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BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƢỜI THỨ BA NGAY 

 TÌNH KHI GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU 
 

 

 

LỜI NÓI ĐẦU 

 

Giao dịch dân sự là một trong những căn cứ quan trọng và phổ biến nhất 

làm phát sinh quan hệ pháp luật dân sự. Giao dịch dân sự cũng là cơ sở để các 

bên tự do thỏa thuận, giao kết và xác lập quyền và nghĩa vụ dân sự với nhau. 

Khi xã hội càng phát triển, vai trò của giao dịch dân sự càng được khẳng định. 

Không phải giao dịch dân sự nào cũng đương nhiên có hiệu lực, pháp luật quy 

định những điều kiện mà một giao dịch dân sự phải tuân thủ thì mới không bị vô 

hiệu. Khi không đáp ứng đủ các điều kiện có hiệu lực theo quy định của pháp 

luật, giao dịch dân sự sẽ vô hiệu và hệ quả tất yếu là các bên khôi phục lại tình 

trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Tuy nhiên có những trường 

hợp tải sản đã được đem ra thực hiện một giao dịch khác với người thứ ba. Vấn 

đề đặt ra là quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi tham gia giao dịch sẽ được 

bảo vệ như thế nào, giao dịch ban đầu vô hiệu thì giao dịch tiếp theo có vô hiệu 

hay không, người thứ ba ngay tình có được giữ lại tài hay phải trả lại cho chủ sở 

hữu ban đầu, khi quyền lợi của người thứ ba được ưu tiên bảo vệ thì quyền lợi 

của chủ sở hữu ban đầu được đảm bảo như thế nào? 

Bài tiểu luận “Bảo vệ quyền lợi của ngƣời thứ ba ngay tình khi giao 

dịch dân sự vô hiệu” nhằm tìm hiểu những vấn đề nêu trên, những bất cập khi 

áp dụng pháp luật từ đó đề ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật hợp lý, hiệu quả.
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CHƢƠNG 1: 

KHÁI QUÁT VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƢỜI THỨ BA NGAY 

TÌNH KHI GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU 

 

1.1. Khái niệm và ý nghĩa của việc bảo vệ quyền lợi của ngƣời thứ ba 

ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu  

1.1.1. Khái niệm 

Để hiểu rõ về các quy định để bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay 

tình khi giao dịch dân sự cũng như hiểu được các điều kiện, hậu quả pháp lý 

trong trường hợp bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân 

sự vô hiệu trước tiên cần làm rõ thế nào là giao dịch dân sự vô hiệu và người thứ 

ba ngay tình.  

1.1.1.1. Giao dịch dân sự vô hiệu 

Giao dịch dân sự là một trong những căn cứ quan trọng và phổ biến nhất 

làm phát sinh quan hệ pháp luật dân sự. Theo Từ điển Tiếng Việt giao dịch là 

“có quan hệ gặp gỡ, tiếp xúc với nhau”
1
. Căn cứ quy định của pháp luật Dân sự, 

“Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, 

thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”
2
. Như vậy giao dịch dân sự là 

một sự kiện pháp lý làm phát sinh hậu quả pháp lý. Tất cả các giao dịch dân sự 

đều có điểm chung tạo thành bản chất của giao dịch đó là ý chí của chủ thể tham 

gia vào giao dịch. Căn cứ vào các bên tham gia vào giao dịch có thể phân biệt 

giao dịch dân sự thành hai loại là hợp đồng và hành vi pháp lý đơn phương. Bên 

cạnh nguyên tắc tôn trọng quyền tự do thỏa thuận của các bên khi tham gia giao 

dịch thì pháp luật cũng đặt ra một số yêu cầu tối thiểu được xem là điều kiện có 

hiệu lực của giao dịch dân sự buộc các chủ thể phải tuân thủ. Mọi cam kết, thỏa 

thuận hợp pháp có hiệu lực bắt buộc đối với các bên và được pháp luật bảo hộ. 

Các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự được quy định tại Điều 122 Bộ 

luật Dân sự năm 2005: 

“1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự; 

b) Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp 

                                                 
1
 Viện Ngôn ngữ học (2006), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, Hà Nội, tr.392. 

2
 Điều 121 Bộ luật Dân sự năm 2005. 
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luật, không trái đạo đức xã hội; 

c) Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện. 

2. Hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong 

trường hợp pháp luật có quy định”. 

Điều 127 Bộ luật Dân sự 2005 quy định giao dich dân sự không có một 

trong các điều kiện quy định tại Điều 122 Bộ luật này thì giao dịch đó vô hiệu. 

Như vậy một giao dịch dân sự có hiệu lực thì phải thỏa mãn tất các điều kiện 

quy định tại Điều 122, nếu vi phạm một trong các điều kiện đó thì giao dịch vô 

hiệu. Những quy định về sự vô hiệu của giao dịch dân sự có ý nghĩa quan trọng 

trong việc thiết lập trật tự kỷ cương xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của các nhân, cơ quan, tổ chức, Nhà nước, đảm bảo an toàn pháp lý cho các chủ 

thể trong giao lưu dân sự. 

1.1.1.2. Ngƣời thứ ba ngay tình 

Khi giao dịch dân sự vô hiệu, vấn đề bảo vệ người người thứ ba ngay tình 

được đặt ra khi thỏa mãn các điều kiện pháp luật quy định. Để hiểu rõ về người 

thứ ba ngay tình nhằm bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình hiệu quả, 

cần xác định chủ thể là “ngƣời thứ ba”. Để bảo vệ quyền lợi của người thứ ba 

ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu cần thỏa mãn điều kiện “giao dịch dân 

sự vô hiệu”. Ví dụ: A là chủ sở hữu tài sản ban đầu, xác lập với B giao dịch 1 

nhưng giao dịch này vô hiệu. Sau đó B xác lập giao dịch 2 hợp pháp với C thì 

trong trường hợp này C được xác định là “người thứ ba”. Như vậy tài sản được 

giao dịch trải qua một chuỗi giao dịch gồm hai giao dịch liên tiếp nhau đối với 

tài sản đó, giao dịch thứ nhất vô hiệu, giao dịch thứ hai hợp pháp và chủ thể 

cuối cùng trong giao dịch thứ hai được coi là “người thứ ba”. 

Bộ luật Dân sự 2005 sử dụng thuật ngữ “ngƣời” thứ ba ngay tình, vậy 

cần xác định nội hàm của thuật ngữ “người” trong trường hợp này là những chủ 

thể nào. Chủ thể tham gia giao dịch dân sự được Bộ luật Dân sự 2005 đề cập 

đến là “người”, cụ thể ở điểm a khoản 1 Điều 22 “người tham gia giao dịch dân 

sự”. Điều luật dùng thuật ngữ “người” tham gia giao dịch dân sự nhưng chúng 

ta cần hiểu rằng “người” ở đây chỉ các chủ thể có thể tham gia giao dịch dân sự, 

mà chủ thể có thể tham gia giao dịch dân sự là cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, 

tổ hợp tác. Bản thân người thứ ba ngay tình cũng là người tham gia giao dịch 

dân sự, như vậy thuật ngữ “người” trong người thứ ba ngay tình phải được hiểu 
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là bao gồm cá nhân và các chủ thể khác như pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác. 

Ngoài ra, mục đích của quy định bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình 

khi giao dịch dân sự vô hiệu trong pháp luật Dân sự Việt Nam là nhằm bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của bên ngay tình khi tham gia giao dịch. Như vậy, 

không chỉ có cá nhân mà cả các chủ thể khác ngay tình khi tham gia giao dịch 

dân sự đều được pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

Về người thứ ba ngay tình, khi đã xác định thế nào là người thứ ba thì 

cũng cần làm rõ “ngay tình” có nội hàm thế nào. Theo Từ điển Luật học “ Ngay 

tình là lòng ngay thẳng, thực thà, tình thế rõ ràng”
3
. Theo Từ điển giải thích 

thuật ngữ Luật học “người thứ ba ngay tình khi tham gia giao dịch dân sự vô 

hiệu là người được chuyển giao tài sản thông qua giao dịch dân sự mà họ không 

biết, không buộc phải biết tài sản đó do người chuyển giao cho họ thu được từ 

một giao dịch vô hiệu”
4
. Bộ luật Dân sự có đề cập đến ngay tình nhưng chỉ dừng 

lại ở định nghĩa “Người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình” 

tại Điều 189 Bộ luật Dân sự 2005 (Điều 195 Bộ luật Dân sự 1995) như sau: 

“người chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình là người 

chiếm hữu mà không biết và không thể biết việc chiếm hữu tài sản đó là không 

có căn cứ pháp luật”. Theo đó Điều 189 nói về “Người chiếm hữu không có căn 

cứ pháp luật nhưng ngay tình” còn Điều 138 đề cập đến “Người thứ ba ngay 

tình” và nội hàm của “ngay tình” trong hai khái niệm trên còn là vấn đề chưa rõ 

ràng
5
. Ngoài ra pháp luật dân sự không có một quy định cụ thể nào khác nói về 

người thứ ba ngay tình. Nhìn chung sự ngay tình hay không ngay tình còn khó 

xác định rõ vì nó phụ thuộc vào ý chí của người thứ ba khi nhận thức về tài sản 

mà họ giao dịch có phải là đối tượng của một giao dịch vô hiệu trước đó hay 

không. Tuy nhiên chúng ta có thể hiểu đơn giản ngay tình là không biết và 

pháp luật cũng không bắt buộc phải biết tài sản họ giao dịch là đối tượng của 

một giao dịch vô hiệu trước đó. 

