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  CHÂU THỊ KHÁNH VÂN * 

Tóm tắt: Công nhận quyền sử dụng đất là phương thức xác lập quyền sử dụng đất. Phương thức 

này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của nhiều người, nhất là hộ gia đình, cá nhân đã xác lập quyền 

sở hữu đất đai trước ngày đất đai được tuyên bố thuộc sở hữu toàn dân. Tuy nhiên, quy định của Luật 

Đất đai về công nhận quyền sử dụng đất có những điểm chưa rõ ràng, chưa phù hợp, gây khó khăn 

trong việc hiểu, áp dụng, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất 

và sự ổn định của xã hội. Để góp phần khắc phục tình trạng này, bài viết hướng đến trả lời những câu 

hỏi sau: Quy định về việc công nhận quyền sử dụng đất cần dựa trên cơ sở nào? Dựa trên cơ sở này, 

quy định của Luật Đất đai năm 2013 cần được sửa đổi, bổ sung như thế nào để đảm bảo quyền và lợi 

ích của các bên có liên quan? 
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THE PROVISIONS OF LAND LAW ON THE RECOGNITION OF LAND USE RIGHTS: 

THEORY AND PRACTICE 

Abstract: Recognition of land use rights is a method of establishing land use rights. This method 

directly affects the interests of many people, especially households and individuals who have 

established land ownership before the time when the land is declared to be owned to the entire people 

(bona fide possessor). However, some provisions of the Land Law on the recognition of land use rights 

are ambiguous, causing difficulties in understanding and applicating, affecting the legitimate interests 

of land-using households and individuals, and social stability. In order to overcome this situation, the 

article addresses the following issues: The definitions of foundation for recognizing land use rights. 

Based on this foundation, how should the provisions of the Land Law 2013 be amended and 

supplemented to protect the rights and interests of the involved parties? 
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1. Cơ sở lí luận của việc công nhận quyền 

sử dụng đất 

Theo quy định của Luật Đất đai năm 

2013, công nhận quyền sử dụng đất là một 

trong các phương thức xác lập quyền sử 

dụng đất. Theo đó, công nhận quyền sử dụng 

đất là phương thức được đặt ra để xác lập 

quyền sử dụng đất cho những trường hợp 

đang sử dụng đất ổn định mà không có 

nguồn gốc được Nhà nước giao, cho thuê 

(khoản 9 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013). 

Phương thức này được kế thừa từ các Luật 

Đất đai trước đây. Theo đó, khoản 1 Điều 2  
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