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THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ 
DỤNG NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Ở CỘNG HÒA PHÁP1 

 TÁC GIẢ CHƯA CẬP NHẬT 
Nội dung và bản dịch thuộc Nhà Pháp luật Việt - Pháp  

 

Một cách khái quát, chúng tôi sẽ giới thiệu 

về phạm vi áp dụng của những quy định 

nhằm bảo vệ diện tích nhà ở tại những 

thành phố lớn đã được ban hành.   

Sự kiểm soát việc thay đổi chế độ sử 

dụng được áp dụng ở vùng Paris, tại các 

thành phố thuộc các tỉnh vành đai ngoài 
Paris (Haute-de-Seine, Val-de-Marne, 

Seine-SaintDenis) và tại các thành phố/xã 

có hơn 200 000 dân.    

Các thành phố khác có thể triển khai chế độ kiểm soát này sau khi hội đồng 

thành phố phê duyệt  dựa trên đề xuất của thị trưởng (hoàn toàn không bắt 

buộc) và việc kiểm soát này chỉ áp dụng đối với một phần của thành phố.   

Tại các thành phố này, những căn nhà có mục đích sử dụng làm nơi ở không 

thể được chuyển đổi sang mục đích khác (nghề nghiệp, thương mại...) trừ khi 

có sự cho phép trước.    

Khái niệm dùng làm nơi ở được hiểu theo nghĩa rộng, không chỉ là diện tích 

làm nơi ở nói riêng mà cả các phần phụ khác.   

Ngược lại, một địa điểm không được sử dụng làm nơi ở có thể được chuyển đổi 

tự do thành nơi ở.   

Tuy nhiên dựa trên những quy định về quy hoạch, việc chuyển đổi vĩnh viễn 

một diện tích có mục đích thương mại thành nơi ở cần được cấp phép xây 

dựng hay khai báo trước về việc thực hiện công trình (giả thiết liên quan đến 

việc chuyển đổi mục đích sử dụng).   

Theo luật của Pháp, thay đổi việc sử dụng được điều chỉnh bởi bộ Luật xây 

dựng và Nhà ở. Con việc chuyển đổi mục đích sử dụng được điều chỉnh bởi các 

văn bản thuộc Bộ Luật về Quy hoạch.   

Điều này giải thích sự tồn tại của hai thủ tục pháp lý khác nhau.   

 
1 Sử dụng hình ảnh trên trang mendesortega.blog.br 
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1. Thủ tục thay đổi việc sử dụng   

Trước khi tiến hành các thủ tục nhằm thay đổi việc sử dụng, cần thực hiện 

bước xác định việc sử dụng tài sản (1.1).   

Sau đó, chúng ta sẽ xem xét thủ tục và quy trình cần phải thực hiện (1.2)  

1.1. Xác định hiện trạng sử dụng  

Việc sử dụng một tài sản được xác định qua bản hiện trạng sử dụng ngày 01 

tháng 01 năm 1970. 

Tại sao lại là thời điểm này?   

Vào ngày này, người ta đã thực hiện việc thống kê các diện tích xây dựng và 

việc sử dụng chúng để cập nhật cơ sở đánh thuế.  

Các chủ sở hữu đã phải kê khai để lập ra một bộ hồ sơ. Những bản khai này 

hiện nay có thể xin tại sở thuế nơi có tài sản (chủ yếu là công chứng viên xin).  

* Nhà được xây trước ngày 01 tháng 01 năm 1970  

Nếu vào ngày 01 tháng 01 năm 1970 tài sản được xác định dành làm nơi ở, 

diện tích đó hiện nay sẽ được xem như sử dụng làm nơi ở bất kể những biến 

động trong việc sử dụng tài sản này từ đó đến nay (thí dụ:  tài sản đã được sử 

dụng cho một mục đích thương mại).  

Biến động về việc sử dụng chỉ được tính khi căn nhà đó được chuyển mục đích 
sau khi được cho phép kèm theo việc trao đổi (chúng ta sẽ xem xét nội dung 

này ở đoạn sau).  

