
http://hongha.vn/news/pdf/su-quan-cong-chung-giay-uy-quyen-cua-nguoi-o-nuoc-ngoai-619.pdf

Sứ quán công chứng giấy ủy quyền của người ở nước ngoài

Cập nhật: 28-05-2009 09:25:07    

"Anh em tôi được thừa kế nhà ở Hà Nội, do điều kiện công việc nên đến Đại sứ quán VN đề nghị công chứng giấy ủy quyền

cho một người về nước làm thủ tục khai nhận thừa kế

Chúng tôi bị từ chối vì giấy ủy quyền liên quan bất động sản. Việc này có đúng không?". (Phạm Đông Hải, Pháp).

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 24 Pháp lệnh lãnh sự ngày 24/11/1990 (đang có hiệu lực) thì Lãnh sự có quyền thực hiện các

hành vi công chứng sau đây: Chứng thực các hợp đồng, trừ hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu bất động sản ở nước

tiếp nhận, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, nếu hợp đồng đó được thực hiện ở Việt Nam hoặc giữa công

dân Việt Nam với nhau; chứng thực di chúc của công dân Việt Nam và nếu đương sự yêu cầu, thì nhận bảo quản di

chúc đó; chứng thực giấy ủy quyền của pháp nhân và công dân Việt Nam…

Khoản 1 Điều 65 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 về việc công chứng của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

cũng quy định: "Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có thẩm quyền công chứng các hợp đồng, giao dịch theo quy

định của Luật này và pháp luật về lãnh sự, ngoại giao, trừ hợp đồng mua bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho,

cho thuê, thế chấp bất động sản, hợp đồng góp vốn bằng bất động sản, văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản

khai nhận di sản là bất động sản".

Theo các quy định nói trên, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chỉ từ chối công chứng hợp đồng mua bán,

chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp bất động sản, hợp đồng góp vốn bằng bất động sản, văn bản

thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản là bất động sản.

Những giao dịch dân sự khác liên quan đến bất động sản, nhưng không thuộc phạm vi các văn bản nói trên (như hợp

đồng ủy quyền về VN làm các thủ tục khai nhận di sản thừa kế) thì không thuộc phạm vi “không được công chứng” đã

quy định tại khoản 1 Điều 65 Luật Công chứng.

Tại Việt Nam, người nhận ủy quyền sẽ phải thực hiện các thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại cơ quan công chứng Việt

Nam theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Thạc sĩ Phạm Thanh Bình

Công ty Luật Hồng Hà
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