợp giao dịch dân sự vô 1. Trường hợp giao dịch dân sự vô 
hiệu nhưng đối tượng của giao dịch là tài hiệu nhưng đối tượng của giao dịch là tài 
sản không phải đăng ký đã được chuyển sản không phải đăng ký đã được chuyển 
giao cho người thứ ba ngay tình thì giao giao cho người thứ ba ngay tình thì giao 

dịch được xác lập, thực hiện với người thứ dịch được xác lập, thực hiện với người thứ 
ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp quy định ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp quy định 
tại Điều 167 của Bộ luật này.tại Điều 167 của Bộ luật này.

2. Trường hợp giao dịch dân sự vô 2. Trường hợp giao dịch dân sự vô 
hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó được quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó được 
chuyển giao bằng một giao dịch dân sự chuyển giao bằng một giao dịch dân sự 
khác cho người thứ ba ngay tình và người khác cho người thứ ba ngay tình và người 
này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, 
thực hiện giao dịch thì giao dịch đó không thực hiện giao dịch thì giao dịch đó không 
bị vô hiệu.bị vô hiệu.

Trường hợp tài sản phải đăng ký mà Trường hợp tài sản phải đăng ký mà 
chưa được đăng ký tại cơ quan nhà nước có chưa được đăng ký tại cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền thì giao dịch dân sự với người thẩm quyền thì giao dịch dân sự với người 
thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ 
ba ngay tình nhận được tài sản này thông ba ngay tình nhận được tài sản này thông 
qua bán đấu giá tại tổ chức có thẩm quyền qua bán đấu giá tại tổ chức có thẩm quyền 
hoặc giao dịch với người mà theo bản án, hoặc giao dịch với người mà theo bản án, 
quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó 
chủ thể này không phải là chủ sở hữu tài sản chủ thể này không phải là chủ sở hữu tài sản 
do bản án, quyết định bị hủy, sửa.do bản án, quyết định bị hủy, sửa.

Căn cứ vào quy định trên, điều kiện để Căn cứ vào quy định trên, điều kiện để 
người thứ ba ngay tình được bảo vệ trong người thứ ba ngay tình được bảo vệ trong 
các giao dịch về chuyển quyền sử dụng đất các giao dịch về chuyển quyền sử dụng đất 
theo Bộ Luật Dân sự 2015 là:theo Bộ Luật Dân sự 2015 là:

Thứ	 nhất,	Thứ	 nhất,	 trước khi người thứ ba trước khi người thứ ba 
tham gia vào giao dịch thì đã có một giao tham gia vào giao dịch thì đã có một giao 
dịch đã xác lập trước đó bị vô hiệudịch đã xác lập trước đó bị vô hiệu

Ví dụ: Để bảo đảm cho hợp đồng vay Ví dụ: Để bảo đảm cho hợp đồng vay 
tiền, A đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng tiền, A đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất cho B. Trên cơ sở hợp quyền sử dụng đất cho B. Trên cơ sở hợp 
đồng chuyển nhượng công chứng, B đã đồng chuyển nhượng công chứng, B đã 
đăng ký, sang tên Giấy chứng nhận quyền đăng ký, sang tên Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền. Sau đó, B chuyển nhượng quyền quyền. Sau đó, B chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất cho Bên C và Bên C cập nhật sử dụng đất cho Bên C và Bên C cập nhật 
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biến động, sang tên theo đúng quy định của biến động, sang tên theo đúng quy định của 
pháp luật. Thời gian sau, A kiện B để yêu pháp luật. Thời gian sau, A kiện B để yêu 
cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng là cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng là 
vô hiệu, Toà án xác định hợp đồng chuyển vô hiệu, Toà án xác định hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất giữa A và B là nhượng quyền sử dụng đất giữa A và B là 
vô hiệu, lúc này C là người thứ ba ngay tình.vô hiệu, lúc này C là người thứ ba ngay tình.

Thứ hai, người thứ ba được nhận Thứ hai, người thứ ba được nhận 
chuyển giao tài sản một cách ngay tìnhchuyển giao tài sản một cách ngay tình

Tức là, người thứ ba không biết hoặc Tức là, người thứ ba không biết hoặc 
không thể biết những giao dịch trước đó bị không thể biết những giao dịch trước đó bị 
vô hiệu. Họ có căn cứ để tin rằng đối tượng, vô hiệu. Họ có căn cứ để tin rằng đối tượng, 
chủ thể giao dịch với mình đủ điều kiện theo chủ thể giao dịch với mình đủ điều kiện theo 
đúng quy định của pháp luật. Đối với giao đúng quy định của pháp luật. Đối với giao 
dịch về chuyển quyền sử dụng đất thì một dịch về chuyển quyền sử dụng đất thì một 
trong những căn cứ để người thứ ba tin rằng trong những căn cứ để người thứ ba tin rằng 
đối tượng, chủ thể giao dịch với mình là hợp đối tượng, chủ thể giao dịch với mình là hợp 
pháp là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.pháp là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thứ	 ba,	Thứ	 ba,	 giao dịch với người thứ ba giao dịch với người thứ ba 
ngay tình phải được đăng ký theo quy định ngay tình phải được đăng ký theo quy định 
của pháp luật, trừ trường hợp người thứ ba của pháp luật, trừ trường hợp người thứ ba 
ngay tình nhận được tài sản này thông qua ngay tình nhận được tài sản này thông qua 
bán đấu giá tại tổ chức có thẩm quyền hoặc bán đấu giá tại tổ chức có thẩm quyền hoặc 
giao dịch với người mà theo bản án, quyết giao dịch với người mà theo bản án, quyết 
định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó chủ thể là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó chủ thể 
này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản 
án, quyết định bị hủy, sửaán, quyết định bị hủy, sửa

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 188 Theo quy định tại Khoản 3 Điều 188 
Luật Đất đai 2013 thì việc chuyển đổi, Luật Đất đai 2013 thì việc chuyển đổi, 
chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa 
kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, 
góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng 
ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực 
kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính. kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính. 
Do đó, để được pháp luật bảo vệ, người thứ Do đó, để được pháp luật bảo vệ, người thứ 
ba phải hoàn thành nghĩa vụ đăng ký tại cơ ba phải hoàn thành nghĩa vụ đăng ký tại cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền để xác lập quan Nhà nước có thẩm quyền để xác lập 

quyền sở hữu/sử dụng theo đúng quy định quyền sở hữu/sử dụng theo đúng quy định 
của pháp luật, ngoại trừ trường hợp người của pháp luật, ngoại trừ trường hợp người 
thứ ba ngay tình nhận được tài sản này thông thứ ba ngay tình nhận được tài sản này thông 
qua bán đấu giá tại tổ chức có thẩm quyền qua bán đấu giá tại tổ chức có thẩm quyền 
hoặc giao dịch với người mà theo bản án, hoặc giao dịch với người mà theo bản án, 
quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó 
chủ thể này không phải là chủ sở hữu tài sản chủ thể này không phải là chủ sở hữu tài sản 
do bản án, quyết định bị hủy, sửa.do bản án, quyết định bị hủy, sửa.