1.1.2. Ý nghĩa của việc bảo vệ quyền lợi của ngƣời thứ ba ngay tình 

Một nguyên tắc được thừa nhận trong chế định sở hữu đó là các quyền 

                                                 
3
 Bộ Tư Pháp, Viện Khoa học Pháp lý (2006), Từ điển Luật học, NXN Từ điển Bách khoa - Tư pháp, Hà 

Nội, tr. 550. 
4
 Trường Đại học Luật Hà Nội (1995), Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học, NBB Công an nhân dân, 

Hà Nội, tr. 95. 
5
 Đỗ Văn Đại (2014), Luật hợp đồng Việt Nam - Bản án và bình luận, tập 2, NXB Chính trị quốc gia, 

Hà Nội, tr.87. 
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năng của chủ sở hữu sẽ được pháp luật tôn trọng và bảo vệ tuyệt đối, thông qua 

các quy định cho phép chủ sở hữu được đòi lại tài sản của mình từ những người 

chiếm hữu, người sử dụng, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật. 

Chủ sở hữu có quyền đòi tài sản từ những chủ thể có mối quan hệ trực tiếp với 

chủ sở hữu là lẽ hoàn toàn tất yếu, hợp cả về lý lẫn tình. Có thể phân chia mối 

quan hệ này thành 2 loại: 

1. Những quan hệ mà tài sản rời khỏi chủ sở hữu phù hợp với ý chí của chủ sở 

hữu như quan hệ cho thuê, cho mượn tài sản, dùng tài sản để cầm cố, thế 

chấp…Vậy, theo bản chất của những quan hệ này và sự thoả thuận của các bên 

trong quan hệ nên chủ sở hữu hoàn toàn có căn cứ để đòi lại tài sản của mình; 

2. Những quan hệ mà tài sản rời khỏi chủ sở hữu ngoài ý chí của họ, có 2 loại: 

thứ nhất, tài sản bị chiếm đoạt trái pháp luật như bị trộm cắp, cướp giật, lừa đảo; 

thứ hai, tài sản của chủ sở hữu mà người khác có được do được lợi, do vô tình 

phát hiện nhặt được…nhưng không thông báo theo luật định. Công nhận cho 

chủ sở hữu được đòi lại tài sản trong trường hợp này là chính đáng bởi những 

chủ thể đang nắm giữ tài sản này có động cơ bất hợp pháp, không trong sáng và 

tham lam khi chiếm giữ tài sản. 

Nhưng nếu người đang thực tế chiếm giữ tài sản là người thứ ba ngay 

tình thì quyền đòi tài sản này của chủ sở hữu vẫn được duy trì nhưng hạn chế ở 

một phạm vi nhất định. Ở đây, nhà làm luật cần phải cân nhắc sự xung đột về lợi 

ích giữa quyền của chủ sở hữu tài sản và lợi ích hợp pháp của người thứ ba ngay 

tình. Thực chất, đứng sau quyền lợi của người thứ ba ngay tình còn là lợi ích 

chung của cả xã hội, cụ thể đó là sự ổn định và an toàn của các giao dịch dân sự 

đã được các chủ thể xác lập. Nếu tuyệt đối hoá hoàn toàn quyền được đòi tài sản 

của chủ sở hữu thì sẽ tất tạo ra tâm lý e dè, lo sợ của các chủ thể khi quyết định 

thực hiện một giao dịch dân sự để xác lập quyền sở hữu đối với một tài sản cụ 

thể. Và vô hình chung quy định này sẽ tạo ra một rào cản cho sự thúc đẩy các 

giao lưu dân sự, thương mại phát triển và kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội 

nói chung, đặc biệt trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường đang chuyển mình 

hội nhập của nước ta hiện nay. Để cân bằng sự xung đột về lợi ích trong trường 

hợp này, chế định bảo vệ quyền sở hữu trong Bộ luật Dân sự 2005 đã có những 

quy định rất mềm dẻo và linh hoạt, đặc biệt đã dành một thái độ tôn trọng và 

bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình – một điểm tiến bộ hơn hẳn so với 
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quy định của BLDS 1995 trước đó. 

Việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô 

hiệu nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của các chủ thể tham gia giao dịch. 

Pháp luật ưu tiên bảo vệ quyền lợi và lợi ích chủ sở hữu nhưng những quy định 

về bảo vệ quyền lợi của ngươi thứ ba ngay tình tạo một cơ chế điều hòa lợi ích 

giữa chủ sở hữu và người thứ ba ngay tình. Việc cân đối quyền lợi giữa chủ sở 

hữu và người thứ ba ngay tình có mục đích bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu hợp 

pháp trên tài sản, quyền lợi chính đáng, hợp lý hợp pháp của các bên tham gia 

giao dịch đồng thời xem xét đến việc đảm bảo tính ổn định của quan hệ dân sự, 

tránh những xáo trộn không cần thiết, khuyến khích các chủ thể tự bảo vệ quyền 

lợi của mình, góp phần xây dựng ý thức pháp luật của các bên trong quan hệ dân 

sự. 

1.2. Bảo vệ quyền lợi của ngƣời thứ ba ngay tình trong trƣờng hợp 

tài sản giao dịch là động sản không phải đăng ký quyền sở hữu 

1.2.1. Điều kiện để bảo vệ quyền lợi của ngƣời thứ ba ngay tình trong 

trƣờng hợp tài sản giao dịch là động sản không phải đăng ký quyền sở hữu 

1.2.1.1. Giao dịch ban đầu 

Bộ luật Dân sự 2005 đưa ra một số điều kiện để người thứ ba ngay tình 

được bảo vệ tại Điều 138. Ở đây điều kiện đầu tiên là giao dịch ban đầu đối với 

tài sản là động sản không phải đăng ký quyền sở hữu phải là giao dịch dân sự vô 

hiệu. Điều kiện này cũng được áp dụng trong trường hợp bảo vệ quyền lợi của 

người thứ ba ngay tình khi tài sản giao dịch là bất động sản hoặc động sản phải 

đăng ký quyền sở hữu.  

Ví dụ: Quyết định số 58/2011/DS-GĐT ngày 21/02/2011 của Tòa dân sự 

Tòa án nhân dân tối cao. Theo vụ việc trên, ông Khải, bà Linh, bà Ngẫu lập giấy 

sang nhượng một diện tích đất được xác định của ông Nhơn cho anh Long. Sau 

khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, anh Nhơn chuyển nhượng diện tích 

này cho Tấn Hưng. Đối với giao dịch đầu tiên giữa bà Ngẫu, ông Khải, bà Linh 

với anh Long được Tòa án xác định giao dịch này “vi phạm điểm b khoản 1 và 

khoản 2 Điều 122 Bộ luật Dân sự nên bị vô hiệu”. 

Quyết định số 459/2009/DS-GĐT ngày 25/9/2009 của Tòa dân sự Tòa án 

nhân dân tối cao. Theo vụ việc trên, bà Dễ, bà Út, bà Mai và ông Hơn đã đến 

phòng công chứng ký bản “Thỏa thuận phân chia tài sản” với nội dung xác định 
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căn nhà 24, đường 35 thuộc thửa đất số 525 bản đồ số 27 là di sản của bố mẹ để 

lại và bà Dễ, bà Út, bà Mai đồng ý cho ông Hơn toàn bộ kỷ phần của mình. Sau 

khi được cấp giấy chứng nhận thì ông Hơn chuyển nhượng nhà đất trên cho bà 

Mai. Khi sảy ra tranh chấp, Viện kiểm sát cho rằng “Thỏa thuận phân chia di 

sản” có “vi phạm cả về hình thức lẫn nội nên vô hiệu” và Tòa án cũng xét rằng 

“Thỏa thuận phân chia di sản” tuy có công chứng nhưng “có vi phạm cả hình 

thức lẫn nội dung”. 

Như vậy để người thứ ba ngay tình được bảo vệ theo quy định tại Điều 

138 Bộ luật Dân sự 2005 thì giao dịch ban đầu đối với tài sản đó (cho dù là 

động sản hay bất động sản và có phải đăng ký quyền sở hữu hay không) phải là 

giao dịch dân sự vô hiệu. Về thế nào là giao dịch dân sự vô hiệu đã được phân 

tích ở trên. Vấn đề này pháp luật quy định rõ ràng và thực tiễn áp dụng cũng 

không có gì bất cập, vướng mắc. 

1.2.1.2. Đối tƣợng của giao dịch 

Trong trường hợp này, điều kiện để bảo vệ quyền lợi của người thứ ba 

ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu thì đối tượng của giao dịch là động sản 

không phải đăng ký quyền sở hữu. Pháp luật dân sự có quy định về động sản tại 

Điều 174 Bộ luật Dân sự 2005 như sau: 

“Điều 174. Bất động sản và động sản 

1. Bất động sản là các loại tài sản 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 loại tài sản khác gắn liền với đất đai; 

d) Các loại tài sản khác do pháp luật quy định. 

2. Động sản là những loại tài sản không phải là bất động sản.” 

Như vậy Bộ luật Dân sự không đưa ra khái niệm về động sản mà chỉ liệt 

kê tài sản nào là bất động sản và loại trừ “động sản là những tài sản không phải 

là bất động sản”. Theo Từ điển Tiếng Việt phổ thông “động sản là tài sản có thể 

chuyển dời đi được như tiền của, đồ đạc,...”
6
. Về việc đăng kí đối với động sản, 

Điều 167 Bộ luật Dân sự 2005 quy định “Quyền sở hữu đối với bất động sản 

                                                 
6
 Viện ngôn ngữ học (2002), Từ điển Tiếng Việt phổ thông, NXB Tp. Hồ Chí Minh, T.p Hồ Chí Minh, 

tr,307. 
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không phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”. Bộ luật Dân sự 

cũng như các văn bản pháp luật hiện hành không quy định bắt buộc tất các các 

loại tài sản là động sản phải đăng ký quyền sở hữu. Việc đăng ký quyền sở hữu 

đối với động sản thường được áp dụng đối với tài sản có ảnh hưởng đến trật tự 

an toàn xã hội cần sự quản lý của Nhà nước, hoặc những tài sản mà việc đảm 

bảo quyền sở hữu sẽ gặp nhiều khó khăn nếu không thực hiện việc đăng ký. 

