
Di ChúC và Tài SẢn
nếu không có di chúc

Quš vÎ có bi‰t n‰u không có di chúc 
thì quÓc h¶i së xº lš tài sän thay cho 
quš vÎ không? Có m¶t b¶ luÆt ÇÜ®c 

g†i là ‘intestacy laws’së t¿ Ç¶ng áp døng 
trong tình trång ngÜ©i ch‰t không Ç‹ låi di 
chúc. M¶t khi nh»ng món n® cûa quš vÎ Çã 
ÇÜ®c thanh toán xong thì sÓ tài sän còn låi, 
së lÀn lÜ®t ÇÜ®c phân phát cho ngÜ©i thân 
còn sÓng cûa quš vÎ theo m¶t công thÙc Çã 
quy ÇÎnh. M‡i m¶t ngÜ©i thân cûa quš vÎ 
së ÇÜ®c thØa hÜªng theo thÙ t¿ Üu tiên. N‰u 
ngÜ©i còn sÓng l†t vào trong nhóm ngÜ©i 
ÇÜ®c thØa hÜªng Üu tiên thì tÃt cä nh»ng 
ngÜ©i còn låi së m¥c nhiên bÎ loåi ra khÕi 
vòng thØa hÜªng. Có nghïa là, nh»ng ngÜ©i 
này së không ÇÜ®c thØa thÜªng phÀn nào 
cä.

Có m¶t trÜ©ng h®p ngoåi lŒ là n‰u ngÜ©i 
qua Ç©i Ç‹ låi ngÜ©i phÓi ngÅu m¶t mình 
không con cái thì ngÜ©i phÓi ngÅu (trên 
hôn phÓi hay de facto, ngoåi trØ ngÜ©i phÓi 
ngÅu Çã ly hôn) së ÇÜ®c hÜªng tr†n tài sän. 
N‰u ngÜ©i phÓi ngÅu và con cái ÇŠu còn 
sÓng thì ngÜ©i phÓi ngÅu së thØa hÜªng hÀu 
nhÜ phÀn l§n và con cái có th‹ thØa hÜªng 
m¶t phÀn nhÕ nào. 

Công thÙc phân phát tài sän cûa ngÜ©i ch‰t 
không Ç‹ låi di chúc cûa m‡i ti‹u bang và 
lãnh th° ÇŠu khác nhau. Ví dø nhÜ tåi Nam 
Úc, b¶ luÆt Administration and Probate 
Act 1919  vŠ quän lš tài sän cûa ngÜ©i quá 
cÓ và di chúc mô tä cách phân chia tài sän 
nhÜ sau:

- Tài sän së ÇÜ®c ngÜ©i phÓi ngÅu còn sÓng 
thØa hÜªng toàn b¶ n‰u không có con cái;

- N‰u ngÜ©i ch‰t có tài sän dÜ§i $100,000 
thì ngÜ©i phÓi ngÅu còn sÓng së thØa hÜªng 
tr†n tài sän Çó bao gÒm cä nh»ng vÆt sª 
h»u cá nhân nhÜ n» trang, xe c¶ và ÇÒ Çåc 
trong nhà. 

- N‰u ngÜ©i ch‰t có ngÜ©i phÓi ngÅu và 
con cái và giá trÎ tài sän trên $100,000, 
ngÜ©i phÓi ngÅu së thØa hÜªng $100,000 
trÜ§c tiên c¶ng thêm phân nºa giá trÎ tài 
sän còn låi cùng các vÆt sª h»u cá nhân 
cûa ngÜ©i quá cÓ. Nh»ng ngÜ©i con së thØa 
hÜªng ÇÒng ÇŠu trên phân nºa tài sän còn 
låi. Ví dø, n‰u giá trÎ tài sän là $180,000, 
ngÜ©i phÓi ngÅu së thØa hÜªng trÜ§c tiên là 
$100,000 c¶ng thêm phân nºa cûa $80,000 
tÙc $40,000 cùng các vÆt sª h»u cá nhân 
cûa ngÜ©i quá cÓ. SÓ còn låi $40,000 së 
ÇÜ®c chia ÇŠu cho nh»ng ngÜ©i con. N‰u 
có ngÜ©i con dÜ§i 18 tu°i thì phÀn thØa 
hÜªng phäi kš gºi cho cÖ quan tín thác 
công c¶ng (public trustee) cho Ç‰n næm 
ÇÙa trÈ lên 18 tu°i. 