1.2.	Giải	quyết	xung	đột	lợi	ích	giữa	1.2.	Giải	quyết	xung	đột	lợi	ích	giữa	
chủ	sở	hữu	tài	sản	với	người	thứ	ba	ngay	chủ	sở	hữu	tài	sản	với	người	thứ	ba	ngay	
tìnhtình

Khoản 3 Điều 133 Bộ Luật Dân sự Khoản 3 Điều 133 Bộ Luật Dân sự 
2015 quy định:2015 quy định:

3. Chủ sở hữu không có quyền đòi lại 3. Chủ sở hữu không có quyền đòi lại 
tài sản từ người thứ ba ngay tình, nếu giao tài sản từ người thứ ba ngay tình, nếu giao 
dịch dân sự với người này không bị vô hiệu dịch dân sự với người này không bị vô hiệu 
theo quy định tại khoản 2 Điều này nhưng theo quy định tại khoản 2 Điều này nhưng 
có quyền khởi kiện, yêu cầu chủ thể có lỗi có quyền khởi kiện, yêu cầu chủ thể có lỗi 
dẫn đến việc giao dịch được xác lập với dẫn đến việc giao dịch được xác lập với 
người thứ ba phải hoàn trả những chi phí người thứ ba phải hoàn trả những chi phí 
hợp lý và bồi thường thiệt hại.hợp lý và bồi thường thiệt hại.

Theo quy định trên, nếu quyền sử Theo quy định trên, nếu quyền sử 
dụng đất đã được chuyển giao cho người thứ dụng đất đã được chuyển giao cho người thứ 
ba ngay tình thì chủ sở hữu không có quyền ba ngay tình thì chủ sở hữu không có quyền 
đòi lại tài sản từ người thứ ba ngay tình. Tuy đòi lại tài sản từ người thứ ba ngay tình. Tuy 
nhiên, để bảo đảm quyền lợi của mình, chủ nhiên, để bảo đảm quyền lợi của mình, chủ 
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sở hữu có quyền khởi kiện, yêu cầu chủ thể sở hữu có quyền khởi kiện, yêu cầu chủ thể 
có lỗi dẫn đến việc xác lập giao dịch với có lỗi dẫn đến việc xác lập giao dịch với 
người thứ ba phải hoàn trả những chi phí người thứ ba phải hoàn trả những chi phí 
hợp lý và bồi thường thiệt hại.hợp lý và bồi thường thiệt hại.

2.	Một	số2.	Một	số vướng mắc về chế định bảo  vướng mắc về chế định bảo 
vệ người thứ ba ngay tình trong giao dịch vệ người thứ ba ngay tình trong giao dịch 
chuyển quyền sử dụng đấtchuyển quyền sử dụng đất

Thứ nhất, về xác định người thứ ba Thứ nhất, về xác định người thứ ba 
ngay tình trong các giao dịch không có yếu ngay tình trong các giao dịch không có yếu 
tố “chuyển giao” tài sảntố “chuyển giao” tài sản

Một trong các điều kiện để người thứ Một trong các điều kiện để người thứ 
ba ngay tình được bảo vệ là tài sản phải ba ngay tình được bảo vệ là tài sản phải 
““được chuyển giaođược chuyển giao bằng một giao dịch dân  bằng một giao dịch dân 
sự khác cho người thứ ba ngay tình”. sự khác cho người thứ ba ngay tình”. Như Như 
vậy, để có thể áp dụng chế định người thứ vậy, để có thể áp dụng chế định người thứ 
ba ngay tình thì người thứ ba phải được ba ngay tình thì người thứ ba phải được 
chuyển giao tài sản. Tuy nhiên, thực tế một chuyển giao tài sản. Tuy nhiên, thực tế một 
số trường hợp người thứ ba mặc dù không số trường hợp người thứ ba mặc dù không 
được chuyển giao tài sản nhưng nhận bảo được chuyển giao tài sản nhưng nhận bảo 
đảm bằng tài sản, như thế chấp quyền sử đảm bằng tài sản, như thế chấp quyền sử 
dụng đất thì có được pháp luật bảo vệ theo dụng đất thì có được pháp luật bảo vệ theo 
cơ chế người thứ ba ngay tình hay không?cơ chế người thứ ba ngay tình hay không?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 317 Theo quy định tại Khoản 1 Điều 317 
Bộ Luật Dân sự 2015 thì thế chấp tài sản là Bộ Luật Dân sự 2015 thì thế chấp tài sản là 
việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) 
dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo 
đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài 
sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế 
chấp). Như vậy, trong giao dịch về thế chấp chấp). Như vậy, trong giao dịch về thế chấp 
quyền sử dụng đất thì quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất thì quyền sử dụng đất 
không được chuyển giao cho bên nhận thế không được chuyển giao cho bên nhận thế 
chấp.chấp.

Thực tiễn xét xử cho thấy vẫn còn Thực tiễn xét xử cho thấy vẫn còn 
nhiều quan điểm khác nhau liên quan đến nhiều quan điểm khác nhau liên quan đến 
cơ chế bảo vệ người thứ ba ngay tình trong cơ chế bảo vệ người thứ ba ngay tình trong 
giao dịch thế chấp quyền sử dụng đất, cụ giao dịch thế chấp quyền sử dụng đất, cụ 
thể:thể:

Quan	điểm	thứ	nhất	nhất	cho	rằng:Quan	điểm	thứ	nhất	nhất	cho	rằng:  
Người nhận thế chấp quyền sử dụng đất Người nhận thế chấp quyền sử dụng đất 
không được xem là người thứ ba ngay tìnhkhông được xem là người thứ ba ngay tình

Qua công tác kiểm sát việc giải quyết Qua công tác kiểm sát việc giải quyết 
các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình 
theo thủ tục giám đốc thẩm, VKSND tối cao theo thủ tục giám đốc thẩm, VKSND tối cao 
(Vụ 9) nhận thấy vụ án (Vụ 9) nhận thấy vụ án “Tranh chấp hợp “Tranh chấp hợp 
đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và 
yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất”đất” giữa nguyên đơn là ông Y và bà N với  giữa nguyên đơn là ông Y và bà N với 
bị đơn là bà M của Tòa án nhân dân cấp cao bị đơn là bà M của Tòa án nhân dân cấp cao 
tại Đà Nẵng tại Bản án dân sự phúc thẩm tại Đà Nẵng tại Bản án dân sự phúc thẩm 
số 07/2020/DS-PT ngày 02/11/2020 có vi số 07/2020/DS-PT ngày 02/11/2020 có vi 
phạm, cần thông báo rút kinh nghiệm, cụ phạm, cần thông báo rút kinh nghiệm, cụ 
thể như sau:thể như sau:

“…Tại khoản 10 Điều 3 Luật đất đai “…Tại khoản 10 Điều 3 Luật đất đai 
năm 2013 quy định: “Chuyển quyền sử dụng năm 2013 quy định: “Chuyển quyền sử dụng 
đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất 
từ người này sang người khác thông qua từ người này sang người khác thông qua 
các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, 
thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp 
vốn bằng quyền sử dụng đất”. Thực tế, bà M vốn bằng quyền sử dụng đất”. Thực tế, bà M 
chỉ thế chấp diện tích đất nêu trên cho Ngân chỉ thế chấp diện tích đất nêu trên cho Ngân 
hàng, chứ không phải là chuyển quyền sử hàng, chứ không phải là chuyển quyền sử 
dụng đất theo quy định tại khoản 10 Điều dụng đất theo quy định tại khoản 10 Điều 
3 Luật Đất đai năm 2013. Do đó, Hợp đồng 3 Luật Đất đai năm 2013. Do đó, Hợp đồng 
thế chấp quyền sử dụng diện tích 17.270m2 thế chấp quyền sử dụng diện tích 17.270m2 
đất, thuộc thửa đất số 35 (diện tích 9.320m2) đất, thuộc thửa đất số 35 (diện tích 9.320m2) 
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và thửa đất số 36 (diện tích 7.950m2), tờ bản và thửa đất số 36 (diện tích 7.950m2), tờ bản 
đồ số 11, ở BJ, xã EH, huyện CM, tỉnh ĐL đồ số 11, ở BJ, xã EH, huyện CM, tỉnh ĐL 
cho Ngân hàng không phải là giao dịch cho Ngân hàng không phải là giao dịch 
chuyển giao quyền sử dụng đất theo quy chuyển giao quyền sử dụng đất theo quy 
định tại khoản 2 Điều 138 Bộ luật Dân sự định tại khoản 2 Điều 138 Bộ luật Dân sự 
năm 2005 và khoản 10 Điều 3 Luật Đất đai năm 2005 và khoản 10 Điều 3 Luật Đất đai 
năm 2013, nên Ngân hàng không được coi năm 2013, nên Ngân hàng không được coi 
là người thứ ba ngay tình. Do đó, Hợp đồng là người thứ ba ngay tình. Do đó, Hợp đồng 
thế chấp ngày 01/6/2012 giữa bà M với Ngân thế chấp ngày 01/6/2012 giữa bà M với Ngân 
hàng vô hiệu đối với quyền sử dụng diện hàng vô hiệu đối với quyền sử dụng diện 
tích 17.270m2 đất theo GCNQSDĐ số BC tích 17.270m2 đất theo GCNQSDĐ số BC 
944798 ngày 06/4/2011 mang tên bà M944798 ngày 06/4/2011 mang tên bà M11”.”.

Như vậy, theo quan điểm nêu trên Như vậy, theo quan điểm nêu trên 
(Quan điểm của Toà án nhân dân tối cao) thì (Quan điểm của Toà án nhân dân tối cao) thì 
hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất cho hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất cho 
Ngân hàng không phải là giao dịch chuyển Ngân hàng không phải là giao dịch chuyển 
giao quyền sử dụng đất nên Ngân hàng giao quyền sử dụng đất nên Ngân hàng 
không được coi là người thứ ba ngay tình.không được coi là người thứ ba ngay tình.

Quan	điểm	thứ	hai	cho	rằng:Quan	điểm	thứ	hai	cho	rằng: Người  Người 
nhận thế chấp quyền sử dụng đất được xem nhận thế chấp quyền sử dụng đất được xem 
là người thứ ba ngay tìnhlà người thứ ba ngay tình

Tại mục 1 Phần II của Công văn số Tại mục 1 Phần II của Công văn số 
64/TAND-PC ngày 03/4/2019 TAND Tối 64/TAND-PC ngày 03/4/2019 TAND Tối 
cao, khi được hỏi: cao, khi được hỏi: “Trường hợp giao dịch “Trường hợp giao dịch 
chuyển nhượng nhà đất bị vô hiệu nhưng chuyển nhượng nhà đất bị vô hiệu nhưng 
bên nhận chuyển nhượng đã được cấp giấy bên nhận chuyển nhượng đã được cấp giấy 
chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử 
dụng đất và đã thế chấp nhà, quyền sử dụng dụng đất và đã thế chấp nhà, quyền sử dụng 
đất đó cho Ngân hàng theo đúng quy định đất đó cho Ngân hàng theo đúng quy định 
của pháp luật. Vậy giao dịch thế chấp đó có của pháp luật. Vậy giao dịch thế chấp đó có 
bị vô hiệu không?”bị vô hiệu không?” thì Toà án nhân dân tối  thì Toà án nhân dân tối 
cao giải đáp như sau:cao giải đáp như sau:

“Tại khoản 2 Điều 133 của Bộ luật “Tại khoản 2 Điều 133 của Bộ luật 

1   Nguồn bài viết: https://www.vk-
sndtc.gov.vn/tin-tuc/cong-tac-kiem-sat/
thong-bao-rut-kinh-nghiem-ve-kiem-sat-
viec-giai-qu-d10-t10292.html

Dân sự quy định:Dân sự quy định:

...2. Trường hợp giao dịch dân sự ...2. Trường hợp giao dịch dân sự 
vô hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại vô hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó 
được chuyển giao bằng một giao dịch dân được chuyển giao bằng một giao dịch dân 
sự khác cho người thứ ba ngay tình và người sự khác cho người thứ ba ngay tình và người 
này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, 
thực hiện giao dịch thì giao dịch đó không thực hiện giao dịch thì giao dịch đó không 
bị vô hiệu.bị vô hiệu.