Bằng chứng về việc sử dụng có thể được đưa ra bằng mọi cách, đặc biệt với:   

=> Một bản khai được thực hiện trong khuôn khổ thống kê năm 1970  

=> Hợp đồng cho thuê có hiệu lực vào thời điểm năm 1970  

=> Giấy tờ sở hữu vào thời kỳ này  

=> Bản kê khai thuế   

* Nhà xây sau ngày 01 tháng 01 năm 1970 

Nếu được xây sau ngày 01 tháng 01 năm 1970, nhà sẽ được coi là có mục 

đích sử dụng như cấp phép (tức là việc sử dụng được ghi trong giấy phép xây 

dựng).  

Một khi việc sử dụng được chứng minh, chỉ cần thực hiện những thủ tục đơn 
thuần về mặt hành chính.  

1.2. Chế độ cấp phép   
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Hồ sơ xin cấp phép phải được nộp tại tòa thị chính nơi có tài sản bởi chủ sở 

hữu.   

a. Cơ quan chức năng cấp phép  

Thị trưởng thành phố nơi có tài sản có thẩm quyền trong việc cho phép hay 

từ chối  đối với đơn xin thay đổi việc sử dụng nhà theo những tiêu chí do mỗi 

thành phố ấn định.   

Quyết định này có thể bị kháng nghị (theo đường hành chính hay ra tòa) 

trong vòng hai tháng kể từ khi được công bố.   

b. Quyết định cho phép thay đổi việc sử dụng  

b1. Về nguyên tắc, quyết định cho phép thay đổi việc sử dụng có tính cá 
nhân 

Điều này có nghĩa quyết định đó được cấp cho cá nhân (người thụ hưởng việc 

cấp phép) và không thể chuyển cho người khác.  

Việc ngưng những hoạt động thương mại hay nghề nghiệp ở địa điểm trước đó 
dành làm nơi ở khiến quyết định cho phép hết hiệu lực.   

b2. Trong trường hợp ngoại lệ, quyết định cấp phép này có tính đối vật (có 
giá trị đối với căn nhà) 

Trong trường hợp này, việc cấp phép sẽ gắn với địa điểm chứ không phải với 

người sẽ thực hiện hoạt động trong nhà cũ. Nó đi kèm theo sự việc đổi một 

diện tích khác.  

• Việc trao đổi mặt bằng  

 Là nguyên tắc theo đó người xin thay đổi việc sử dụng bất động sản phải đổi 

diện tích muốn thay đổi bằng mặt bằng khác không dành làm nhà ở.   

 Cụ thể, khi xin chuyển đổi một nơi ở làm nơi kinh doanh hay văn phòng, 
người xin phải tiến hành việc chuyển đổi một địa điểm kinh doanh hay văn 
phòng trong cùng tòa nhà hay trong một tòa nhà khác cùng khu phố thành 

nơi ở. Hai hoạt động này phải được thực hiện cùng thời điểm.  

Hội đồng thành phố sẽ họp để quyết định:  

- Điều kiện cấp phép  

- Điều kiện trao đổi  

  

Tại Paris, những mặt bằng để trao đổi phải đảm bảo chất lượng và diện tích 

tương đương với diện tích xin thay đổi việc sử dụng.   

Những không gian nằm ở tầng trệt không được phép dùng để trao đổi.  
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Hơn nữa, ở những khu vực thiếu hụt nhà ở và dư thừa diện tích thương mại và 

văn phòng, mặt bằng để trao đổi (để làm nhà ở) phải có diện tích lớn gấp đôi 
diện tích xin thay đổi việc sử dụng (trừ khi mặt bằng này được chuyển thành 

nhà cho thuê xã hội).  

• Việc công bố công khai quyết định cho phép trong hồ sơ nhà  

Việc cấp phép kèm theo việc trao đổi sẽ mang tính vĩnh viễn và phải được 

công bố tại văn phòng đăng ký thế chấp (trước khi thực hiện việc thay đổi).    

