
Di Chúc và Tài Sản
(Tiếp theo kỳ trước)

Ñy Thác (Trusts)

Vì trÈ em dÜ§i 18 tu°i không th‹ 
thØa hÜªng tài sän, nên viŒc ûy 
thác trong di chúc gºi tåm t¥ng 

vÆt cho m¶t ngÜ©i khác gi» h¶ thay cho 
trÈ có th‹ th¿c hiŒn ÇÜ®c. PhÜÖng cách 
này g†i là ‘s¿ ûy thác theo di chúc’ 
(testamentary trust). 

S¿ ûy thác Çòi hÕi m¶t ngÜ©i bi‰t gi» 
gìn và bäo quän tài sän thay cho quyŠn 
l®i cûa trÈ cho Ç‰n khi trÈ Çû tu°i nhÆn 
tài sän vŠ. NgÜ©i này g†i là tín thác viên 
(trustee), së ÇÜ®c chÌ ÇÎnh rõ ràng trong 
di chúc. Bän di chúc cÀn phäi trình bày 
rõ ràng là s¿ ûy thác bao gÒm nh»ng gi§i 
hån gì. Ñy thác viên phäi h‰t sÙc thÆn 
tr†ng trong viŒc gi» gìn và tìm cách làm 
nâng cao giá trÎ cûa tài sän trong th©i gian 
tài sän Çó n¢m dÜ§i s¿ bäo quän cûa h†.

N‰u quš vÎ có con cái bÎ bŒnh tÆt thì hãy 
nên nghï Ç‰n viŒc lÆp phÜÖng thÙc ûy 
thác trong di chúc. Có nghïa là thay vì s¿ 
ûy thác k‰t thúc vào næm trÈ Çû tu°i nhÆn 
tài sän vŠ thì s¿ ûy thác Çó có th‹ kéo dài 
Ç‰n h‰t cu¶c Ç©i cûa trÈ.

T¥ng VÆt
M¶t ngÜ©i nhÆn ÇÜ®c t¥ng vÆt tØ bän 
di chúc g†i là ngÜ©i thØa hÜªng di sän 
(beneficiary). T¥ng vÆt có th‹ là bÃt Ç¶ng 
sän (nhÜ nhà cºa, ÇÃt Çai) ho¥c tài sän 
cá nhân (nhÜ n» trang, xe c¶, tranh änh, 
n¶i thÃt). 

N‰u quš vÎ muÓn Ç‹ låi t¥ng vÆt riêng 
cho m¶t sÓ ngÜ©i nào Çó, quš vÎ cÀn 
Çäm bäo tÃt cä tài sän cûa mình ÇŠu Çã 
ÇÜ®c kê khai. Theo Çåo luÆt vŠ tình trång 
ngÜ©i ch‰t không Ç‹ låi di chúc thì tài sän 
nào không nh¡c Ç‰n trong di chúc së phäi 
Ç‹ låi cho chính phû giäi quy‰t thay cho 
ngÜ©i quá cÓ. Tuy nhiên, ÇiŠu này không 
có nghïa là quš vÎ phäi liŒt kê tÃt cä tØng 
món xuÓng. RÃt có th‹ quš vÎ së có thêm 
tài sän trong tÜÖng lai và nhÜ vÆy, nh»ng 
tài sän m§i này không có trong di chúc. 
ChÌ trØ khi quš vÎ cÙ phäi ti‰p tøc cÆp 
nhÆt bän di chúc cûa mình hoài. Trong 
trÜ©ng h®p này, quš vÎ có th‹ nêu rõ tên 
ngÜ©i thØa hÜªng viên së nhÆn ÇÜ®c tài 
sän còn låi trong di chúc. Và nhÜ vÆy, 
ngoåi trØ các t¥ng vÆt Çã ÇÜ®c chÌ ÇÎnh 
s¤n cho ngÜ©i khác, ngÜ©i thØa hÜªng di 
sän này së nhÆn ÇÜ®c tÃt cä nh»ng t¥ng 
vÆt còn dÜ låi trong bän di chúc.

Quš vÎ nên nh§, không phäi tài sän nào 
cÛng có th‹ Ç‹ trong di chúc. Ví dø, n‰u 
quš vÎ và ngÜ©i bån Ç©i mình sª h»u 
chung (joint tenants) m¶t cæn nhà, trong 
trÜ©ng h®p quš vÎ là ngÜ©i Çi trÜ§c thì 
ngÜ©i bån Ç©i còn sÓng së hoàn toàn trª 
thành chû nhân cûa cæn nhà Çó. ñ‹ có 
th‹ kê khai tài sän nào Çó trong di chúc, 
quš vÎ phäi có quyŠn sª h»u hoàn toàn 
ho¥c quyŠn sª h»u tài sän theo dång k‰t 
h®p (tenants in common). PhÀn Ça sÓ v® 

chÒng thÜ©ng hay sª h»u chung nhà cºa. 
Nh»ng ngÜ©i mua tài sän theo dång sª 
h»u k‰t h®p thì phÀn Çông h† là b¢ng 
h»u hay bån bè trên doanh nghiŒp mua 
bán nhà cºa v§i møc Çích ÇÀu tÜ. CÛng 
giÓng nhÜ th‰, tài sän sª h»u bªi công 
ty ho¥c theo cÃu trúc ûy thác gia Çình 
(family trust) không th‹ Ç‹ låi trong di 
chúc ÇÜ®c.