Trường hợp tài sản phải đăng ký mà Trường hợp tài sản phải đăng ký mà 
chưa được đăng ký tại cơ quan nhà nước có chưa được đăng ký tại cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền thì giao dịch dân sự với người thẩm quyền thì giao dịch dân sự với người 
thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ 
ba ngay tình nhận được tài sản này thông ba ngay tình nhận được tài sản này thông 
qua bán đấu giá tại tổ chức có thẩm quyền qua bán đấu giá tại tổ chức có thẩm quyền 
hoặc giao dịch với người mà theo bản án, hoặc giao dịch với người mà theo bản án, 
quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó 
chủ thể này không phải là chủ sở hữu tài sản chủ thể này không phải là chủ sở hữu tài sản 
do bản án, quyết định bị hủy, sửa. …do bản án, quyết định bị hủy, sửa. …

Theo Bản thuyết minh Dự án Bộ luật Theo Bản thuyết minh Dự án Bộ luật 
Dân sự năm 2015 của Ban soạn thảo thì quy Dân sự năm 2015 của Ban soạn thảo thì quy 
định tại khoản 2 Điều 133 của Bộ luật Dân định tại khoản 2 Điều 133 của Bộ luật Dân 
sự là nhằm: sự là nhằm: “...Bảo đảm công bằng, hợp lý “...Bảo đảm công bằng, hợp lý 
đối với người thiện chí, ngay tình và bảo đối với người thiện chí, ngay tình và bảo 
đảm sự ổn định trong các quan hệ dân sự đảm sự ổn định trong các quan hệ dân sự 
(các Bộ luật dân sự trên thế giới đều ghi (các Bộ luật dân sự trên thế giới đều ghi 
nhận việc bảo vệ người thứ ba ngay tình nhận việc bảo vệ người thứ ba ngay tình 
trong giao dịch dân sự)...”trong giao dịch dân sự)...”. Cho nên, cụm . Cho nên, cụm 
từ từ “chuyển giao bằng một giao dịch dân “chuyển giao bằng một giao dịch dân 
sự khác”sự khác” tại khoản 2 Điều 133 của Bộ luật  tại khoản 2 Điều 133 của Bộ luật 
Dân sự phải được áp dụng theo nghĩa rộng. Dân sự phải được áp dụng theo nghĩa rộng. 
Có nghĩa là: Không chỉ có những giao dịch Có nghĩa là: Không chỉ có những giao dịch 
nhằm chuyển giao quyền sở hữu như: Hợp nhằm chuyển giao quyền sở hữu như: Hợp 
đồng mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn nhà ở; đồng mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn nhà ở; 
chuyển nhượng, chuyển đổi, góp vốn bằng chuyển nhượng, chuyển đổi, góp vốn bằng 
quyền sử dụng đất... mà cả những giao dịch quyền sử dụng đất... mà cả những giao dịch 
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nhằm chuyển giao những quyền về sở hữu nhằm chuyển giao những quyền về sở hữu 
đối với tài sản hoặc quyền về sử dụng đối đối với tài sản hoặc quyền về sử dụng đối 
với thửa đất.với thửa đất.

Đồng thời, thế chấp tài sản là một biện Đồng thời, thế chấp tài sản là một biện 

pháp bảo đảm, theo quy định tại Điều 317 pháp bảo đảm, theo quy định tại Điều 317 
của Bộ luật Dân sự thì nội hàm của thế chấp của Bộ luật Dân sự thì nội hàm của thế chấp 
tài sản là việc người thế chấp dùng tài sản tài sản là việc người thế chấp dùng tài sản 
thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực 
hiện nghĩa vụ đối với bên nhận thế chấp mà hiện nghĩa vụ đối với bên nhận thế chấp mà 
không giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp. không giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp. 
Tuy nhiên, tại khoản 6 Điều 320 của Bộ luật Tuy nhiên, tại khoản 6 Điều 320 của Bộ luật 
Dân sự quy định nghĩa vụ của bên thế chấp Dân sự quy định nghĩa vụ của bên thế chấp 
tài sản là: tài sản là: “Giao tài sản thế chấp cho bên “Giao tài sản thế chấp cho bên 
nhận thế chấp để xử lý khi thuộc một trong nhận thế chấp để xử lý khi thuộc một trong 
các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm quy các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm quy 
định tại Điều 299 của Bộ luật này...”; định tại Điều 299 của Bộ luật này...”; khoản khoản 
7 Điều 323 của Bộ luật Dân sự quy định 7 Điều 323 của Bộ luật Dân sự quy định 
quyền của bên nhận thế chấp:quyền của bên nhận thế chấp: “Xử lý tài sản  “Xử lý tài sản 
thế chấp khi thuộc trường hợp quy định tại thế chấp khi thuộc trường hợp quy định tại 
Điều 299 của Bộ luật này”Điều 299 của Bộ luật này”. Như vậy, mục . Như vậy, mục 
đích của thế chấp là người có nghĩa vụ dùng đích của thế chấp là người có nghĩa vụ dùng 
tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm 
thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận thế thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận thế 
chấp, trong trường hợp nghĩa vụ đó không chấp, trong trường hợp nghĩa vụ đó không 
được bên thế chấp thực hiện hoặc thực hiện được bên thế chấp thực hiện hoặc thực hiện 
không đúng thì phải giao tài sản đã thế chấp không đúng thì phải giao tài sản đã thế chấp 
cho bên nhận thế chấp xử lý nhằm bảo đảm cho bên nhận thế chấp xử lý nhằm bảo đảm 
quyền lợi của bên nhận thế chấp. Vì vậy, quyền lợi của bên nhận thế chấp. Vì vậy, 
phải xem thế chấp tài sản là một giao dịch phải xem thế chấp tài sản là một giao dịch 

chuyển giao tài sản có điều kiện; để bảo chuyển giao tài sản có điều kiện; để bảo 
đảm quyền lợi cho bên nhận thế chấp ngay đảm quyền lợi cho bên nhận thế chấp ngay 
tình thì phải hiểu quy định tình thì phải hiểu quy định “chuyển giao “chuyển giao 
bằng một giao dịch dân sự khác”bằng một giao dịch dân sự khác” tại khoản  tại khoản 
2 Điều 133 của Bộ luật Dân sự được áp dụng 2 Điều 133 của Bộ luật Dân sự được áp dụng 
cả trong trường hợp giao dịch về thế chấp cả trong trường hợp giao dịch về thế chấp 
tài sản.tài sản.

Cho nên, trường hợp giao dịch chuyển Cho nên, trường hợp giao dịch chuyển 
nhượng nhà đất bị vô hiệu nhưng bên nhận nhượng nhà đất bị vô hiệu nhưng bên nhận 
chuyển nhượng đã được cấp giấy chứng chuyển nhượng đã được cấp giấy chứng 
nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng 
đất và đã thế chấp nhà, quyền sử dụng đất đất và đã thế chấp nhà, quyền sử dụng đất 
đó cho Ngân hàng theo đúng quy định của đó cho Ngân hàng theo đúng quy định của 
pháp luật thì giao dịch thế chấp đó không vô pháp luật thì giao dịch thế chấp đó không vô 
hiệu”.hiệu”.

