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Quy định về chứng thực bản sao từ bản chính

Cập nhật: 08-08-2011 22:01:26    

Theo quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u 11 Ngh? ??nh s? 79/2007/N?-CP ngày 18/5/2007 v? c?p b?n sao t? s? g?c,
ch?ng th?c b?n sao t? b?n chính, ch?ng th?c ch? ký thì ng??i dân có quy?n “yêu c?u b?t k? c? quan có th?m
quy?n ch?ng th?c nào quy ??nh t?i các kho?n 1, 2 và 3 ?i?u 5 c?a Ngh? ??nh này th?c hi?n vi?c ch?ng th?c,
không ph? thu?c n?i c? trú c?a ng??i yêu c?u ch?ng th?c”.

T?i ?i?m a kho?n 2 ?i?u 5 Ngh? ??nh s? 79/2007/N?-CP c?ng quy ??nh: “?y ban nhân dân xã, ph??ng, th? tr?n (sau ?ây g?i là ?y ban nhân dân c?p xã) có th?m quy?n và trách nhi?m: a) Ch?ng th?c b?n sao t? b?n chính các gi?y t?, v?n b?n b?ng ti?ng Vi?t”. Do v?y,

v? nguyên t?c, b?n hoàn toàn có quy?n yêu c?u UBND xã n?i con trai b?n ?ang sinh s?ng - ho?c m?t n?i khác- ti?n hành ch?ng th?c b?n sao các gi?y t? c?n thi?t ?? ph?c v? cho vi?c nh?p h?c c?a cháu.

Tuy nhiên, ?i?u 16 Ngh? ??nh s? 79/2007/N?-CP c?ng quy ??nh m?t s? tr??ng h?p c? quan có th?m quy?n ch?ng th?c không ???c ch?ng th?c b?n sao t? b?n chính, c? th? nh? sau:

“Ng??i th?c hi?n ch?ng th?c b?n sao t? b?n chính không ???c th?c hi?n ch?ng th?c trong các tr??ng h?p sau ?ây:

1. B?n chính ???c c?p sai th?m quy?n ho?c gi? m?o.

2. B?n chính ?ã b? t?y xóa, s?a ch?a, thêm, b?t ho?c ?ã b? h? h?ng, c? nát không th? xác ??nh rõ n?i dung.

3. B?n chính không ???c phép ph? bi?n trên các ph??ng ti?n thông tin ??i chúng theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

4. ??n, th? và các gi?y t? do cá nhân t? l?p không có ch?ng nh?n, ch?ng th?c ho?c xác nh?n c?a c? quan, t? ch?c có th?m quy?n.

5. Các gi?y t?, v?n b?n khác mà pháp lu?t quy ??nh không ???c sao”.

??i chi?u nh?ng quy ??nh trên v?i thông tin do b?n cung c?p cho th?y, do b?n chính Gi?y khai sinh c?a cháu bé ?ã b? nhòe m?c, c? nát nên vi?c UBND xã t? ch?i ti?n hành ch?ng th?c b?n sao Gi?y khai sinh c?a cháu là không trái v?i quy ??nh c?a pháp lu?t.

?? có th? hoàn thành ??y ?? gi?y t? cho con b?n nh?p h?c, b?n c?n ti?n hành ngay th? t?c xin c?p l?i b?n chính Gi?y khai sinh cho cháu bé.

Theo quy ??nh t?i ?i?u 62 Ngh? ??nh 158/2005/N?-CP ngày 27/12/2005 v? ??ng ký và qu?n lý h? t?ch thì:

“1. Trong tr??ng h?p b?n chính Gi?y khai sinh b? m?t, h? h?ng ho?c ph?i ghi chú quá nhi?u n?i dung do ???c thay ??i, c?i chính h? t?ch, xác ??nh l?i dân t?c, xác ??nh l?i gi?i tính, b? sung h? t?ch ho?c ?i?u ch?nh h? t?ch mà S? ??ng ký khai sinh còn l?u tr? ???c, thì

???c c?p l?i b?n chính Gi?y khai sinh.

2. ?y ban nhân dân c?p huy?n, n?i l?u tr? S? ??ng ký khai sinh th?c hi?n vi?c c?p l?i b?n chính Gi?y khai sinh.

3. S? T? pháp t?nh (thành ph?), n?i tr??c ?ây ???ng s? ?ã ??ng ký khai sinh có y?u t? n??c ngoài th?c hi?n vi?c c?p l?i b?n chính Gi?y khai sinh”.

Nh? v?y, b?n c?n liên h? v?i ?y ban nhân dân huy?n n?i ?ã ti?n hành ??ng ký khai sinh cho con b?n ?? làm th? t?c xin c?p l?i b?n chính Gi?y khai sinh c?a cháu.

B?n chính Gi?y khai sinh ???c c?p l?i s? có giá tr? pháp lý t??ng ???ng v?i b?n chính Gi?y khai sinh ???c c?p l?n ??u. Theo h??ng d?n t?i ?i?u 3 Thông t? s? 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a Ngh? ??nh s? 79/2007/N?-CP ngày

18/5/2007 c?a Chính ph? v? c?p b?n sao t? s? g?c, ch?ng th?c b?n sao t? b?n chính, ch?ng th?c ch? ký thì “b?n chính ???c dùng ?? ??i chi?u và ch?ng th?c b?n sao bao g?m:

a) B?n chính c?p l?n ??u;

b) B?n chính c?p l?i;
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c) B?n chính ??ng ký l?i”.

Do v?y, sau khi hoàn t?t th? t?c xin c?p l?i và ???c c?p l?i b?n chính Gi?y khai sinh c?a con b?n, b?n có th? ti?n hành ch?ng th?c b?n sao gi?y t? này t?i ?y ban nhân dân xã (ph??ng, th? tr?n) b?t k? ?? hoàn t?t th? t?c ??ng ký ?i h?c cho cháu bé.

Lu?t s? Nông Th? H?ng Hà
Công ty Lu?t H?ng Hà

S? 114 Phan K? Bính, Ba ?ình, Hà N?i
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