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An Giang, ngày 21 tháng 3 năm 2018

V/v giải đáp phản ánh
của UBND phường Mỹ Xuyên

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường Mỹ Xuyên.
Sở Tư pháp nhận được Công văn số 30/CV-UBND ngày 09/3/2018 của
UBND phường Mỹ Xuyên về việc vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành
chính (liên quan đến hướng dẫn của Sở Tư pháp tại Công văn số 203/STPHCTP ngày 05/3/2018 về việc quán triệt một số quy định của pháp luật về
chứng thực).
Về việc này, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:
Tại đoạn thứ 2 mục 3 của Công văn số 203/STP-HCTP có nêu: “Đồng
thời, căn cứ vào Điều 35 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, việc định đoạt
tài sản chung mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu thì
phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng. Do đó, trong giấy, bán, cho,
tặng xe, phần bên bán cần ghi đầy đủ thông tin và có chữ ký của cả hai vợ
chồng”. Nội dung của hướng dẫn này áp dụng đối với trường hợp xe của cá
nhân là tài sản chung của vợ, chồng và đã đăng ký quyền sở hữu theo quy định
tại khoản 13 Điều 25 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014:
“a) Chủ xe tự nguyện khai là tài sản chung của vợ chồng, phải ghi đầy đủ
họ, tên và chữ ký của vợ, chồng trong giấy khai đăng ký xe; trường hợp xe
thuộc tài sản chung của vợ chồng đã đăng ký đứng tên một người, nay có nhu
cầu đăng ký xe là tài sản chung của hai vợ chồng thì phải khai giấy khai đăng
ký xe, có chữ ký của hai vợ chồng; cơ quan đăng ký xe thu lại giấy chứng nhận
đăng ký xe cũ, cấp giấy chứng nhận đăng ký xe mới”.
“b) Xe của đồng sở hữu khi bán, cho, tặng phải có đủ chữ ký hoặc giấy
ủy quyền bán thay của các chủ sở hữu”.
Sở Tư pháp trao đổi để UBND phường Mỹ Xuyên thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- VPUBND tỉnh (Phòng KSTTHC)
- Lưu: VT, HCTP.
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