Như vậy, cũng theo quan điểm của Toà Như vậy, cũng theo quan điểm của Toà 
án nhân dân tối cao (thông qua Công văn số án nhân dân tối cao (thông qua Công văn số 
64/TAND-PC ngày 03/4/2019) thì thế chấp 64/TAND-PC ngày 03/4/2019) thì thế chấp 
là giao dịch chuyển giao tài sản có điều kiện là giao dịch chuyển giao tài sản có điều kiện 
nên bên nhận thế chấp là người thứ ba ngay nên bên nhận thế chấp là người thứ ba ngay 
tình được pháp luật bảo vệ. Thực tiễn xét tình được pháp luật bảo vệ. Thực tiễn xét 
xử tại Toà án hiện nay, rất nhiều bản án đã xử tại Toà án hiện nay, rất nhiều bản án đã 
tuyên tổ chức tín dụng (bên nhận thế chấp) tuyên tổ chức tín dụng (bên nhận thế chấp) 
là người thứ ba ngay tình cần được bảo vệlà người thứ ba ngay tình cần được bảo vệ22..

Thực trạng nói trên cho thấy, hiện nay Thực trạng nói trên cho thấy, hiện nay 
vẫn chưa có đường lối giải quyết thống nhất vẫn chưa có đường lối giải quyết thống nhất 
về bảo vệ người thứ ba ngay tình đối với về bảo vệ người thứ ba ngay tình đối với 
các giao dịch không có yếu tố “chuyển giao” các giao dịch không có yếu tố “chuyển giao” 
tài sản. Công văn số 64/TAND-PC ngày tài sản. Công văn số 64/TAND-PC ngày 
03/4/2019 là công văn hướng dẫn nghiệp vụ 03/4/2019 là công văn hướng dẫn nghiệp vụ 
nội bộ của ngành Toà án và không được xem nội bộ của ngành Toà án và không được xem 
là văn bản pháp luật làm căn cứ giải quyết là văn bản pháp luật làm căn cứ giải quyết 
vụ án. Tuy nhiên, ngay cả khi có Công văn vụ án. Tuy nhiên, ngay cả khi có Công văn 
số 64/TAND-PC ngày 03/4/2019 thì cũng số 64/TAND-PC ngày 03/4/2019 thì cũng 

2  Xem “Tổng hợp 20 Bản án về người 
thứ ba ngay tình”, http://fdvn.vn/tong-hop-20-
ban-an-bao-ve-nguoi-thu-ba-ngay-tinh/
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tồn tại nhiều quan điểm trái chiều về vấn tồn tại nhiều quan điểm trái chiều về vấn 
đề trên.đề trên.

Thứ hai, về điều kiện xác định người Thứ hai, về điều kiện xác định người 
thứ ba ngay tìnhthứ ba ngay tình

Bộ Luật Dân sự 2015 đưa ra cơ chế Bộ Luật Dân sự 2015 đưa ra cơ chế 
bảo vệ người thứ ba ngay tình khi giao dịch bảo vệ người thứ ba ngay tình khi giao dịch 
dân sự vô hiệu nhưng lại không đưa ra một dân sự vô hiệu nhưng lại không đưa ra một 
khái niệm, điều kiện cụ thể để xác định như khái niệm, điều kiện cụ thể để xác định như 
thế nào là người thứ ba ngay tình.thế nào là người thứ ba ngay tình.

Bộ Luật Dân sự 2015 đưa ra định ng-Bộ Luật Dân sự 2015 đưa ra định ng-
hĩa về chiếm hữu ngay tình là hĩa về chiếm hữu ngay tình là “việc chiếm “việc chiếm 
hữu mà người chiếm hữu có căn cứ để tin hữu mà người chiếm hữu có căn cứ để tin 
rằng mình có quyền đối với tài sản đang rằng mình có quyền đối với tài sản đang 
chiếm hữu”chiếm hữu”. Chiếm hữu không ngay tình là . Chiếm hữu không ngay tình là 
“việc chiếm hữu mà người chiếm hữu biết “việc chiếm hữu mà người chiếm hữu biết 
hoặc phải biết rằng mình không có quyền hoặc phải biết rằng mình không có quyền 

đối với tài sản đang chiếm hữu”đối với tài sản đang chiếm hữu”. Tuy vậy, . Tuy vậy, 
nếu tiếp cận khái niệm người thứ ba ngay nếu tiếp cận khái niệm người thứ ba ngay 
tình ở khía cạnh chiếm hữu ngay tình thì tình ở khía cạnh chiếm hữu ngay tình thì 
chưa hợp lý, vì người thứ ba chưa hẳn là chưa hợp lý, vì người thứ ba chưa hẳn là 
người chiếm hữu.người chiếm hữu.

Pháp luật hiện hành chưa có một quy Pháp luật hiện hành chưa có một quy 
định nào hướng dẫn về người thứ ba ngay định nào hướng dẫn về người thứ ba ngay 
tình. Thực tế, còn nhiều cách hiểu khác tình. Thực tế, còn nhiều cách hiểu khác 
nhau dẫn đến việc áp dụng pháp luật còn nhau dẫn đến việc áp dụng pháp luật còn 
tuỳ nghi.tuỳ nghi.

Cùng phân tích một tình huống thực Cùng phân tích một tình huống thực 
tế: Theo Bản án phúc thẩm (có hiệu lực pháp tế: Theo Bản án phúc thẩm (có hiệu lực pháp 
luật), A phải có nghĩa vụ trả nợ cho B số luật), A phải có nghĩa vụ trả nợ cho B số 
tiền là 2 tỷ đồng. Thi hành Bản án, cơ quan tiền là 2 tỷ đồng. Thi hành Bản án, cơ quan 
thi hành án dân sự đã bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự đã bán đấu giá tài sản 
là quyền sử dụng đất của A. C là người đã là quyền sử dụng đất của A. C là người đã 
trúng đấu giá nhưng trình tự, thủ tục đấu trúng đấu giá nhưng trình tự, thủ tục đấu 
giá thực hiện không đúng theo quy định của giá thực hiện không đúng theo quy định của 
pháp luật, dẫn đến giá trúng đấu giá thấp pháp luật, dẫn đến giá trúng đấu giá thấp 
ảnh hưởng đến quyền lợi của A. A đã khởi ảnh hưởng đến quyền lợi của A. A đã khởi 
kiện yêu cầu huỷ kết quả đấu giá. Trường kiện yêu cầu huỷ kết quả đấu giá. Trường 
hợp này C có được xem là người thứ ba hợp này C có được xem là người thứ ba 
ngay tình?ngay tình?