Việc công bố công khai này được thực hiện bởi công chứng viên và liên quan 

đến hai căn nhà đối tượng của việc thay đổi sử dụng.   

Sự công bố này có hệ quả gắn việc cho phép với căn nhà và như vậy trong 

trường hợp có chuyển nhượng, tài sản sẽ được tự động chuyển giao cùng với 

quyết định cấp phép.    

Quyết định cho phép được công bố sẽ có hiệu lực đối với bên thứ ba và có tác 

dụng thông tin trong trường hợp tài sản được thế chấp.   

c. Chuyển đổi mục đích sử dụng   

Khi việc sử dụng một căn nhà được cho phép thay đổi vĩnh  viễn (với sự trao 

đổi), điều này sẽ làm thay đổi mục đích của công trình xây dựng (căn cứ trên 

giấy phép xây dựng).  

Người ta gọi đó là việc chuyển đổi mục đích sử dụng.  

Không giống với quy trình thay đổi việc sử dụng, quy trình chuyển đổi mục 

đích sử dụng được áp dụng:   

- Ở mọi thành phố;   

- Ngay khi người ta chuyển đổi một cách vĩnh viễn một nơi ở thành nơi kinh 
doanh thương mại, một nơi kinh doanh thành nơi ở, văn phòng thành nơi ở, 

văn phòng thành nơi kinh doanh, khách sạn thành nơi hành nghề thủ công, 

v.v...  

 Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đòi hỏi phải xác định trước hết mục đích 
sử dụng “ban đầu” của tài sản.   

c1. Xác định mục đích sử dụng ban đầu   

Giấy phép xây dựng được cấp bởi thị trưởng thành phố cho phép việc xây 

dựng hay việc cải tạo một tài sản nêu rõ việc sử dụng của công trình xây 

dựng.  

 Do đó, giấy phép này cho phép xác định mục đích sử dụng ban đầu của căn 
nhà.   
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Giấy phép xây dựng được cấp dựa trên Bản đồ Quy hoạch địa phương (khác 
nhau đối với từng thành phố) nếu thành phố đã phê duyệt hoặc mọi giấy tờ 

khác có giá trị (đặc biệt là bản đồ thành phố).  

Bản đồ Quy hoạch nêu rõ và xác định vị trí những khu vực có thể xây nhà ở, 

văn phòng, khu thương mại (những khu vực đô thị có hiệu số sử dụng đất 

khác nhau tùy theo mục đích sử dụng nhà ở hay văn phòng...), những khu 

vực dành cho sản xuất nông nghiệp...   

Mục đích sử dụng một bất động sản có thể là:  làm nơi ở, khách sạn, văn 
phòng, thương mại, thủ công nghiệp, công nghiệp, nông nghiệp hay trồng 

rừng, dịch vụ công hay công trình công ích.  

c2. Thủ tục hành chính liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng   

 Nhằm đảm bảo việc tuân thủ những nguyên tắc quy hoạch, trước khi thực 

hiện mọi chuyển đổi mục đích sử dụng cần được phải xin chấp thuận về mặt 
quy hoạch.  

 Hình thức xin chấp thuận về mặt quy hoạch phụ thuộc vào việc có hay không  

công trình:   

- Hoặc việc chuyển đổi mục đích sử dụng sẽ kèm theo việc xây dựng làm thay 

đổi cấu trúc có căn nhà hay bề mặt căn nhà:  trường hợp này đòi hỏi phải xin 

giấy phép xây dựng; 

 - Hoặc việc chuyển đổi mục đích sử dụng được thực hiện không kèm theo xây 

dựng hoặc chỉ kèm theo cải tạo nhỏ:  chỉ cần thực hiện khai báo trước về việc 

cải tại này.  