- N‰u ngÜ©i ch‰t không có ngÜ©i phÓi ngÅu 
thì nh»ng ngÜ©i con còn sÓng së ÇÜ®c thØa 
hÜªng tài sän ÇÒng ÇŠu. N‰u m¶t trong 
nh»ng ngÜ©i con không còn sÓng thì con 
cái cûa ngÜ©i này së thØa hÜªng ÇÒng ÇŠu 
trên phÀn cûa cha ho¥c mË chúng. Trong 
trÜ©ng h®p m¶t ngÜ©i con Çã ch‰t và không 

có con cái thì phÀn thØa hÜªng Çó së ÇÜ®c 
chia ÇÒng ÇŠu cho nh»ng anh chÎ em còn 
sÓng.

- N‰u ngÜ©i ch‰t không có ngÜ©i phÓi ngÅu 
và con cái thì tài sän së ÇÜ®c chia ÇŠu cho 
cha mË;

- N‰u ngÜ©i ch‰t không có ngÜ©i phÓi 
ngÅu, con cái và cha mË thì tài sän së ÇÜ®c 
chia ÇŠu cho các anh chÎ em;

- N‰u ngÜ©i ch‰t không có ngÜ©i phÓi 
ngÅu, con cái, cha mË và anh chÎ em thì tài 
sän së ÇÜ®c chia ÇŠu cho cháu n¶i ngoåi;

Con nuôi chính thÙc së vÅn ÇÜ®c thØa 
hÜªng ÇÒng ÇŠu nhÜng không th‹ thØa 
hÜªng tài sän cûa cha mË ru¶t mình, trØ khi 
s¿ kiŒn nhÆn làm con nuôi xäy ra sau khi 
cha ho¥c mË ru¶t Çã qua Ç©i. Nh»ng ngÜ©i 
con sinh ra trong cu¶c hôn nhân có hiŒu l¿c 
vŠ pháp lš hay không vÅn ÇÜ®c quyŠn thØa 
hÜªng tài sän cûa cha ho¥c mË mình trong 
tình trång ch‰t không Ç‹ låi di chúc. NgÜ©i 
con sinh ra ngoài ngoài hôn thú có th‹ phäi 
làm ÇÖn lên Tòa Án Gia ñình n‰u ngÜ©i Çã 
mÃt chÜa bao gi© nhÆn h† là con. 

N‰u hai v® chÒng ÇŠu ÇÙng tên chung m¶t 
cæn nhà, thì khi m¶t trong hai mÃt Çi thì 
cæn nhà së t¿ Ç¶ng trª thành tài sän riêng 
cûa ngÜ©i còn sÓng. ViŒc này së không th‹ 
thay Ç°i b¢ng di chúc. N‰u nhÜ ngÜ©i qua 
Ç©i ÇÙng tên m¶t mình trên cæn nhà trong 
khi ngÜ©i phÓi ngÅu và con cái còn sÓng 
thì ngÜ©i phÓi ngÅu còn sÓng së ÇÜ®c phép 
ª trong cæn nhà cao nhÃt là ba tháng và có 
quyŠn mua låi cæn nhà. Nói theo cách khác, 
giá trÎ cûa cæn nhà thÜ©ng là trên $100,000, 
ngÜ©i phÓi ngÅu còn sÓng së phäi mua låi 
phÀn thØa hÜªng cûa chính con cái mình 
hÀu ÇÜ®c ti‰p tøc sÓng trong cæn nhà Çó. 
N‰u nhÜ ngÜ©i phÓi ngÅu còn sÓng không 
Çû khä næng mua ÇÙt cæn nhà tØ con cái 
mình thì h† phäi làm ÇÖn xin tòa tåm gác 
låi viŒc bán cæn nhà cho Ç‰n khi tÃt cä con 
cái lên Ç‰n 18 tu°i.