Trong trường hợp này, việc xác định tài sản nào là động sản phải đăng ký quyền 

sở hữu có ý nghĩa đối với việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình một 

cách chính xác, phù hợp. 

“Những trường hợp pháp luật có quy định khác” về đăng ký quyền sở 

hữu động sản được quy định riêng lẻ trong nhiều văn bản khác nhau. Ví dụ: 

phương tiện giao thông đường bộ (Luật Giao thông đường bộ 2008), máy bay 

(Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006), phương tiện giao thông đường sắt 

(Luật đường sắt 2005), bảo vật quốc gia (Luật di sản văn hóa 2001, sửa đổi bổ 

sung 2009), tàu biển (Bộ luật hàng hải 2005), phương tiện thủy nội địa (Thông 

tư 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông vận tải về đăng ký 

phương tiện thủy nội địa), tàu cá (Nghị định 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 

của Chính phủ về đảm bao an toàn cho người và tàu cá). 

Như vậy, động sản không phải đăng kí quyền sở hữu là những động sản 

không bao gồm những loại đã kể trên. Việc xác định tài sản nào là động sản 

không phải đăng kí quyền sở hữu tạo căn cứ cho việc bảo vệ hiệu quả, phù hợp 

với quy định của pháp luật quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch 

dân sự vô hiệu vì pháp luật quy định hai trường hợp bảo vệ quyền lợi của người 

thứ ba ngay tình là trường hợp đối với tài sản giao dịch là động sản và trường 

hợp tài sản giao dịch là bất động sản hoặc là động sản phải đăng ký quyền sở 

hữu.
7
 

1.2.1.3. Chủ thể đƣợc bảo vệ 

Để quyền lợi hợp pháp của chủ thể tham gia giao dịch dân sự được bảo 

vệ khi giao dịch dân sự vô hiệu trong trường hợp tài sản giao dịch là động sản 

không phải đăng ký quyền sở hữu thì chủ thể được bảo vệ phải là người thứ ba 

ngay tình. Tính chất ngay tình đóng vai trò quyết định trong việc giao dịch của 

người thứ ba có có hiệu lực hay không. Khi người thứ ba được xác định là ngay 

                                                 
7
 Điều 138 Bộ luật Dân sự năm 2005. 
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tình thì quyền lợi của họ được bảo vệ bằng cách công nhận giao dịch của họ là 

có hiệu lực. Việc công nhận giao dịch của người thứ ba ngay tình giúp bảo vệ 

quyền lợi của người thứ ba một cách tuyệt đối. Tuy nhiên quyền lợi của người 

thứ ba ngay tình chỉ được bảo vệ một cách tuyệt đối khi họ có được động sản 

không phải đăng ký quyền sở hữu thông qua hợp đồng có đền bù với người 

không có quyền định đoạt tài sản. Có hai ngoại lệ về việc bảo vệ quyền lợi của 

người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu trong trường hợp tài sản 

giao dịch là động sản không phải đăng ký quyền sở hữu đó là hai trường hợp 

quy định tại Điều 257 Bộ luật Dân sự 2005; thứ nhất là người chiếm hữu ngay 

tình có được động sản thông qua hợp đồng không có đền bù với người không có 

quyền định đoạt tài sản, thứ hai là động sản đó bị lấy cắp, bị mất hoặc trường 

hợp khác bị chiếm hữu ngoài ý chí của chủ sở hữu. 

* Đối với trƣờng hợp công nhận giao dịch của ngƣời thứ ba ngay 

tình có hiệu lực thì ngƣời thứ ba ngay tình phải có đƣợc động sản không 

phải đăng ký quyền sở hữu thông qua hợp đồng có đền bù với ngƣời không 

có quyền định đoạt tài sản. “Hợp đồng có đề bù là loại hợp đồng mà mỗi bên 

chủ thể sau khi đã thực hiện cho bên kia một lợi ích sẽ nhận được từ bên kia một 

lợi ích tương ứng”
8
. Lợi ích tương ứng không đồng nghĩa với lợi ích ngang bằng 

vì lợi ích các bên dành cho nhau không phải lúc nào cũng cùng tính chất hay 

chủng loại. Hợp đồng có đền bù là giao dịch dân sự phổ biến, ví dụ như hợp 

đồng mua bán tài sản, hợp đồng trao đổi tài sản. Người không có quyền định 

đoạt tài sản là người không phải là chủ sở hữu tài sản và cũng không được chủ 

sở hữu tài sản hoặc pháp luật cho phép chuyển dịch tài sản nhưng thực tế đã 

chuyển dịch cho người thứ ba, ví dụ như bán tài sản đang trông giữ, cho thuê tài 

sản đang mượn mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu. Việc công nhận giao 

dịch của người thứ ba có hiệu lực là cách bảo vệ tốt nhất quyền lợi hợp pháp của 

người thứ ba ngay tình. 

* Đối với trƣờng hợp ngƣời thứ ba ngay tình có đƣợc động sản 

không phải đăng ký quyền sở hữu thông qua hợp đồng không có đền bù với 

ngƣời không có quyền định đoạt tài sản thì hợp đồng của ngƣời thứ ba 

ngay tình vô hiệu và chủ sở hữu tài sản hợp pháp có quyền đòi lại tài sản từ 

                                                 
8
 Trường ĐH Luật Hà Nội (2009), Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam, tập 2, NXB Công an nhân dân, Hà 

Nội, tr.103. 
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người chiếm hữu vô tình căn cứ quy định tại Điều 257 Bộ luật Dân sự 2005. 

Hợp đồng không có đền bù là những hợp đồng trong đó một bên nhận được lợi 

ích mà không phải giao lại cho bên kia bất kì lợi ích nào, ví dụ hợp đồng tặng 

cho tài sản. Đối với hợp đồng không có đền bù, pháp luật nghiêng về hướng bảo 

vệ bên tham gia giao dịch mất đi lợi ích mà không nhận lại lợi ích nào từ bên 

tham gia giao dịch còn lại. Người thứ ba ngay tình có được động sản thông qua 

hợp đồng không có đền bù với người không có quyền định đoạt tài sản, bản thân 

họ khi tham gia giao dịch chỉ nhận được lợi ích mà không mất bất kì lợi ích nào. 

Vì vậy pháp luật thiên về hướng bảo vệ chủ sở hữu đích thực của tài sản là động 

sản không đăng ký quyền sở hữu bằng cách không công nhận giao dịch của 

người thứ ba ngay tình có hiệu lực và cho phép chủ sở hữu hợp pháp có quyền 

đòi lại tài sản. Tuy nhiên không phải trong trường hợp này quyền và lợi ích hợp 

pháp của người thứ ba không được bảo vệ. Căn cứ vào những quy định của pháp 

luật về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu thì quyền lợi hợp pháp của 

người thứ ba ngay tình sẽ được bảo vệ. 

* Đối với trƣờng hợp ngƣời chiếm hữu ngay tình có đƣợc động sản 

không phải đăng ký quyền sở hữu trong trƣờng hợp hợp đồng này là hợp 

đồng có đền bù thì chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản nếu động sản đó bị 

lấy cắp, bị mất hoặc trƣờng hợp chiếm hữu ngoài ý chí của chủ sở hữu căn 

cứ quy định tại Điều 257 Bộ luật Dân sự 2005. Trường hợp này không cần phải 

xem xét vì phạm vi nghiên cứu của tiểu luận này là bảo vệ quyền lợi của người 

thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu. Điều đó có nghĩa là đã tồn tại một 

giao dịch đầu tiên của chủ sở hữu, đã là giao dịch thì nằm trong ý chí của chủ sở 

hữu, vì thế đã loại trừ trường hợp tài sản giao dịch bị lấy cắp, bị mất hoặc 

trường hợp chiếm hữu ngoài ý chí của chủ sở hữu. 

1.2.2. Hậu quả pháp lý của việc bảo vệ quyền lợi của ngƣời thứ ba 

ngay tình trong trƣờng hợp tài sản giao dịch là động sản không phải đăng 

ký quyền sở hữu 

1.2.2.1. Trƣờng hợp ngƣời thứ ba ngay tình có đƣợc động sản không 

phải đăng ký quyền sở hữu thông qua hợp đồng có đền bù với ngƣời không 

có quyền định đoạt tài sản 

Về nguyên tắc, khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các giao dịch dân sự kế 

tiếp cũng vô hiệu. Tuy nhiên đối với việc người thứ ba ngay tình tham gia vào 
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giao dịch dân sự tiếp theo của giao dịch vô hiệu, vì người thứ ba không có lỗi, 

họ không biết và pháp luật cũng không bắt buộc phải biết tài sản họ giao dịch là 

đối tượng của một giao dịch vô hiệu trước đó nên người thứ ba sẽ được bảo vệ 

bằng cách công nhận giao dịch dân sự của họ có hiệu lực. Vấn đề bảo vệ quyền 

lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu đã có quy định tại 

Bộ luật Dân sự 1995 như sau: “Trong trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu 

nhưng tài sản giao dịch đã được chuyển giao bằng một giao dịch khác cho 

người thứ ba ngay tình, thì giao dịch với người thứ ba vẫn có hiệu lực; nếu tài 

sản giao dịch bị tịch thu, sung quỹ nhà nước hoặc trả lại cho người có quyền 

nhận tài sản đó thì người thứ ba có quyền yêu cầu người xác lập giao dịch với 

mình bồi thường thiệt hại”. 