 Thủ tục khai báo công trình cải tạo ít phức tạp hơn so với việc xin giấy phép 

xây dựng. Việc cấp phép cần quá trình xét duyệt mất nhiều thời gian.   

Việc nộp đơn xin giấy phép xây dựng hay giấy khai báo về việc thực hiện công 

trình được xem là việc xin phép thay đổi việc sử dụng nhà ở.   

Đối với những căn hộ chung cư, việc xin chuyển đổi mục đích sử dụng chỉ 
được thực hiện khi điều lệ chung cư cho phép những hình thức sử dụng mới và 

việc chuyển đổi không gây hại hay gây nguy hiểm cho những người ở cạnh.   

d) Việc miễn xin phép thay đổi việc sử dụng:   

Nhằm cho phép việc thực hiện những hoạt động nghề nghiệp trong khu dân 

cư (văn phòng luật sư, thi hành án...) hay hoạt động kinh doanh mới, việc 

miễn xin phép thay đổi chế độ sử dụng được đưa ra đối với trường hợp dự 

kiến đa mục đích sử dụng (làm nơi ở và hành nghề chuyên môn)   
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Việc chuyển đổi một phần nơi ở để thực hiện một hoạt động nghề nghiệp hay 

thương mại có thể được cho phép trong những giả thiết sau, với điều kiện là 

địa điểm đó phải là nơi ở chính của người đề nghị:    

- Đối với phần trên tầng, việc sử dụng hỗn hợp được cho phép với điều kiện 

không tiếp khách hàng cũng như tiếp nhận hàng hóa; 

- Ở tầng trệt, việc sử dụng đa hỗn hợp được cho phép ngay cả để tiếp khách 

hay tiếp nhận hàng hóa.  

Tuy nhiên, hoạt động nghề nghiệp không thể được thực hiện tại nơi ở nếu 

hoạt động này gây phiền phức, nguy hiểm đối với người ở cạnh hay sự lộn xộn 

đối với khu nhà.  

 Cuối cùng, không thể tiến hành những hoạt động này nếu hợp đồng cho thuê 

hay quy chế của tòa nhà chung cư cấm những hoạt động đó.   

Ở Paris, diện tích nhà ở được dùng cho những hoạt động thương mại hay nghề 

nghiệp không được vượt quá 50% tổng diện tích chung.  

2. Những chế tài kèm theo 

2.1. Việc không tôn trọng quy định về việc thay đổi chế độ sử dụng  

Việc không tôn trọng những quy định này có thể dẫn tới những hình phạt về 

mặt pháp lý và tài chính.   

a) Sự vô hiệu của những thỏa thuận   

Những thỏa thuận có chủ thể là một căn nhà mà việc sử dụng không hợp 

pháp (vd: cho thuê, bán) có thể bị hủy bỏ.  

 Để đạt được tuyên bố vô hiệu đối với một thỏa thuận, phải khởi kiện ra tòa 

án (trong thời gian có hiệu lực) và tòa án sẽ xem xét đề nghị này.  

Văn bản bị tuyên vô hiệu được xem là chưa bao giờ tồn tại (trong trường hợp 

hợp đồng cho thuê vô hiệu, có thể đòi lại tiền thuê, v.v...)  

 b) Phạt    

Người thực hiện thay đổi một cách bất hợp pháp việc sử dụng một tài sản có 

thể chịu một khoản phạt 25.000 euro.   

Khoản phạt này sẽ được tuyên bởi chánh án tòa thượng thẩm nơi có bất động 

sản theo đề nghị của công tố viên và yêu cầu của thị trưởng thành phố.    

Sự can thiệp của chính quyền sẽ hết thời hiệu sau 5 năm kể từ ngày cơ quan 
chức năng biết hay lẽ ra phải biết về việc sử dụng trái phép.   