Thực tế xét xử cho thấy, Toà án đã Thực tế xét xử cho thấy, Toà án đã 
công nhận C là người thứ ba ngay tình, mặc công nhận C là người thứ ba ngay tình, mặc 
dù thủ tục đấu giá có sai phạm, thể hiện dù thủ tục đấu giá có sai phạm, thể hiện 
qua nhận định của Bản án số 64/2019/DS-qua nhận định của Bản án số 64/2019/DS-
PT ngày 26/4/2019 của Toà án nhân dân PT ngày 26/4/2019 của Toà án nhân dân 
tỉnh Đồng Nai: tỉnh Đồng Nai: “Ông T và bà L hoàn toàn “Ông T và bà L hoàn toàn 
không biết việc vay tiền và thế chấp giữa không biết việc vay tiền và thế chấp giữa 
Ngân hàng K, công ty Y và ông H, bà T1. Ngân hàng K, công ty Y và ông H, bà T1. 
Ông bà là người đã mua đấu giá ngay tình. Ông bà là người đã mua đấu giá ngay tình. 
Theo quy định tại Điều 258 của BLDS 2005 Theo quy định tại Điều 258 của BLDS 2005 
và Điều 133 của BLDS 2015 thì ông T bà L và Điều 133 của BLDS 2015 thì ông T bà L 
là những chủ sử dụng đất ngay tình, được là những chủ sử dụng đất ngay tình, được 
pháp luật bảo vệ và chủ sở hữu, sử dụng cũ pháp luật bảo vệ và chủ sở hữu, sử dụng cũ 
(ông H, bà T1) không được đòi lại tài sản (ông H, bà T1) không được đòi lại tài sản 
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này kể cả trong trường hợp Ngân hàng K và này kể cả trong trường hợp Ngân hàng K và 
Công ty bán đấu giá có sai phạm gây thiệt Công ty bán đấu giá có sai phạm gây thiệt 
hại cho bà T1, ông H”.hại cho bà T1, ông H”.

Theo nhận định trên, mặc dù đánh giá Theo nhận định trên, mặc dù đánh giá 
giao dịch với người thứ ba (đấu giá) là không giao dịch với người thứ ba (đấu giá) là không 
hợp pháp nhưng người thứ ba vẫn được bảo hợp pháp nhưng người thứ ba vẫn được bảo 
vệ theo cơ chế người thứ ba ngay tình. Theo vệ theo cơ chế người thứ ba ngay tình. Theo 
nhóm tác giả, quan điểm trên là không phù nhóm tác giả, quan điểm trên là không phù 
hợp, vì dễ bị lợi dụng chính sách người thứ hợp, vì dễ bị lợi dụng chính sách người thứ 
ba ngay tình. Chính giao dịch với người thứ ba ngay tình. Chính giao dịch với người thứ 
ba không hợp pháp thì cơ sở đâu xác định ba không hợp pháp thì cơ sở đâu xác định 
người thứ ba là ngay tình. người thứ ba là ngay tình. 

Không chỉ ở ví dụ trên, nhiều trường Không chỉ ở ví dụ trên, nhiều trường 
hợp khác “người thứ hai” cố tình chuyển hợp khác “người thứ hai” cố tình chuyển 
quyền sử dụng đất cho người thứ ba để quyền sử dụng đất cho người thứ ba để 
tẩu tán tài sản, lợi dụng chính sách bảo vệ tẩu tán tài sản, lợi dụng chính sách bảo vệ 
người thứ ba ngày tình. Chính vì do không người thứ ba ngày tình. Chính vì do không 
có khái niệm, tiêu chí, điều kiện xác định cụ có khái niệm, tiêu chí, điều kiện xác định cụ 
thể như thế nào là người thứ ba ngay tình thể như thế nào là người thứ ba ngay tình 
nên việc áp dụng pháp luật còn tuỳ nghi, có nên việc áp dụng pháp luật còn tuỳ nghi, có 
phần theo ý chí chủ quan.phần theo ý chí chủ quan.

3.	Gợi	mở	hoàn	 thiện	pháp	 luật	về	3.	Gợi	mở	hoàn	 thiện	pháp	 luật	về	
bảo	vệ	người	thứ	ba	ngay	tình	trong	giao	bảo	vệ	người	thứ	ba	ngay	tình	trong	giao	
dịch	quyền	sử	dụng	đấtdịch	quyền	sử	dụng	đất

Hiện nay, chưa có bất kỳ văn bản pháp Hiện nay, chưa có bất kỳ văn bản pháp 
luật nào hướng dẫn về chế định bảo vệ người luật nào hướng dẫn về chế định bảo vệ người 
thứ ba ngay tình. Từ những bất cập, vướng thứ ba ngay tình. Từ những bất cập, vướng 
mắc nêu trên, nhóm tác giả đề xuất một số mắc nêu trên, nhóm tác giả đề xuất một số 
định hướng nhằm hoàn thiện quy định của định hướng nhằm hoàn thiện quy định của 
pháp luật về bảo vệ người thứ ba ngay tình pháp luật về bảo vệ người thứ ba ngay tình 
trong giao dịch quyền sử dụng đất, có thể trong giao dịch quyền sử dụng đất, có thể 
ban hành nghị quyết, văn bản hướng dẫn ban hành nghị quyết, văn bản hướng dẫn 
thi hành về chế định người thứ ba ngay tình thi hành về chế định người thứ ba ngay tình 
theo hướng sau:theo hướng sau:

Thứ	 nhất,	Thứ	 nhất,	 cần mở rộng chế định cần mở rộng chế định 
bảo vệ người thứ ba ngay tình theo hướng,bảo vệ người thứ ba ngay tình theo hướng,  
không chỉ những giao dịch nhằm không chỉ những giao dịch nhằm chuyển	chuyển	

giaogiao quyền sở hữu/sử dụng như: Hợp đồng  quyền sở hữu/sử dụng như: Hợp đồng 
mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn nhà ở; mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn nhà ở; 
chuyển nhượng, chuyển đổi, góp vốn bằng chuyển nhượng, chuyển đổi, góp vốn bằng 
quyền sử dụng đất... mà cả những giao dịch quyền sử dụng đất... mà cả những giao dịch 
bảo đảm bằng quyền sử dụng đất mang tính bảo đảm bằng quyền sử dụng đất mang tính 
chất đăng ký. Cụ thể, Khoản 2 Điều 133 Bộ chất đăng ký. Cụ thể, Khoản 2 Điều 133 Bộ 
Luật Dân sự có thể sửa đổi cụm từ “chuyển Luật Dân sự có thể sửa đổi cụm từ “chuyển 
giao” thành “chuyển giao hoặc đăng ký” giao” thành “chuyển giao hoặc đăng ký” 
như sau: như sau: ““Trường hợp giao dịch dân sự vô Trường hợp giao dịch dân sự vô 
hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó được quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó được 
chuyển giao bằng chuyển giao bằng hoặc đăng kýhoặc đăng ký một giao  một giao 
dịch dân sự khác cho người thứ ba ngay dịch dân sự khác cho người thứ ba ngay 
tình và người này căn cứ vào việc đăng ký tình và người này căn cứ vào việc đăng ký 
đó mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao đó mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao 
dịch đó không bị vô hiệu”.dịch đó không bị vô hiệu”.