Bộ luật Dân sự 1995 có quy định về việc công nhận giao dịch dân sự của 

người thứ ba ngay tình có hiệu lực để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ, tuy 

nhiên vẫn chưa quy định rõ trường hợp nào thì giao dịch của người thứ ba nagy 

tình có hiệu lực và trường hợp nào giao dịch của người thứ ba ngay tình không 

có hiệu lực. Như vậy chủ thể xác định giao dịch dân sự của người thứ ba ngay 

tình có hiệu lực hay không là Tòa án trong vụ việc cụ thể. Việc pháp luật quy 

định không rõ ràng và phụ thuộc vào phán quyết của Tòa án làm cho việc thực 

hiện pháp luật không có sự đồng bộ, thống nhất. Mặc dù công nhận hay không 

công nhận giao dịch của người thứ ba ngay tình có hiệu lực thì quyền và lợi ích 

hợp pháp của họ đều được bảo vệ theo những cách khác nhau. Tuy nhiên điểm 

khác nhau cơ bản, quan trọng nhất của việc công nhận giao dịch của người thứ 

ba ngay tình có hiệu lực hay không là việc người thứ ba có được nhận tài sản 

giao dịch hay là chỉ được yêu cầu bồi thường thiệt hại. Việc thực hiện giao dịch, 

nhận được tài sản giao dịch là vấn đề mọi chủ thể tham gia giao giao dịch hợp 

pháp đều hướng tới. Người thứ ba ngay tình khi tham gia giao dịch cũng mong 

muốn giao dịch có hiệu lực, được thực hiện và mình nhận được tài sản khi tham 

gia giao dịch một cách tự nguyện. Vì vậy, công nhận giao dịch của người thứ ba 

ngay tình là phương pháp tốt nhất để bảo vệ người thứ ba ngay tình trong trường 

hợp giao dịch dân sự vô hiệu. 

Khoản 1 Điều 138 Bộ luật Dân sự 2005 quy định “Trong trường hợp giao 

dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản giao dịch là động sản không phải đăng ký 

quyền sở hữu đã được chuyển giao bằng một giao dịch khác cho người thứ ba 
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ngay tình thì giao dịch với người thứ ba ngay tình vẫn có hiệu lực, trừ trường 

hợp quy định tại Điều 257 của Bộ luật này”. Như vậy có nghĩa là loại trừ trường 

hợp chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản không phải đăng ký quyền sở hữu từ 

người chiếm hữu ngay tình có được động sản này thông qua hợp đồng không có 

đền bù thì giao dịch của người thứ ba ngay tình trên được pháp luật công nhận 

là có hiệu lực. 

Vấn đề được đặt ra trong trường hợp này là nếu pháp luật nghiêng về 

phía người thứ ba ngay tình, công nhận giao dịch của người thứ ba ngay tình có 

hiệu lực và họ được giữ lại tài sản mà không phải hoàn trả cho chủ sở hữu ban 

đầu thì quyền lợi của chủ sở hữu sẽ được bảo vệ như thế nào. Mặc dù pháp luật 

xoay quanh vấn đề người thứ ba ngay tình không đề cập đến quyền lợi của chủ 

sở hữu sẽ được bảo vệ như thế nào khi giao dịch của người thứ ba có hiệu lực và 

người thứ ba được quyền giữ lại tài sản, tuy nhiên có quan điểm cho rằng 

“người thứ ba không phải trả lại tài sản (hay nói cách khác là chủ sở hữu không 

có quyền đòi lại tài sản mà chỉ có quyền đòi bồi thường thiệt hại)”
9
. Quan điểm 

này rất hợp lý và cũng phù hợp với các quy định khác trong pháp luật dân sự về 

chế định bảo vệ quyền sở hữu. Điều 260 BLDS quy định: “Chủ sở hữu, người 

chiếm hữu hợp pháp có quyền yêu cầu người có hành vi xâm phạm quyền sở 

hữu, quyền chiếm hữu của mình bồi thường thiệt hại”. 

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản phát sinh từ hành vi xâm 

phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân, pháp nhân như làm mất, phá huỷ, 

huỷ hoại tài sản… Ý nghĩa của chế định bồi thường thiệt hại về tài sản là một 

mặt nhằm khôi phục những thiệt hại về vật chất mà người gây thiệt hại đã gây ra 

cho chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp; mặt khác, giáo dục mọi người ý 

thức tuân thủ pháp luật, tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác. 

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu 

cũng là một loại trách nhiệm bồi thường thiệt hại, do đó, về nguyên tắc, nó chỉ 

phát sinh khi có đủ các yếu tố sau đây: 

          +Hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật; 

          +Có thiệt hại thực tế xảy ra; 

          +Có lỗi của người gây thiệt hại; 

          +Có mối liên hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại 

                                                 
9
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xảy ra. 

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại là phải toàn bộ, kịp thời. Các bên có thể 

thoả thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật, 

hoặc thực hiện một công việc, về phương thức bồi thường, trừ trường hợp pháp 

luật có quy định khác. Tuy nhiên, người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi 

thường, nếu do lỗi vô ý mà gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước 

mắt và lâu dài của mình. Trong trường hợp trên vấn đề cần quan tâm là ai có 

trách nhiệm bồi thường thiệt cho chủ sở hữu ban đầu. Quy định của Bộ luật Dân 

sự 2005 về bồi thường thiệt hại đã cho thấy chủ sở hữu có quyền kiện đòi người 

đã bán tài sản, đã được hưởng lợi không chính đáng từ tài sản đó phải bồi 

thường thiệt hại cho mình
10

. Theo đó, chủ sở hữu được quyền yêu cầu người xác 

lập giao dịch với mình, cũng chính là người xác lập giao dịch với người thứ ba 

ngay tình bồi thường thiệt hại. 

1.2.2.2. Trƣờng hợp ngƣời thứ ba ngay tình có đƣợc động sản không 

phải đăng ký quyền sở hữu thông qua hợp đồng không có đền bù với ngƣời 

không có quyền định đoạt tài sản 

Đối với trường hợp người thứ ba ngay tình có được động sản không phải 

đăng ký quyền sở hữu thông qua hợp đồng không có đền bù với người không có 

quyền định đoạt tài sản thì hợp đồng của người thứ ba ngay tình vô hiệu và chủ 

sở hữu tài sản hợp pháp có quyền đòi lại tài sản từ người chiếm hữu ngay tình 

căn cứ quy định tại Điều 257 Bộ luật Dân sự 2005. Trong trường hợp trên, giao 

dịch của người thứ ba không được công nhận hiệu lực, nghĩa là giao dịch vô 

hiệu. 

Giao dịch của người thứ ba ngay tình vô hiệu và chủ sở hữu ban đầu 

được quyền đòi lại tài sản thì vấn đề đặt ra là lợi ích của người thứ ba ngay tình 

được bảo vệ như thế nào. Việc công nhận giao dịch của người thứ ba ngay tình 

có hiệu lực là cách hiệu quả nhất để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người 

thứ ba, tuy nhiên khi không công nhân giao dịch của người thứ ba có hiệu lực 

không có nghĩa là quyền lợi của người thứ ba không được bảo vệ. Khi xem xét 

quyền lợi của người thứ ba ngay tình và chủ sở hữu ban đầu, nếu bắt buộc phải 

hoàn trả tài sản cho chủ sở hữu ban đầu thì người thứ ba vẫn được bảo vệ bằng 

cách yêu cầu bồi thường thiệt hại. Khi giao dịch của người thứ ba ngay tình vô 
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hiệu sẽ không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các 

bên kể từ thời điểm xác lập; do đó các bên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu, 

hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì 

phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu 

được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên nào có lỗi thì phải bồi thường 

thiệt hại theo quy định của Điều 137 Bộ luật Dân sự 2005. 

Trong trường hợp người thứ ba ngay tình có được động sản không phải 

đăng ký quyền sở hữu thông qua hợp đồng không có đền bù với người không có 

quyền định đoạt tài sản mà bị chủ sở hữu đòi lại tài sản thì người thứ ba được 

quyền yêu cầu người phải xác lập giao dịch với mình bồi thường thiệt hại vì 

trong giao dịch này, bản thân người thứ ba ngay tình không có lỗi và lỗi thuộc 

về người xác lập giao dịch với người thứ ba. Tuy nhiên, khi xác lập hợp đồng 

không có đền bù, có thể thấy người thứ ba là bên nhận được tài sản, bên có 

quyền mà không có nghĩa vụ nào và không mất bất kỳ lợi ích gì, vậy vấn đề bồi 

thiệt hại đặt ra có ý nghĩa như thế khi người thứ ba không có thiệt hại. 

Thực tế, khi người thứ ba ngay tình nhận được tài sản từ giao dịch với 

người không có quyền định đoạt tài sản thì họ có thể sửa chửa, thay đổi, làm 

tăng giá trị tài sản ban đầu. Theo Điều 603 Bộ luật Dân sự 2005 thì “Chủ sở hữu, 

người chiếm hữu hợp pháp, người bị thiệt hại được hoàn trả tài sản thì phải 

thanh toán những chi phí cần thiết mà người chiếm hữu, người sử dụng tài sản 

không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình đã bỏ ra để làm tăng giá trị của tài 

sản”. Khi chủ sở hữu đòi lại tài sản thì người thứ ba vô tình mất chi chí làm tăng 

giá trị tài sản đó, do vậy vấn đề bồi thường thiệt hại được đặt ra ngay cả khi 

người thứ ba ngay tình thực hiện giao dịch không có đền bù, để bảo đảm bất kì 

thiệt hại nào của họ đều được đền bù một cách hợp pháp, bảo vệ hiệu quả quyền 

lợi chính đáng của người thứ ba ngay tình. 