Lập di chúc
LÆp di chúc là cách duy nhÃt Ç‹ Çäm bäo 
tài sän cûa quš vÎ ÇÜ®c phân chia theo Çúng 
š nguyŒn cûa mình. Cho dù b¶ luÆt vŠ tình 
trång ch‰t không Ç‹ låi di chúc có mô tä 
công thÙc phân phát theo nguyŒn v†ng 
cûa quš vÎ Ç‰n Çâu Çi chæng n»a, n‰u có di 
chúc thì thû tøc giäi quy‰t tài sän së ÇÜ®c 
ti‰n hành m¶t cách nhanh chóng và b§t tÓn 

kém hÖn nhiŠu.

MuÓn lÆp di chúc, quš vÎ phäi trên 18 tu°i 
và có Çû s¿ minh mÅn Ç‹ hi‹u rõ mình 
Çang làm gì. Có nghïa là, quš vÎ cÀn bi‰t 
là mình Çang lÆp di chúc và hi‹u rõ k‰t quä 
cûa bän di chúc do mình làm ra. Quš vÎ 
phäi nhÆn ÇÎnh rõ Çâu là tài sän thu¶c vŠ 
mình và nh»ng mÓi liên hŒ gi»a mình cùng 
các ngÜ©i thân trong gia Çình. M¶t bän di 
chúc có hiŒu l¿c phäi ÇÜ®c ghi chép trên 
giÃy và không th‹ ghi âm. 

Quš vÎ cÀn phäi ÇŠ ngày tháng næm rõ ràng 
trÜ§c khi kš vào bän di chúc cùng v§i s¿ 
hiŒn diŒn cûa hai nhân chÙng trên 18 tu°i. 
TÓt nhÃt là cä ba ngÜ©i ÇŠu nên sº døng 
cùng m¶t cây bút cùng mÀu. Nhân chÙng 
không cÀn phäi bi‰t n¶i dung cûa bän di 
chúc và h† không th‹ là ngÜ©i ÇÜ®c thØa 
hÜªng gia sän, ho¥c là phÓi ngÅu cûa ngÜ©i 
ÇÜ®c thØa hÜªng. 

Quš vÎ có th‹ lÆp di chúc b¢ng nh»ng cách 
khác nhau:

- Qua luÆt sÜ: tùy theo s¿ r¡c rÓi cûa bän di 
chúc, luÆt sÜ së lÃy lŒ phí ít ho¥c nhiŠu hÖn. 
LuÆt sÜ có th‹ lÃy lŒ phí cÓ ÇÎnh cho m¶t 
bän di chúc ÇÖn giän tØ $300 - $400. N‰u 
muÓn thay Ç°i bän di chúc thì quš vÎ có th‹ 
phäi trä lŒ phí cho luÆt sÜ lÀn n»a. 

- Qua công ty thín thác (trustee company): 
thÜ©ng h† không lÃy lŒ phí nhÜng h† muÓn 
quš vÎ chÌ ÇÎnh h† làm ‘executor’ tÙc ngÜ©i 
thi hành di chúc. H† së lÃy lŒ phí cho viŒc 
thi hành phân phát tài sän và lŒ phí này së 
ÇÜ®c trØ ra tØ tài sän cûa quš vÎ. 

- Qua cÖ quan tín thác công c¶ng (public 
trustee): nh»ng cÖ quan chính phû này có 
nh»ng Çi‹m l®i hÖn là các công ty tín thác 
thu¶c tÜ nhân. LŒ phí thÜ©ng thÃp hÖn. 
Nh»ng cÖ quan này không phäi chÎu trách 
nhiŒm v§i các nhà c° phÀn, và h† không 
th‹ nào bÎ phá sän ho¥c r©i Çi nÖi khác. Tuy 
nhiên, quš vÎ b¡t bu¶c phäi ch†n cÖ quan 
tín thác công c¶ng là ngÜ©i thi hành di chúc 
n‰u quš vÎ ch†n cÖ quan này làm di chúc 
cho mình. 