Thứ	 hai,	Thứ	 hai,	 cần ban hành nghị quyết cần ban hành nghị quyết 
hướng dẫn nêu rõ tiêu chí, điều kiện xác hướng dẫn nêu rõ tiêu chí, điều kiện xác 
định người thứ ba ngay tình được pháp luật định người thứ ba ngay tình được pháp luật 
bảo vệ. Trong đó, phải xác định điều kiện bảo vệ. Trong đó, phải xác định điều kiện 
bắt buộc để người thứ ba ngay tình được bắt buộc để người thứ ba ngay tình được 
bảo vệ là giao dịch của người thứ ba phải bảo vệ là giao dịch của người thứ ba phải 
hợp pháp, để tránh tình trạng lợi dụng chính hợp pháp, để tránh tình trạng lợi dụng chính 
sách người thứ ba ngay tình để tẩu tán tài sách người thứ ba ngay tình để tẩu tán tài 
sản.sản.

Trên đây là một số trao đổi của nhóm Trên đây là một số trao đổi của nhóm 
tác giả liên quan đến chế định bảo vệ người tác giả liên quan đến chế định bảo vệ người 
thứ ba ngay tình trong giao dịch chuyển thứ ba ngay tình trong giao dịch chuyển 
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quyền sử dụng đất. Rất mong nhận được ý quyền sử dụng đất. Rất mong nhận được ý 
kiến đóng góp của Quý độc giả.kiến đóng góp của Quý độc giả.

DANH	 MỤC	 TÀI	 LIỆU	 THAM	DANH	 MỤC	 TÀI	 LIỆU	 THAM	
KHẢOKHẢO

I.	Văn	bản	quy	phạm	pháp	luật:I.	Văn	bản	quy	phạm	pháp	luật:
1.	1.	Bộ Luật Dân sự 2015;Bộ Luật Dân sự 2015;
2. Bộ Luật Dân sự 2005;2. Bộ Luật Dân sự 2005;
3. Luật Đất đai 2013.3. Luật Đất đai 2013.
II.	Tài	liệu	tham	khảo	khátII.	Tài	liệu	tham	khảo	khát
1.	1.	 Viện kiểm sát nhân dân tối cao Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

(2022), Thông báo rút kinh nghiệm về kiểm (2022), Thông báo rút kinh nghiệm về kiểm 
sát việc giải quyết vụ án dân sự, https://sát việc giải quyết vụ án dân sự, https://
www.vksndtc.gov.vn/tin-tuc/cong-tac-kiem-www.vksndtc.gov.vn/tin-tuc/cong-tac-kiem-
sat/thong-bao-rut-kinh-nghiem-ve-kiem-sat/thong-bao-rut-kinh-nghiem-ve-kiem-
sat-viec-giai-qu-d10-t10292.html;sat-viec-giai-qu-d10-t10292.html;

2. Toà án nhân dân tối cao (2019), Công 2. Toà án nhân dân tối cao (2019), Công 
văn số 64/TANDTC-PC ngày 03/4/2019 V/v văn số 64/TANDTC-PC ngày 03/4/2019 V/v 
thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một 
số vướng mắc về hình sự, dân sự, tố tụng số vướng mắc về hình sự, dân sự, tố tụng 
hành chính;hành chính;

3. Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai 3. Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai 
(2019), Bản án số 64/2019/DS-PT ngày (2019), Bản án số 64/2019/DS-PT ngày 
26/4/2019 về việc đòi tài sản;26/4/2019 về việc đòi tài sản;

4. Công ty Luật Hợp danh FDVN, 4. Công ty Luật Hợp danh FDVN, 
Tổng hợp 20 Bản án về bảo vệ người thứ ba Tổng hợp 20 Bản án về bảo vệ người thứ ba 
ngay tình, http://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-ngay tình, http://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-
an-bao-ve-nguoi-thu-ba-ngay-tinh/.an-bao-ve-nguoi-thu-ba-ngay-tinh/.
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Tình huống pháp lý.	
Học	Thạc	 sĩ,	 học	 văn	bằng	2	 có	được	

tạm	hoãn	nghĩa	vụ	quân	sự?	
Chào Luật sư, nhờ Luật sư tư vấn giúp 

tôi liệu tôi đang theo học chương trình thạc 
sĩ ngành luật và học văn bằng 2 đại học 
ngành ngôn ngữ Anh thì có được tạm hoãn 
nghĩa vụ quân sự không? Rất mong nhận 
được tư vấn của Luật sư. Xin cảm ơn.

Trả	lời:
Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến 

Công ty Luật FDVN. Đối với các yêu cầu tư 
vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các 
quy định pháp luật liên quan, FDVN có một 
số trao đổi như sau:

Khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ 
quân sự 2015 và Khoản 1 Điều 5 Thông tư 
148/2018/TT-BQP quy định về các trường 
hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với các công 
dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ 
theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực 
tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả 
năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; 
trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và 

tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy 
hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã 
xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người 
nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng 
lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ 
quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ 
quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia 
Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân 
trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó 
khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội 
của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh 
niên xung phong được điều động đến công 
tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - 
xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của 
pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ 
thông; đang được đào tạo trình độ đại học 
hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, 
trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian 
một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, 
chương trình học thạc sĩ không thuộc trình 
độ được quy định (đại học, cao đẳng) và học 
văn bằng 2 đại học ngành Ngôn ngữ Anh 
là khoá đào tạo thứ hai của chương trình 
đại học bạn đã tham gia. Do vậy bạn không 

thuộc trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN 
liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách 
trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp 
luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ 
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hữu ích cho Qúy Khách.

Theo	Hoàng	Thuý	Quỳnh	-	Công	ty	

luật	FDVN

Tình huống pháp lý.
Điều	khiển	Flycam	bay	gần	khu	vực	

quân	sự	có	vi	phạm	pháp	luật?	
 Anh Quang là người làm sáng tạo nội 

dung trên nền tảng youtube, nội dung anh 
thường làm là cuộc sống về con người quê 
hương anh. Để thuận tiện hơn cho việc quay 
các hình ảnh từ trên cao và hình ảnh đồi núi 
của quê hương mình, thì anh đã mua một 
chiếc flycam. Tuy nhiên gần nhà anh có một 
doanh trại quân đội đóng quân, để lấy được 
hình ảnh từ núi rừng thì buộc phải điều kh-
iển flycam qua khu vực doanh trại. Vậy nếu 
như bay flycam qua doanh trại quân đội đó 
có vi phạm pháp luật không?