Có một vấn đề phát sinh trong việc chủ sở hữu đòi lại tài sản nữa, đó là 

hoa lợi, lợi tức phát sinh trong thời gian người thứ ba ngay tình chiếm hữu hài 

sản sẽ giải quyết như thế nào. Xét về việc chiếm hữu tài sản của người thứ ba 

ngay tình trong trường hợp trên có thể thấy việc chiếm hữu này không phù hợp 

với Điều 183 Bộ luật Dân sự 2005 nên đây là chiếm hữu không có căn cứ pháp 

luật theo Điều 189 Bộ luật Dân sự 2005, thêm vào đó, người thứ ba không biết 

và không thể biết việc chiếm hữu tài sản đó là không có căn cứ pháp luật, tức là 
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ngay tình. Căn cứ khoản 2 Điều 194 Bộ luật Dân sự 2005 thì “Người chiếm hữu 

không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình cũng có quyền khai thác công dụng, 

hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản theo quy định của pháp luật”. Như vậy người 

thứ ba ngay tình được hưởng hoa lợi, lợi tức pháp sinh trong quá trình chiếm 

hữu tài sản mà không bị chủ sở hữu tài sản ban đầu đòi lại khi đòi tài sản. 

Quy định trên của pháp luật cho thấy vấn đề không công nhận giao dịch 

của người thứ ba ngay tình mặc dù mang lại hệ quả pháp lý chủ sở hữu ban đầu 

được quyền đòi lại tài sản, người thứ ba ngay tình phải trả lại tài sản nhưng 

những quyền lợi hợp pháp của người thứ ba ngay tình vẫn được bảo vệ. 

1.3. Bảo vệ quyền lợi của ngƣời thứ ba ngay tình trong trƣờng hợp 

tài sản giao dịch là bất động sản hoặc động sản phải đăng ký quyền sở hữu 

1.3.1. Điều kiện để bảo vệ quyền lợi của ngƣời thứ ba ngay tình trong 

trƣờng hợp tài sản giao dịch là bất động sản hoặc động sản phải đăng ký 

quyền sở hữu 

1.3.1.1. Giao dịch ban đầu 

Cũng giống như điều kiện để bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình 

trong trường hợp tài sản giao dịch là động sản không phải đăng ký quyền sở hữu 

thì điều kiện đầu tiên để bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình trong 

trường hợp tài sản giao dịch là bất động sản hoặc động sản phải đăng ký quyền 

sở hữu cũng là giao dịch ban đầu phải là giao dịch vô hiệu
11

. 

1.3.1.2. Đối tƣợng của giao dịch 

Trong trường hợp này, điều kiện để bảo vệ quyền lợi của người thứ ba 

ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu thì đối tượng của giao dịch là bất động 

sản hặc động sản phải đăng ký quyền sở hữu. Khoản 2 Điều 138 Bộ luật Dân sự 

2005 quy định “tài sản giao dịch là bất động sản hoặc là động sản phải đăng ký 

quyền sở hữu”. Cách quy định trên đã dẫn đến hai cách hiểu khác nhau. 

Cách hiểu thứ nhất: đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của khoản 2 

Điều 138 Bộ luật Dân sự 2005 là bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu và 

động sản phải đăng ký quyền sở hữu. Như vậy bất động sản không phải đăng ký 

quyền sở hữu thì không là đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của khoản 2 Điều 

138 Bộ luật Dân sự 2005. Vì đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của khoản 1 là 

động sản không phải đăng ký quyền sở hữu và của khoản 2 theo cách hiểu trên 
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là động sản phải đăng ký quyền sở hữu và bất động sản phải đăng ký quyền sở 

hữu.  

Cách hiểu thứ hai: đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của khoản 2 Điều 

138 Bộ luật Dân sự 2005 là động sản phải đăng ký quyền sở hữu và bất động 

sản (kể cả bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu và bất động sản không phải 

đăng ký quyền sở hữu). 

Để làm rõ cách hiểu nào là hợp lý, trước tiên cần biết thế nào là bất động 

sản. Pháp luật dân sự có quy định về bất động sản tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật 

Dân sự 2005 như sau: 

“Bất động sản là các loại tài sản gồm: 

e) Đất đai; 

f) Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn 

liền với nhà, công trình xây dựng đó; 

g) Các loại tài sản khác gắn liền với đất đai; 

h) Các loại tài sản khác do pháp luật quy định”. 

Như vậy nhà làm luật đưa ra khái niệm bất động sản bằng phương pháp 

liệt kê. Theo Từ điển Tiếng việt phổ thông, “bất động sản là tài sản không thể 

chuyển dời đi được, như ruộng đất, nhà cửa,...”
12

. Việc phân loại tài sản nào là 

bất động sản hay động sản phụ thuộc vào tính chất có di dời, di chuyển được 

của vật hay không. Vấn đề đặt ra là có phải mọi bất động sản đều phải đăng ký 

hay không? Nếu mọi bất động sản đều phải đăng ký thì khoản 2 Điều 138 Bộ 

luật Dân sự 2005 sẽ được hiểu đơn nghĩa. 

Điều 167 Bộ luật Dân sự 2005 quy định “quyền sở hữu đối với bất động 

sản được đăng ký theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đăng ký bất 

động sản”. Tuy nhiên vấn đề đăng ký động sản vẫn chưa có quy định cụ thể, rõ 

ràng nhưng có thể thấy có những bất động sản không bắt buộc phải đăng ký như 

cây trồng trên đất, cột thu lôi gắn vào nhà,... Việc đăng ký quyền sở hữu tài sản 

có ý nghĩa quan trọng trong việc công khai công khai tình trạng pháp ý của tài 

sản mà pháp luật buộc phải đăng ký, các chủ thể có thể biết được những thông 

tin về tài sản đã được đăng ký nhằm xác lập giao dịch. 

Như vậy có thể thấy khoản 2 Điều 138 Bộ luật Dân sự 2005 hiểu theo 

                                                 
12

 Viện ngôn ngữ học (2002), Từ điển Tiếng Việt phổ thông, NXB Tp. Hồ Chí Minh, T.p Hồ Chí Minh, 

tr,44. 
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cách thứ nhất hợp lý hơn và cũng khẳng định tầm quan trọng của việc đăng ký 

quyền sở hữu tài sản. 

1.3.1.3. Chủ thể đƣợc bảo vệ 

Để quyền lợi hợp pháp của chủ thể tham gia giao dịch dân sự được bảo 

vệ khi giao dịch dân sự vô hiệu chủ thể được bảo vệ phải là người thứ ba ngay 

tình. Tính chất ngay tình đóng vai trò quyết định trong việc người thứ ba tham 

gia giao dịch có được phải luật bảo vệ hay không khi tài sản giao dịch mà họ 

nhận được là từ một giao dịch vô hiệu trước đó. 

* Đối với trƣờng hợp tài sản giao dịch là bất động sản hoặc động sản 

phải đăng ký quyền sở hữu đã đƣợc chuyển giao bằng một giao dịch khác 

cho ngƣời thứ ba ngay tình mà không phải là hai trƣờng hợp (1) ngƣời thứ 

ba ngay tình nhận đƣợc tài sản này thông qua bán đấu giá hoặc (2) giao 

dịch với ngƣời mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền là chủ sở hữu tài sản nhƣng sau đó ngƣời này không phải là chủ sở 

hữu tài sản do bản án, quyết định bị hủy, sửa thì giao dịch với người thứ ba 

ngay tình bị vô hiệu
13

. Như vậy chỉ trừ hai ngoại lệ đã nêu trên, bất cứ trường 

hợp nào người thứ ba ngay tình giao dịch với tài sản giao dịch là bất động sản 

hoặc động sản phải đăng ký quyền sở hữu thì giao dịch của họ đều vô hiệu. 

 * Đối với trƣờng hợp tài sản giao dịch là bất động sản hoặc động 

sản phải đăng ký quyền sở hữu đã đƣợc chuyển giao bằng một giao dịch 

khác cho ngƣời thứ ba ngay tình mà ngƣời thứ ba ngay tình nhận đƣợc tài 

sản này thông qua bán đấu giá thì không công nhận giao dịch của người thứ 

ba không vô hiệu. 

“Bán đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản công khai theo phương thức 

trả giá lên, có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc và trình tự 

do pháp luật quy định”
14

. Đặc trưng của việc bán đấu giá tài sản là tính công 

khai. Tính công khai được thể hiện việc bán đấu giá được công khai trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, toàn bộ trình tự, thủ tục bán đấu giá theo phải 

theo quy định của pháp luật, do đó việc bán đấu giá tài sản giúp hiểu rõ về tài 

sản đấu giá hơn cũng như căn cứ vào các quy định của pháp luật mà hiểu rõ 

được trình tự, thủ tục của việc bán đấu giá có đúng với quy định của pháp luật 

                                                 
13

 Khoản 2 Điều 138 Bộ luật Dân sự 2005. 
14

 Điều 2 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 về bán đấu giá tài sản. 
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hay không. Pháp luật về bán đấu giá tài sản cũng quy định tại khoản 3 Điều 4 

Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 về bán đấu giá tài sản 

“Trong trường hợp có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc 

sửa đổi một phần hoặc hủy bỏ toàn bộ các Quyết định liên quan đến tài sản bán 

đấu giá do có vi phạm pháp luật trước khi tài sản được đưa ra bán đấu giá 

nhưng trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản đó đảm bảo tuân theo đầy đủ quy 

định của pháp luật thì tài sản đó vẫn thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của 

người mua được tài sản bán đấu giá”. Quy định trên của pháp luật về bán đấu 

giá tài sản cũng hoàn toàn phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự 2005 trong 

việc bảo vệ người thứ ba ngay tình trong trường hợp nhận được tài sản là bất 

động sản hoặc động sản phải đăng ký quyền sở hữu thông qua bán đấu giá. 

Nhìn ở góc độ luật so sánh, Điều 2280 Bộ luật Dân sự Pháp quy định, 

người đang giữ vật của người khác bị mất mà đã mua vật đó ở chợ, hội chợ, bán 

đấu giá, thì chủ sở hữu chỉ có quyền lấy lại vật bằng cách trả cho người giữ vật 

số tiền đã mua. Ngoài ra, điều luật này còn qui định, người cho thuê muốn đòi 

lại động sản cho thuê đã bị chuyển dịch, muốn đòi lại vật thì phải trả cho người 

có vật số tiền mua vật đó
15

. 