- M¶t sÓ cÖ quan tØ thiŒn có th‹ giúp quš vÎ 
lÆp m¶t bän di chúc ÇÖn giän miÍn phí v§i 
ÇiŠu kiŒn quš vÎ Ç‹ låi cho cÖ quan tØ thiŒn 
cûa h† m¶t phÀn nào Çó trong bän di chúc.

- T¿ vi‰t di chúc cho mình, nhÜng quš vÎ 
chÌ nên t¿ làm n‰u quš vÎ chÌ toan tính 
nh»ng ÇiŠu rÃt ÇÖn giän. Cho dù là vÆy, 
quš vÎ cÛng cÀn phäi bÕ khá nhiŠu công 
sÙc Ç‹ tìm hi‹u. Nh»ng sÖ sót nhÕ có th‹ 
dÅn Ç‰n vÃn ÇŠ hŒ tr†ng và thân nhân cûa 
quš vÎ có th‹ së bÎ mÃt rÃt nhiŠu th©i gi© và 
tÓn kém Ç‹ giäi quy‰t ngoài tòa. 

Ls. KiŠu Ng†c
CARES Lawyers 

Pháp Luật Phổ Thông
Introduction To Australian Law

Ls. Kiều Ngọc phụ trách

Xin Lưu ý: những điều trình bày dưới đây chỉ là thông tin phổ quát không thể thay thế cho bất cứ lời tư vấn chuyên 
môn nào. nếu Quý vị có một vấn đề pháp lý, quý vị nên đi luật sư riêng để được tư vấn trong từng trường hợp cá biệt.

Thủ Tục Ly dị
Một đôi nam nữ yêu nhau thắm thiết 

và muốn đi đến hôn nhân. Chẳng 
may bữa nọ cả hai cùng bị tai nạn giao 
thông và chết. Lên thiên đàng, họ xin với 
Ngọc hoàng thượng đế được làm lễ cưới. 
Ngọc hoàng bảo: “Được, để ta sắp xếp”. 
Hai người lui về chờ.
Sau 10 năm chờ đợi, cuối cùng Ngọc 
hoàng xuất hiện, dẫn theo một cha xứ và 
tuyên bố đã đến lúc làm lễ cưới. Thế là lễ 
cưới được tiến hành.
Đôi vợ chồng chung sống hạnh phúc cho 
đến 20-30 năm sau thì họ đâm ra ghét 
nhau. Cả hai bèn đến gặp Thượng đế xin 
được ly hôn. Thượng đế nghe xong liền 
“choáng”. Ngài phán: “Cái gì, ly hôn à !? 

Ta đã phải chờ cả 10 năm mới có một cha 
xứ được lên Thiên đàng để làm lễ cho hai 
ngươi. Bây giờ lại ly hôn. Biết đến bao 
giờ mới tìm được một luật sư được lên 
Thiên đàng để tiến hành thủ tục ly dị hả 
.... trời.?”

Lý giẢi Sai Lầm
Một luật sư đang biện hộ cho một 

người bị buộc tội ăn trộm. Luật sư 
nói với tòa:
- Kính thưa ngài, tôi xin trình bày rằng 
thân chủ của tôi không hề đột nhập vào 
căn nhà đó. Anh ta thấy cửa sổ phòng 
khách mở trống và chỉ thọc cánh tay phải 
vào để lấy ra vài món đồ vặt vãnh. Đấy, 
cánh tay của thân chủ tôi đâu phải là 
chính anh ta, và tôi không hiểu sao ngài 
có thể trừng phạt cả một con người vì 
một sai phạm chỉ do một phần tứ chi của 
người ấy thực hiện.
Quan tòa cân nhắc lý luận này một lâu 
rồi trả lời:
- Lý luận của cô trình bày rất khéo. Xét 
theo lý lẽ đó, tôi tuyên án cánh tay của bị 
cáo một năm tù giam. Có đi theo cánh tay 
hay không là tùy ở bị cáo.
Bị cáo mỉm cười, rồi với sự trợ giúp của 
luật sư, tháo rời cánh tay giả ra, đặt lên 
trên ghế và ra về.

người Sưu Tầm


