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Tóm tắt: Trên cơ sở Án lệ số 36/2020/AL, bài viết phân tích cách tiếp cận của quyết định giám
đốc thẩm về thế chấp quyền sử dụng đất, đồng thời luận giải mở rộng một số vấn đề pháp lí có liên
quan làm tiền đề củng cố quy tắc pháp lí được ghi nhận tại án lệ. Đặc biệt, bài viết đề xuất hướng
tiếp cận khác của án lệ trên cơ sở vận dụng các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của
người thứ ba ngay tình.
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CASE STUDY ABOUT THE VALIDITY OF A MORTGAGE CONTRACT AND CONNECTIONS
TO BONA FIDE THIRD PARTIES
Abstract: On the basis of Case Law No. 36/2020/AL, the article analyzes the approach of the cassation
decision on a mortgage of land use rights. At the same time, it expands several legal issues to strengthen
the legal rule recognized in this case law. In particular, the article proposes a different approach to this
case law on the basis of applying the provisions protecting the interests of bona fide third parties.
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1. Dẫn nhập
Án lệ số 36/2020/AL được Hội đồng thẩm
phán Toà án nhân dân tối cao (TANDTC)
thông qua ngày 05/02/20201. Nội dung án lệ
hình thành trên phần Nhận định của Quyết
định giám đốc thẩm số 05/2018/KDTM-GĐT
ngày 18/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán
TANDTC. Cụ thể, nội dung tranh chấp về
hợp đồng tín dụng được giải quyết sơ thẩm
bởi toà án thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có
thể được tóm tắt như sau:
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TANDTC, Án lệ số 36/2020/AL, https://anle.toaan.gov.
vn/webcenter/portal/anle/anle, truy cập 07/12/2021.
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Năm 2010, vợ chồng ông C và bà T kí
hợp đồng tín dụng vay tiền ngân hàng V.
Hợp đồng được bảo đảm bằng biện pháp thế
chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) kèm giấy
chứng nhận QSDĐ của vợ chồng ông C và
bà T. Đây là giấy chứng nhận QSDĐ được
cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho vợ
chồng ông C và bà T sau khi đã hoàn thành
thủ tục nhận chuyển QSDĐ của vợ chồng bà
H và ông L trước đó. Với Giấy chứng nhận
QSDĐ này, vợ chồng ông C và bà T cũng đã
nhiều lần thế chấp QSDĐ của mình để vay
tiền tại các ngân hàng. Đối với hợp đồng tín
dụng giữa vợ chồng ông C và bà T và ngân
hàng V, giao dịch bảo đảm cũng đã được
đăng kí tại văn phòng đăng kí QSDĐ.
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