Theo quy định này nếu người ngay tình mua thông qua bán đấu giá, tại 

hội chợ chưa được xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu thì chủ sở hữu chỉ có thể 

lấy lại tài sản bằng phương thức mua lại tài sản đó. Quy định này phù hợp với 

thực tế, bởi lẽ người mua qua đấu giá, hoặc trong hội chợ thì không buộc phải 

biết nguồn gốc tài sản có hợp pháp hay không, vì đó là cuộc mua bán công khai 

nơi công cộng mà ai cũng có thể mua và bán, vì thế để đảm bảo cho các giao lưu 

dân sự thông thoáng, ổn định, thì cần phải bảo vệ người mua ngay tình. 

Việc công nhận người thứ ba ngay tình nhận được tài sản thông qua bán 

đấu giá là một quy định hợp lý, phù hợp với thực tế để bảo vệ quyền lợi hợp 

pháp của người thứ ba ngay tình. 

* Đối với trƣờng hợp tài sản giao dịch là bất động sản hoặc động sản 

phải đăng ký quyền sở hữu đã đƣợc chuyển giao bằng một giao dịch khác 

cho ngƣời thứ ba ngay tình mà ngƣời thứ ba ngay tình nhận đƣợc tài sản 

giao dịch với ngƣời mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nƣớc có 
                                                 
15

 Nguyễn Minh Tuấn (2007), “Quy định kiện đòi tài sản theo pháp luật Việt Nam và của một số nước 

trên thế giới”, Chuyên đề hội thảo khoa học cấp trường do bộ môn dân sự - Khoa luật Dân sự - trường 

Đại học Luật Hà Nội tổ chức ngày 11/12/2007. 
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thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhƣng sau đó ngƣời này không phải là 

chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị hủy, sửa thì giao dịch với người 

thứ ba ngay tình không vô hiệu.  

Có hai trường hợp giao dịch của người thứ ba ngay tình không bị vô 

hiệu: 

Trường hợp một: người thứ ba nhận được tài sản thông qua giao dịch với 

người mà theo Bản án xác nhận người này là chủ sở hữu nhưng sau đó người 

này không phải là chủ sở hữu do Bản án bị hủy, sửa. 

Trường hợp hai: người thứ ba nhận được tài sản thông qua giao dịch với 

người mà theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận 

người này là chủ sở hữu nhưng sau đó người này không phải là chủ sở hữu do 

quyết định này bị hủy, sửa. 

Có thể thấy trong trường hợp này người thứ ba ngay tình căn cứ vào tình 

trạng pháp lý của tài sản để giao dịch. Tình trạng pháp lý của bất động sản hoặc 

động sản phải đăng ký quyền sở hữu được xác nhận bởi Bản án, Quyết định của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người thứ ba ngay tình căn cứ vào bản án, 

quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thấy tài sản giao dịch là 

của bên giao dịch với mình. Tại thời điểm giao dịch, bất động sản hoặc động sản 

phải đăng ký quyền sở hữu là tài sản hợp pháp của chủ thể giao dịch với người 

thứ ba dưới sự xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua Bản án, 

Quyết định. 

Về nguyên tắc, tại thời điểm xác lập giao dịch, nếu đáp ứng đủ các điều 

kiện về giao dịch có hiệu lực thì giao dịch đó được công nhận và không bị vô 

hiệu. Việc sau khi giao dịch người thực hiện giao dịch với người thứ ba không 

phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị hủy, sửa là việc người thứ ba 

không lường trước được cũng như không thể biết được tại thời điểm giao dịch. 

Bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chính là căn cứ pháp lý, 

xác nhận tình trạng của tài sản giao dịch cũng như chủ sở hữu của tài sản giao 

dịch. Tại thời điểm giao dịch, giao dịch của người thứ ba ngay tình không vi 

phạm pháp luật và có hiệu lực, chỉ sau khi có Quyết định, Bản án của cơ quan 

nhà nước hủy, sửa thì giao dịch đó mới vi phạm phạm luật là người đem tài sản 

ra giao dịch không phải là chủ sở hữu. 

Vì đây là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi tình trạng sở hữu của 
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tài sản, hoàn toàn khách quan với ý chí và mong muốn của người thứ ba ngay 

tình nên quyền lợi giao của người thứ ba ngay tình trong trường hợp này được 

pháp luật dân sự bảo vệ bằng cách giao dịch của người thứ ba ngay tình không 

vô hiệu. 

1.3.2. Hậu quả pháp lý của việc bảo vệ quyền lợi của ngƣời thứ ba 

ngay tình trong trƣờng hợp tài sản giao dịch là bất động sản hoặc động sản 

phải đăng ký quyền sở hữu 

1.3.2.1. Trƣờng hợp ngƣời thứ ba ngay tình có đƣợc bất động sản 

hoặc động sản phải đăng ký quyền sở hữu không phải là hai trƣờng hợp 

nhận đƣợc tài sản này thông qua bán đấu giá hoặc giao dịch với ngƣời mà 

theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền là chủ sở hữu 

tài sản nhƣng sau đó ngƣời này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, 

quyết định bị hủy, sửa 

Đối với trường hợp người thứ ba ngay tình có được bất động sản hoặc 

động sản phải đăng ký quyền sở hữu trong trường hợp này thì giao dịch của 

người thứ ba ngay tình không được công nhận hiệu lực, nghĩa là giao dịch vô 

hiệu. Giao dịch của người thứ ba ngay tình vô hiệu và chủ sở hữu ban đầu được 

quyền đòi lại tài sản và vấn đề lợi ích của người thứ ba ngay tình được bảo vệ 

như thế nào cũng được đặt ra giống như trường hợp người thứ ba ngay tình có 

được động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thông qua hợp đồng không có 

đền bù với người không có quyền định đoạt tài sản
16

. 

Khi xem xét quyền lợi của người thứ ba ngay tình và chủ sở hữu ban đầu, 

nếu bắt buộc phải hoàn trả tài sản cho chủ sở hữu ban đầu thì người thứ ba vẫn 

được bảo vệ bằng cách yêu cầu bồi thường thiệt hại. Khi giao dịch của người 

thứ ba ngay tình vô hiệu sẽ không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, 

nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập; do đó các bên phải khôi 

phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không 

hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản 

giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên 

nào có lỗi thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của Điều 137 Bộ luật Dân 

sự 2005. 

Trong trường hợp người thứ ba được quyền yêu cầu người phải xác lập 
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giao dịch với mình bồi thường thiệt hại vì trong giao dịch này, bản thân người 

thứ ba ngay tình không có lỗi và lỗi thuộc về người xác lập giao dịch với người 

thứ ba. Ngoài ra, khi người thứ ba ngay tình nhận được tài sản từ giao dịch với 

người không có quyền định đoạt tài sản thì họ có thể sửa chửa, thay đổi, làm 

tăng giá trị tài sản ban đầu. Theo Điều 603 Bộ luật Dân sự 2005 thì “Chủ sở hữu, 

người chiếm hữu hợp pháp, người bị thiệt hại được hoàn trả tài sản thì phải 

thanh toán những chi phí cần thiết mà người chiếm hữu, người sử dụng tài sản 

không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình đã bỏ ra để làm tăng giá trị của tài 

sản”. Khi chủ sở hữu đòi lại tài sản thì quyền lợi của người thứ ba ngay tình có 

thể được bảo vệ bằng cách yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

 Vấn đề hoa lợi, lợi tức phát sinh trong thời gian người thứ ba ngay tình 

chiếm hữu hài sản sẽ giải quyết giống như trường hợp người thứ ba ngay tình có 

được động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thông qua hợp đồng không có 

đền bù với người không có quyền định đoạt tài sản. Căn cứ khoản 2 Điều 194 

Bộ luật Dân sự 2005 thì “Người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng 

ngay tình cũng có quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản 

theo quy định của pháp luật”. Như vậy người thứ ba ngay tình được hưởng hoa 

lợi, lợi tức pháp sinh trong quá trình chiếm hữu tài sản mà không bị chủ sở hữu 

tài sản ban đầu đòi lại khi đòi tài sản. 

Quy định trên của pháp luật cho thấy vấn đề không công nhận giao dịch 

của người thứ ba ngay tình mặc dù mang lại hệ quả pháp lý chủ sở hữu ban đầu 

được quyền đòi lại tài sản, người thứ ba ngay tình phải trả lại tài sản nhưng 

những quyền lợi hợp pháp của người thứ ba ngay tình vẫn được bảo vệ. 

1.3.2.1. Trƣờng hợp ngƣời thứ ba ngay tình có đƣợc bất động sản 

hoặc động sản phải đăng ký quyền sở hữu thông qua bán đấu giá hoặc giao 

dịch với ngƣời mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền là chủ sở hữu tài sản nhƣng sau đó ngƣời này không phải là chủ sở 

hữu tài sản do bản án, quyết định bị hủy, sửa 

Khoản 2 Điều 138 Bộ luật Dân sự 2005 quy định khi người thứ ba ngay 

tình có được tài sản trong hai trường hợp trên thì giao dịch của người thứ ba 

ngay tình không bị vô hiệu. Khẳng định giao dịch của người thứ ba ngay tình 

không bị vô hiệu cũng có nghĩa là công nhận giao dịch của người thứ ba ngay 
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tình có hiệu lực
17

. Việc công nhận giao dịch của người thứ ba ngay tình có hiệu 

lực là cách tối ưu để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người thứ ba ngay tình vì 

khi đó họ được quyền giữ lại tài sản giao dịch. Xét cho cùng, mục đích của các 

chủ thể khi tham gia giao dịch đều là mong muốn giao dịch hợp pháp, có hiệu 

lực và các bên thực hiện giao dịch vì thế công nhận giao dịch của người thứ ba 

ngay tình có hiệu lực, cho phép họ giữ lại tài sản giao dịch là cách thức vô cùng 

hiệu quả để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của họ. 