Tuy nhiên người vi phạm tiếp tục trong tình trạng vi phạm nếu tiếp tục sử 

dụng không hợp pháp căn nhà.   

c) Việc trả lại nguyên trạng  
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Ngoài việc phạt tiền, chánh án tòa thượng thẩm sẽ ra lệnh trả lại nguyên 

trạng căn nhà đã bị sử dụng trái mục đích trong thời gian nhất định. Hết thời 

hạn này, chánh án tòa thượng thẩm có thể tuyên phạt tối đã 1000 euro mỗi 

ngày trên mỗi mét vuông sử dụng trái phép.  

Quá thời hạn này, cơ quan chức năng có thể mặc nhiên tiến hành việc trục 

xuất những người sử dụng và thực hiện những công trình cần thiết và mọi chi 

phí do người vi phạm chịu.  

Việc buộc người vi phạm cam kết trả lại nguyên trạng căn nhà là hình thức 

trừng phạt có tính răn đe nhất.  

 Sự can thiệp của chính quyền sẽ hết thời hiệu sau 5 năm kể từ ngày cơ quan 
chức năng biết hay lẽ ra phải biết về việc sử dụng trái phép.  

 d) Những chế tài hình sự  

 Những chế tài này chủ yếu liên quan đến những trường hợp mắc lỗi.  

Những người biết rõ hậu quả của việc khai báo gian lận liên quan đến việc sử 

dụng một căn nhà hay che dấu (hoặc cố tình che dấu) gian lận nhà ở nằm 

trong chế độ cấp phép có thể bị phạt tù 1 năm hay/hoặc là 80.000 euro  

2.1. Việc không tôn trọng quy định liên quan đếnviệc chuyển đổi mục 
đích sử dụng  

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng không được sự cho phép hay không tôn 

trọng những quy định liên quan đến quy hoạch có thể phải chịu những chế tài 

khác nhau nếu công trình được thực hiện.   

Thị trưởng thành phố có nghĩa vụ lập biên bản ngay khi được thông tin về vi 

phạm.    

a) Chế tài hình sự   

Người vi phạm có thể bị phạt một khoản từ 1.200 euro đến một khoản không 

vượt quá, trong trường hợp xây dựng diện tích sàn, 6000 euro/m2 xây dựng, 

phá dỡ và trong những trường hợp khác 300.000 euro.   

Trong tình huống tăng nặng, có thể bị tuyên phạt tù 6 tháng.  

  

Những hình phạt này có thể liên quan cả người thụ hưởng công trình, kiến 

trúc sư, nhà thầu và những người có trách nhiệm trong việc thực hiện công 

trình.   

Thị trưởng thành phố có nghĩa vụ lập biên bản ngay khi nắm được vi phạm.   

Trong trường hợp kết án, tòa phải ra quyết định:   

- Hoặc buộc các công trình thực hiện phải phù hợp với các quy định về mặt 

quy hoạch hay giấy phép xây dựng hoặc bản khai thực hiện công trình;  
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- Hoặc phá dỡ công trình để lập lại nguyên trạng.  

Những phán quyết này có thể kèm theo việc phạt hay/hoặc là tiến hành một 

cách mặc định việc phá dỡ.  

 Sự can thiệp của chính quyền sẽ vô hiệu sau 3 năm kể từ khi công trình hoàn 

thành.  

 b) Việc cưỡng chế chấm dứt công trình    

Thị trưởng hay thẩm phán toàn án có thể ra lệnh về việc chấm chứt công 

trình. Thị trưởng cũng có thể đưa ra những quyết định khác chẳng hạn việc 

tịch thu thiết bị thi công, vật liệu xây dựng hay niêm phong công trình.    

c) Trách nhiệm dân sự  

Người bị thiệt hại trực tiếp do công trình xây dựng trái phép có thể kiện đòi 
phá dỡ công trình hay bồi thường thiệt hại lợi ích. Thời hạn để khiếu kiện là 10 

năm.   

d) Cấm kết nối với mạng lưới đô thị   

Những công trình xây dựng trái phép không được phép kết nối vĩnh viễn với 

mạng lưới điện, nước, gas hay điện thoại. 
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