Trả	lời:
Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi 

đến Công ty Luật FDVN (“FDVN”). Đối 
với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau 
khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên 
quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

Flycam là thiết bị có cấu tạo gồm: (1) 
Phương tiện bay không người lái, (2) Một 
hoặc nhiều camera được gắn cố định trên 
thân của phương tiện bay không người lái. 
Thiết bị có thể có nhiều tên gọi khác nhau 
như: Flycam, Phương tiện bay không người 
lái tích hợp camera, Camera tích hợp trên 
drone.v.v... (Tham khảo Công văn số 3831/
TCHQ-TXNK ngày 15/9/2022 của Tổng 
cục Hải quan V/v phân loại và chính sách 

thuế mặt hàng Flycam: Phương tiện bay 
không người lái tích hợp camera; Camera 
tích hợp trên drone...).

Khoản 3 Điều 3 Quyết định 18/2020/
QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng 
Chính Phủ [Thiết lập khu vực cấm bay, 
khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không 
người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ] 
quy định về khu vực cấm bay đối với flycam 
như sau:

“Điều 3. Khu vực cấm bay:

1. Khu vực các công trình quốc phòng 
và khu quân sự đặc biệt quan trọng do Chính 
phủ ủy quyền cho Bộ Quốc phòng trực tiếp 
chỉ đạo việc quản lý, bảo vệ.

Khoảng cách từ tàu bay không người 
lái và các phương tiện bay siêu nhẹ hoạt 
động đến ranh giới khu vực cấm theo chiều 
ngang không nhỏ hơn 500 m ở mọi độ cao.

2. Khu vực trụ sở làm việc.

3. Khu vực quốc phòng, an ninh.

Khu vực đóng quân; khu vực triển 
khai lực lượng, trang bị chiến đấu, sẵn 
sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, 
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bảo vệ mục tiêu; 
khu vực kho tàng, nhà máy, căn cứ (trung 
tâm) hậu cần, kỹ thuật, trại giam, trại tạm 
giam, nhà tạm giữ của các lực lượng thuộc 
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; khu vực các 
công trình trong danh mục công trình 
quan trọng liên quan đến an ninh quốc 
gia.

Khoảng cách từ tàu bay không người 
lái và các phương tiện bay siêu nhẹ hoạt 
động đến ranh giới khu vực cấm theo 
chiều ngang không nhỏ hơn 500 m ở mọi 
độ cao..." 

Như vậy, khu vực quốc phòng, an ninh 
là khu vực cấm bay flycam. 

Trường hợp để flycam bay vào khu 
vực cấm bay, Quý khách hàng có thể bị 
xử phạt theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 
Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 
31/12/2021 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, chữa cháy; cứu 
nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình] 
như sau: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 
2.000.000 đồng: Sử dụng tàu bay không 
người lái hoặc phương tiện bay siêu nhẹ 
chưa được đăng ký cấp phép bay hoặc tổ 
chức các hoạt động bay khi chưa có giấy 

phép hoặc đã đăng ký nhưng điều khiển bay 
không	đúng	thời	gian,	địa	điểm,	khu	vực,	
tọa	độ,	giới	hạn	cho	phép. Hình thức xử 
phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện 
vi phạm hành chính.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN 
liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách 
trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp 
luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ 
hữu ích cho Quý khách. 

 Theo Phạm Văn Việt – Công ty Luật 
FDVN

Tình huống pháp lý.
Lao	 động	 nữ	 bị	 sẩy	 thai	 có	 được	

hưởng	chế	độ	thai	sản?	
Hiện tại tôi đang là công nhân của một 

công ty may, tôi đã có thai được 6 tuần, vừa 
qua do sự cố nên tôi đã bị sẩy thai. Theo chế 
độ tôi được nghỉ 20 ngày. Hết 20 ngày nghỉ 
chế độ, đi làm lại thì được kế toán thông báo 
là bị cắt lương tháng đó, hiện tại thì tôi đã 
đóng BHXH được 1 năm. Vậy Luật sư cho 
tôi hỏi, trường hợp sẩy thai của tôi có được 
hưởng chế độ thai sản không? Việc công ty 
cắt lương tháng đó của tôi có phù hợp hay 
không?

Trả	lời:
Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi 

đến Công ty Luật FDVN (“FDVN”). Đối 
với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau 
khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên 
quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

Lao động nữ có tham gia bảo hiểm xã 
hội, đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản của 

PHÁP LUẬT & THỰC TIỄN
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trước : 30 ngày) x số ngày nghỉ. Thời gian 
nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày 
làm việc trở lên trong tháng được tính là 
thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao 
động và người sử dụng lao động không phải 
đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, trong thời gian nghỉ việc 
hưởng chế độ thai sản do sẩy thai thì Công 
ty sẽ không chi trả tiền lương mà Qúy 
Khách sẽ được hưởng chế độ thai sản với 
mức hưởng theo quy định nêu trên. Do vậy, 
Qúy Khách cần liên hệ với Công ty để nộp 
các giấy tờ theo quy định pháp luật để được 
hưởng chế độ này.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN 
liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách 
trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp 
luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ 
hữu ích cho Quý khách. 

 Theo Phạm Văn Việt – Công ty Luật 
hợp danh FDVN

PHÁP LUẬT & THỰC TIỄN
bảo hiểm xã hội mà khi mang thai không 
may bị sẩy thai thì theo quy định tại khoản 1 
Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người 
lao động bị sẩy thai sẽ được hưởng được 
nghỉ việc hưởng chế độ sẩy thai, nạo, hút 
thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý. 

Theo Điều 33 Luật bảo hiểm xã hội 
2014 quy định Thời gian hưởng chế độ khi 
sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá 
thai bệnh lý: “Khi sẩy thai, nạo, hút thai, 
thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao 
động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai 
sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối 
đa được quy định như sau: 10 ngày nếu thai 
dưới 05 tuần tuổi; 20 ngày nếu thai từ 05 
tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi; 40 ngày nếu 
thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi; 50 
ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên”. Thời 
gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy 
định tại Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ 
Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Trong thời gian nghỉ nêu trên, Qúy 
Khách sẽ được hưởng chế độ thai sản với 
mức hưởng quy định tại Điều 39 Luật Bảo 
hiểm xã hội 2014 là (100% mức bình quân 
tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng 
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