Vấn đề được đặt ra tiếp theo là quyền lợi của chủ sở hữu tài sản sẽ được 

bảo vệ như thế nào khi giao dịch của người thứ ba ngay tình có hiệu lực và 

người thứ ba ngay tình được quyền nhận tài sản giao dịch? Điều 260 BLDS quy 

định: “Chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp có quyền yêu cầu người có hành 

vi xâm phạm quyền sở hữu, quyền chiếm hữu của mình bồi thường thiệt hại”. 

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có đủ các yếu tố sau đây: 

          +Hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật; 

          +Có thiệt hại thực tế xảy ra; 

          +Có lỗi của người gây thiệt hại; 

          +Có mối liên hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại 

xảy ra. 

 Do đó để bảo vệ quyền lợi của mình, chủ sở hữu có quyền kiện đòi 

người đã bán tài sản, đã được hưởng lợi không chính đáng từ tài sản đó phải bồi 

thường thiệt hại cho mình. 

Ngoài ra, trong trường hợp người thứ ba ngay tình có được bất động sản 

hoặc động sản phải đăng ký quyền sở hữu thông qua giao dịch với người mà 

theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài 

sản nhưng sau đó người này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết 

định bị hủy, sửa nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền có lỗi trong việc ban hành 

Bản án, Quyết định thì cũng có trách nhiệm bồi thường cho chủ sở hữu. Toà án 

hoặc cơ quan Nhà nước phải chịu trách nhiệm dân sự theo Điều 619 hoặc Điều 

620 Bộ luật Dân sự 2005. Điều 257 và 258 Bộ luật Dân sự 2005 đã bảo vệ 

quyền của chủ sở hữu và lợi ích người chiếm hữu ngay tình. Mặc khác, quy 

trách nhiệm dân sự cho cơ quan nhà nước và Toà án nếu cán bộ công chức hoặc 

Thẩm phán do trình độ chuyên môn yếu hoặc do hành vi cố ý công nhận quyền 
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 Tòa án nhân dân tối cao, Viện khoa học xét xử (2006), TLđđ 23, tr. 17.  
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sở hữu cho cá nhân, tổ chức trái pháp luật.  

Như vậy khi giao dịch của người thứ ba ngay tình có hiệu lực, họ không 

phải hoàn trả lại tài sản thì chủ sở hữu ban đầu có thể yêu cầu bồi thường thiệt 

hại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 
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CHƢƠNG 2: 

NHỮNG BẤT CẬP KHI ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN 

LỢI CỦA NGƢỜI THỨ BA NGAY TÌNH VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN 

 

2.1. Những bất cập khi áp dụng pháp luật về bảo vệ quyền lợi của 

ngƣời thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu 

Các quy định hiện hành chưa bảo vệ một cách triệt để quyền lợi của 

người thứ ba khi mà việc giao dịch của họ là thiện chí, ngay tình và trong một số 

trường hợp chưa bảo đảm được tính ổn định của các giao dịch dân sự. Đặc biệt 

là đối với các giao dịch dân sự mà đối tượng giao dịch là tài sản đã được đăng 

ký quyền sở hữu và người thứ ba căn cứ vào tình trạng đã đăng ký của tài sản để 

thực hiện việc giao dịch.  

Việc đăng ký quyền sở hữu tài sản là được thực hiện theo quy định của 

pháp luật bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Thông qua việc đăng ký 

quyền sở hữu, chủ sở hữu hợp pháp hóa quyền sở hữu của mình và việc đăng ký 

cũng có ý nghĩa làm minh bạch các thông tin về tài sản, tạo cơ sở cho việc kiểm 

tra tình trạng pháp lý của tài sản đó. Vì việc đăng ký và cấp giấy chứng nhận về 

quyền sở hữu được thực hiện bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nên 

người mua, nhận chuyển nhượng tài sản căn cứ vào việc đăng ký tài sản để giao 

dịch là điều đương nhiên. Họ tin vào cơ quan Nhà nước bởi vì thông tin và tình 

trạng pháp lý của tải sản rất khó để người mua tự mình tiếp cận và có đầy đủ 

thông tin, việc đăng ký của cơ quan nhà nước đã bao gồm cả hoạt động thu thập 

thông tin và tình trạng pháp lý của tài sản đó, vì chỉ khi đủ điều kiện theo quy 

định của pháp luật thì tài sản đó mới được đăng ký và cấp giấy chứng nhận về 

quyền sở hữu. Nếu người thứ ba căn cứ vào việc đăng ký mà xác lập giao dịch 

thì có thể thấy trong trường hợp này, họ là “người thứ ba ngay tình”. Bản thân 

họ không biết và không thể biết được tài sản đã được đăng ký bởi cơ quan Nhà 

nước không thuộc quyền sở hữu của người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền 

sở hữu hoặc tài sản là từ một giao dịch vô hiệu trước đó. Giấy chứng nhận về 

đăng ký quyền sở hữu tài sản đã hợp pháp hóa tài sản được giao dịch. 

Ví dụ: đầu năm 2011, bà Phan Thị Ngọc Anh (ngụ quận Phú Nhuận, 

TP.HCM) mua của ông N. một căn nhà trên đường Đào Duy Anh, quận Phú 

Nhuận với giá hơn 10 tỉ đồng. Sau khi công chứng và hoàn thành nghĩa vụ thuế, 
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bà Anh thấy giấy hồng cũ của căn nhà bị rách gáy nên đi làm hồ sơ đăng bộ và 

đổi giấy hồng mới. Sau đó, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Phú 

Nhuận viết giấy hẹn bà Anh vào 22-11-2011 đến nhận giấy mới. Bất ngờ vào 

sáng 20-11-2011, UBND quận Phú Nhuận gửi thông báo cho bà Anh là căn nhà 

bà mua đã bị cơ quan thi hành án ra quyết định tạm dừng việc chuyển quyền sở 

hữu vì người chủ cũ đang phải thi hành một bản án với người khác. Lúc mua 

nhà bà hoàn toàn không biết thông tin gì về căn nhà, trong khi việc công chứng 

hợp đồng mua bán nhà diễn ra bình thường, không bị ngăn chặn…  

Tương tự, tháng 8-2009, anh Nguyễn Chiến Thắng mua của anh H. một 

căn nhà ba tầng ở TP Bắc Ninh (nhà đang được thế chấp tại một ngân hàng). 

Anh Thắng đã cùng anh H. đến ngân hàng thanh toán nợ, được ngân hàng thanh 

lý hợp đồng, trả lại giấy tờ nhà. Sau đó, anh Thắng mang giấy tờ đến Văn phòng 

Đăng ký quyền sử dụng đất để xin xóa thế chấp và đã được xác nhận. Cùng 

ngày, hai bên ra phường làm thủ tục mua bán và được phường xác nhận. Tuy 

nhiên, gần một năm sau, Chi cục Thi hành án dân sự TP Bắc Ninh lại kê biên 

căn nhà trên với lý do để đảm bảo việc thi hành án của người bán
18

. 

Trong hai vụ việc trên, bà Anh và anh Thắng đều căn cứ vào giấy đăng 

ký quyền sử dụng đất để xác lập giao dịch. Họ vốn không biết và không thể biết 

được tài sản mình mua đã bị cơ quan Thi hành án kê biên. Trong trường hợp này 

ta thấy nếu áp dụng khoản 2 Điều 138 Bộ luật Dân sự 2005 thì giao dịch của bà 

Anh và anh Thắng là vô hiệu, có nghĩa là họ không được giữ lại căn nhà họ đã 

mua. Nếu muốn bảo vệ quyền lợi của mình bà Anh và anh Thắng chỉ có thể khởi 

kiện người bán nhà cho mình yêu cầu bồi thường thiệt hại. Việc bồi thường thiệt 

hại không phải là mục đích mà bà Anh và anh Thắng hướng đến, họ muốn mua 

nhà sở hữu ngôi nhà, căn cứ vào việc đăng ký mà không biết về việc nhà bị kê 

biên. Có thể thấy quyền lợi của bà Anh và anh Thắng không được đảm bảo nếu 

áp dụng quy định của pháp luật hiện hành đối người người thứ ba ngay tình. 

Những vụ việc trên cho thấy khoản 2 Điều 138 Bộ luật Dân sự 2005 hiện 

hành thì sẽ đẩy người mua, nhận chuyển nhượng, nhận thế chấp hoặc thuê nhà 

đất, ô tô, xe máy… phải đối mặt với rủi ro pháp lý rất cao. Vì khi thực hiện giao 

dịch, người dân thường chỉ biết tin vào các giấy tờ của cơ quan nhà nước, tin 

vào cơ quan công chứng chứng nhận tính hợp pháp của giao dịch. Họ không thể 
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biết các tranh chấp, rắc rối liên quan đến tài sản đó nhưng khi có rủi ro thì họ lại 

phải gánh chịu. 

Ngoài ra, vấn đề một tài sản có nhiều đồng sở hữu nhưng chỉ giấy đăng ký 

quyền sở hữu chỉ đứng tên một người, khi họ không được những đồng sở hữu 

khác đồng ý mà giao dịch với người thứ ba, người thứ ba căn cứ vào giấy đăng 

ký mà giao dịch thì nếu các đồng sở hữu khác kiện, theo khoản 2 Điều 138 Bộ 

luật Dân sự 2005 người thứ ba sẽ phải trả lại tài sản. 

Tài sản là di sản của đồng thừa kế, tài sản thuộc sở hữu chung nhưng 

giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đứng tên một người và người 

đứng tên trên giấy tờ đứng ra bán, chuyển nhượng, thế chấp, bảo lãnh, cầm cố… 

Sau khi bán, chuyển nhượng… người mua đang làm thủ tục giấy tờ sở hữu hoặc 

đã làm xong thủ tục giấy tờ, người mua đã đứng tên trên giấy chứng nhận quyền 

sở hữu, quyền sử dụng thì các đồng thừa kế, đồng sở hữu khởi kiện yêu cầu 

tuyên bố hợp đồng đó vô hiệu, Tòa án xét xử chấp nhận yêu cầu của người khởi 

kiện, người thứ ba ngay tình không được bảo vệ. 

