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Hợp đồng mua bán nhà tính bằng ngoại tệ là vi phạm pháp luật

Cập nhật: 10-02-2012 20:37:45    

 

Gia ?ình ông Ngô Nh?t Thái (Ba ?ình, Hà N?i; email: nnthai3yt@...) ký h?p ??ng mua nhà v?i Sàn giao d?ch b?t

??ng s?n t? tháng 6/2009 v?i giá tính b?ng ?ô la M? (USD) và quy ??nh khi thanh toán (theo t?ng ??t) s? tr?

b?ng Vi?t Nam ??ng quy ??i theo t? giá t?i th?i ?i?m thanh toán.

??n tháng 10/2011, gia ?ình ông Thái ?ã tr? kho?ng 70% t?ng giá tr? nhà, ph?n còn l?i s? thanh toán khi nh?n

nhà.

Tuy nhiên, theo ông Thái ???c bi?t, Ngh? ?inh 95/2011/N?-CP ngày 20/10/2011 c?a Chính ph? quy ??nh, các t?
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ch?c kinh doanh không ???c phép ghi giá và thanh toán d?ch v? b?ng ngo?i t?.

Ông Thái ?? ngh? c? quan ch?c n?ng cho bi?t, ông có th? yêu c?u Sàn giao d?ch b?t ??ng s?n cho phép ông

thanh toán ph?n giá tr? còn l?i c?a ngôi nhà theo t? giá USD t?i th?i ?i?m ký h?p ??ng không?

Ngân hàng Nhà n??c Vi?t Nam gi?i ?áp th?c m?c c?a ông Thái nh? sau:

T?i ?i?u 22 Pháp l?nh Ngo?i h?i quy ??nh: "Trên lãnh th? Vi?t Nam, m?i giao d?ch, thanh toán, niêm y?t, qu?ng

cáo c?a ng??i c? trú, ng??i không c? trú không ???c th?c hi?n b?ng ngo?i h?i, tr? các giao d?ch v?i t? ch?c tín

d?ng khác, các tr??ng h?p thanh toán thông qua trung gian g?m thu h?, ?y thác, ??i lý và các tr??ng h?p c?n
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thi?t khác ???c Th? t??ng Chính ph? cho phép".

??ng th?i, ?i?u 29 Ngh? ??nh 160/2006/N?-CP ngày 28/12/2006 c?a Chính ph? quy ??nh chi ti?t thi hành Pháp

l?nh Ngo?i h?i quy ??nh h?n ch? s? d?ng ngo?i h?i trên lãnh th? Vi?t Nam và ??a ra các tr??ng h?p c? th? ???c

lo?i tr?, trong ?ó không bao g?m hành vi "th?a thu?n giá c? hàng hóa, d?ch v? b?ng ngo?i t?".

C?n c? các n?i dung trên, vi?c h?p ??ng mua bán nhà có n?i dung "giá bán tính b?ng USD" là vi ph?m quy ??nh

pháp lu?t v? ngo?i h?i.

V? ?? ngh? c?a ông Thái liên quan ??n vi?c thanh toán h?p ??ng, t?i ?i?u 388 B? lu?t Dân s? quy ??nh: "H?p
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??ng dân s? là s? th?a thu?n gi?a các bên v? vi?c xác l?p, thay ??i ho?c ch?m d?t quy?n, ngh?a v? dân s?".

T?i kho?n 1 ?i?u 423 B? lu?t Dân s? quy ??nh: "Các bên có th? th?a thu?n s?a ??i h?p ??ng và gi?i quy?t h?u

qu? c?a vi?c s?a ??i, tr? tr??ng h?p pháp lu?t có quy ??nh khác".

Ngoài ra, kho?n 1 ?i?u 389 B? lu?t Dân s? v? các nguyên t?c giao k?t h?p ??ng dân s? quy ??nh: "T? do giao k?t

h?p ??ng nh?ng không ???c trái pháp lu?t, ??o ??c xã h?i".

Nh? v?y, vi?c giao k?t h?p ??ng dân s? là th?a thu?n c?a các bên và các bên và các bên có th? th?a thu?n s?a

??i h?p ??ng nh?ng không ???c trái pháp lu?t.
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Do ?ó, liên quan ??n ?? ngh? c?a ông Thái v? vi?c "ông có th? yêu c?u ???c thanh toán cho Sàn giao d?ch b?t

??ng s?n theo t? giá t?i th?i ?i?m ký h?p ??ng không", Ngân hàng Nhà n??c th?y r?ng, vi?c giao k?t h?p ??ng v?i

n?i dung "giá bán tính b?ng USD" là vi ph?m quy ??nh pháp lu?t v? qu?n lý ngo?i h?i, trái v?i quy ??nh t?i Kho?n

1 ?i?u 398 B? lu?t Dân s?.

Vi?c thanh toán s? ti?n còn l?i c?a H?p ??ng do các bên th?a thu?n và ph?i tuân th? theo quy ??nh pháp lu?t v?

qu?n lý ngo?i h?i.

C?ng TT?T Chính ph? trân tr?ng c?m ?n Ngân hàng Nhà n??c Vi?t Nam ?ã có thông tin gi?i ?áp công dân qua

C?ng TT?T Chính ph?.
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Phòng Thông tin ph?n ánh c?a t? ch?c, công dâ

 

Nguồn: Chinhphu.vn
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