Tài sản (chủ yếu là nhà, đất) đứng tên hộ gia đình nhưng một hoặc một 

số người trong hộ gia đình đứng ra bán, chuyển nhượng, thế chấp, bảo lãnh… 

dẫn đến tranh chấp thì người thứ ba ngay tình bị thiệt hại, vì người thứ ba chiếm 

hữu ngay tình không thể biết hộ gia đình gồm những ai, do các thành viên trong 

hộ gia đình không tham gia đầy đủ trong hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, 

thế chấp, bảo lãnh… Vì vậy, khi các thành viên này khởi kiện yêu cầu Tòa án 

tuyên bố giao dịch, hợp đồng chuyển nhượng vô hiệu, Tòa án đã chấp nhận yêu 

cầu của người khởi kiện. 

Tài sản của chủ sở hữu nhưng do người khác đứng tên hộ và người này 

đem bán, chuyển nhượng, thế chấp, bảo lãnh… chủ sở hữu tài sản đó khởi kiện 

yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng, giao dịch đó vô hiệu, Tòa án đã xét xử chấp 

nhận yêu cầu của người khởi kiện. Người thứ ba ngay tình cũng không được bảo 

vệ. 

Chủ sở hữu ủy quyền cho một người có quyền thế chấp, bảo lãnh, chuyển 

quyền sử dụng, nhưng nội dung thể hiện trên giấy ủy quyền không thật rõ nên 

có thể giải thích khác nhau. Người được ủy quyền đã đem tài sản đó đi thế chấp, 

bảo lãnh hoặc chuyển nhượng. Sau đó xảy ra tranh chấp chủ sở hữu khởi kiện 

yêu cầu Tòa án tuyên bố các giao dịch đó vô hiệu. 
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Trong khi đó các chủ thể trong quan hệ tài sản chung vợ chồng hay tài sản 

là đồng sở hữu, đồng thừa kế, tài sản hộ gia đình, tài sản do người khác đứng tên 

hộ… là người biết rõ tình trạng tài sản, có điều kiện và buộc phải quan tâm đến 

tình trạng tài sản, tình trạng giấy tờ về tài sản của mình nhất. Các chủ thể này có 

đủ thông tin, điều kiện hơn bất kỳ chủ thể nào khác để thực hiện việc bảo toàn 

tài sản của mình như thực hiện việc kê khai, đăng ký, làm giấy tờ chứng nhận sở 

hữu tài sản theo đúng quy định của pháp luật về kê khai, đăng ký. Nếu họ có ủy 

quyền hoặc để một thành viên nào đó quản lý, kê khai, làm thủ tục giấy tờ 

chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng thì họ cũng đủ điều kiện thuận lợi hơn chủ 

thể khác khi kiểm tra, xem xét tài sản, giấy tờ về tài sản. Nếu họ không thực 

hiện tốt, không quan tâm đầy đủ đến việc kiểm soát phần quyền tài sản của mình 

thì họ đáng chịu nhiều rủi ro hơn so với người thứ ba ngay tình. Ngoài ra trong 

thực tế có trường hợp các đồng sở hữu, sử dụng, những người có quyền lợi đối 

với tài sản đó biết người đứng tên giấy tờ tham gia giao dịch dân sự (bán, 

chuyển nhượng, thế chấp, bảo lãnh) biết từ khi giao dịch diễn ra hoặc sau đó 

biết không phản đối, ngầm như không biết, sau này đứng ra khởi kiện yêu cầu 

hủy hợp đồng (việc Tòa án thu thập được chứng cứ chứng minh họ biết không 

phản đối là rất khó, nếu thu thập được sẽ không chấp nhận yêu cầu của họ, nếu 

không thu thập được, thực tiễn xét xử buộc phải chấp nhận yêu cầu của người 

khởi kiện là hủy hợp đồng, và quyền lợi của người thứ ba ngay tình không được 

bảo vệ hợp lý). Do đó, cần quy định sao cho buộc các đồng sở hữu phải có lựa 

chọn, khi biết có giao dịch nếu không đồng ý phải phản đối ngay, ngăn chặn 

giao dịch diễn ra, còn nếu họ biết giao dịch diễn ra nhưng không phản đối quyền 

lợi của người thứ ba cần được bảo vệ hơn. 

Thiết nghĩ cần quy định khi đối tượng của giao dịch dân sự là tài sản phải 

đăng ký quyền sở hữu mà tài sản đó đã được đăng ký tại cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền, sau đó được chuyển giao bằng một giao dịch khác cho người thứ ba 

và người này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, thực hiện giao dịch thì 

giao dịch đó không bị vô hiệu vì các lẽ sau: 

Một là, quy định như vây góp phần đảm bảo tốt hơn, công bằng, hợp lý 

hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người thiện chí, ngay tình trong giao lưu dân sự, 

theo đó nếu người thứ ba ngay tình căn cứ vào việc đăng ký tại cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền mà xác lập giao dịch thì người thứ ba ngay tình được bảo 



SVTH: Đặng Thị Ngọc Lắm  

 28 

vệ. 

Hai là, tại các Điều 168, Điều 439, Điều 692 Bộ luật Dân sự 2005, khoản 

3 Điều 188 Luật đất đai 2013 đều quy định thời điểm xác lập, thay đổi, chấm 

dứt quyền sở hữu đối với bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu được 

tính từ thời điểm đăng ký. Do đó việc bảo vệ người thứ ba ngay tình trong 

trường hợp tài sản đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền là phù 

hợp với nguyên tắc đăng ký bất động sản hiện nay, đảm bảo sự đồng nhất, ổn 

định trong các quan hệ dân sự. 

Ba là, việc quy định như trên góp phần thay đổi nhận thức của người dân 

đối với công tác đăng ký tài sản, đồng thời góp phần nâng cao tinh thần trách 

nhiệm của cán bộ làm công tác đăng ký tài sản. 

Theo những phân tích trên, loại trừ trường giao dịch là tài sản đã được 

đăng ký quyền sở hữu và người thứ ba căn cứ vào tình trạng đã đăng ký của tài 

sản để thực hiện việc giao dịch thì quyền lợi của người thứ ba ngay tình sẽ được 

bảo vệ bằng cách giao dịch của người thứ ba ngay tình không bị vô hiệu; trường 

hợp còn lại đối tượng của giao dịch dân sự là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu 

mà tài sản đó chưa được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng đã 

được chuyển giao bằng một giao dịch khác cho người thứ ba thì vẫn theo tinh 

thần của khoản 2 Điều 138 Bộ luạt Dân sự 2005, theo đó giao dịch này bị vô 

hiệu, trừ trường hợp người thứ ba ngay tình nhận được tài sản này thông qua 

bán đấu giá hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó người này không 

phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị huỷ, sửa. 

2.2. Kiến nghị hoàn thiện 

Vì các lẽ trên, bộ luật dân sự cần phân chia trường hợp đối tượng của 

giao dịch là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu chưa đăng ký quyền sở hữu và đã 

đăng ký quyền sở hữu mà người thứ ba căn cứ vào việc đăng ký để xác lập giao 

dịch dẫn đến hệ quả về việc công nhận giao dịch của người thứ ba ngay tình 

khác nhau, nhằm bảo vệ hợp lý nhất quyền lợi của người thứ ba ngay tình, cụ 

thể như sau: 

Khoản 2 Điều 138 Bộ luật Dân sự 2005: 

“Trường hợp đối tượng của giao dịch dân sự là tài sản phải đăng ký quyền 

sở hữu mà tài sản đó đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sau 
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đó được chuyển giao bằng một giao dịch khác cho người thứ ba và người này 

căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao dịch đó 

không bị vô hiệu. 

Trường hợp đối tượng của giao dịch dân sự là tài sản phải đăng ký quyền 

sở hữu mà tài sản đó chưa được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

nhưng đã được chuyển giao bằng một giao dịch khác cho người thứ ba thì giao 

dịch này bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ ba ngay tình nhận được tài sản 

này thông qua bán đấu giá hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó người 

này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị huỷ, sửa”. 
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KẾT LUẬN 

 

Vấn đề bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự 

vô hiệu là vấn đề cần được quan tâm và làm rõ vì thực tiễn những tranh chấp về 

vấn đề này khá phổ biến. Sau khi tìm hiểu về vấn đề trên, có thể rút ra những kết 

luận: 

Thứ nhất, khi giao dịch dân sự vô hiệu, vấn đề bảo vệ người thứ ba ngay 

tình được đặt ra, tuy nhiên việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình 

phải đặt trên sự cân bằng với lợi ích của chủ sở hữu ban đầu. 

Thứ hai, công nhận giao dịch có hiệu lực là cách tối ưu để bảo vệ quyền 

lợi của người thứ ba ngay tình nhưng không phải mọi trường hợp giao dịch của 

người thứ ba ngay tình cũng được công nhận có hiệu lực. Nếu công nhận giao 

dịch của người thứ ba ngay tình có hiệu lực thì họ được nhận tài sản giao dịch, 

nếu giao dịch của người thứ ba ngày tình vô hiệu thì quyền lợi của họ được bảo 

vệ bằng cách yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

Thứ ba, để góp phần bảo vệ hợp lý quyền lợi của người thứ ba ngay tình 

khi giao dịch dân sự vô hiệu, pháp luật cần phân chia trường hợp tài sản phải 

đăng ký quyền sở hữu mà người thứ ba ngay tình căn cứ vào tình trạng đăng ký 

để xác lập giao dịch thì giao dịch của người thứ ba không bị vô hiệu. 