LuÆt Gia ñình
Cho dù bän di chúc Çã ÇÜ®c soån thäo 
và kš tên Çúng theo th‹ thÙc trên pháp 
lš, nhÜng vÅn có th‹ bÎ phû nhÆn nhÜ 
thÜ©ng. Lš do bªi vì ngÜ©i lÆp di chúc 
Çã không phân phát ÇÀy Çû cho ngÜ©i 
thân cûa h† theo Çúng luÆt gia Çình. N‰u 
ngÜ©i thân không ÇÜ®c thØa hÜªng ÇÀy 
Çû, h† có th‹ làm ÇÖn ra tòa không thØa 
nhÆn bän di chúc Çó sau khi ngÜ©i lÆp di 
chúc Çã qua Ç©i.

Vai v‰ cûa nh»ng ngÜ©i ÇÜ®c quyŠn thØa 
hÜªng khác nhau còn tùy ª tØng ti‹u bang 
và lãnh th°. Nói chung, nh»ng ngÜ©i này 
gÒm có:
- ngÜ©i phÓi ngÅu (ngÜ©i này có th‹ là 
ngÜ©i chÒng/v® ngoài hôn thú ho¥c bån 
Ç©i cùng phái tính);
- ngÜ©i v®/chÒng cÛ;
- con cái (gÒm có con ru¶t, con nuôi, con 
ngoài hôn thú, con riêng cûa ngÜ©i bån 
Ç©i n‰u nhÜ ngÜ©i lÆp di chúc có b°n 
phÆn chæm lo cho phúc l®i cûa ÇÙa trÈ 
lâu dài);
- cháu ch¡t Çã tØng m¶t th©i gian sÓng lŒ 
thu¶c vào ngÜ©i quá cÓ;
- nh»ng ngÜ©i khác mà Çã có m¶t th©i 
gian sÓng lŒ thu¶c và là thành viên trong 
nhà cûa ngÜ©i quá cÓ (Çây có th‹ bao 
gÒm r¶ng l§n Ç‰n ngÜ©i de facto, bån 
cùng phái tính, cha mË, anh chÎ em, và 
luôn cä bån bè).

Loåi TrØ NgÜ©i ThØa HÜªng
ñôi khi ngÜ©i lÆp di chúc có lš do månh 
më không muÓn m¶t ngÜ©i nào Çó thØa 
hÜªng tài sän cûa mình. N‰u vÆy, h† nên 
cho bi‰t nh»ng lš do này theo th‹ thÙc 
làm bän khai h»u thŒ pháp ÇÎnh (statutory 
declaration) và gi» nó trong m¶t phong 
thÜ kín riêng biŒt v§i bän di chúc. ñây 
có th‹ làm b¢ng chÙng trÜ§c tòa sau này. 
ChØng Çó, së tùy thu¶c vào quy‰t ÇÎnh 
cûa tòa xét xº xem nh»ng lš do Çó có Çû 
chính Çáng Ç‹ loåi trØ phÀn thØa hÜ©ng 
cûa m¶t ngÜ©i hay không.  

Sºa ñ°i Di Chúc

Quš vÎ có th‹ sºa Ç°i ho¥c hûy bÕ di 
chúc bÃt cÙ lúc nào. N‰u muÓn thay Ç°i, 
tÓt nhÃt là quš vÎ hãy làm m¶t bän di 
chúc m§i hoàn toàn. Còn n‰u quš vÎ chÌ 
thêm b§t chút thay Ç°i thì quš vÎ có th‹ 
làm bän væn kiŒn b° sung vào di chúc 
(codicil). Bän væn kiŒn b° sung vào di 
chúc là bän væn riêng biŒt sºa Ç°i n¶i 
dung di chúc chút ÇÌnh nhÜng vÅn Çåt các 
chÌ tiêu vŠ hình thÙc giÓng y nhÜ bän di 
chúc. Quš vÎ ch§ có làm bÃt cÙ thay Ç°i 
gì trên bän di chúc gÓc b¢ng không nó có 
th‹ së trª thành vô hiŒu l¿c.

ñ‹ hûy bÕ m¶t bän di chúc (có nghïa là 
bãi bÕ s¿ hiŒu l¿c cûa nó), tòa cÀn phäi 
xác nhÆn là ngÜ©i lÆp di chúc có s¿ chû š 
hûy bÕ nó hoàn toàn b¢ng cách ÇÓt thiêu 
ho¥c xé nát nó ra chÙ không chÌ ÇÖn giän 
là vò nhúm nó låi. Sau Çó, n‰u nhÜ quš vÎ 
không hŠ lÆp di chúc m§i thì luÆt ngÜ©i 
ch‰t trong tình trång không Ç‹ låi di chúc 
së t¿ Ç¶ng áp døng.

Khi làm di chúc m§i, có m¶t ÇiŠu 
khoän ÇÜ®c g†i là ‘ÇiŠu khoän hûy bÕ’ 
(revocation clause) mà quš vÎ có th‹ sº 
døng. ñiŠu khoän này trình bày rõ ràng 
là di chúc cÛ và m†i væn kiŒn b° sung 
vào di chúc trÜ§c Çây së hoàn toàn hûy 
bÕ bªi bän di chúc m§i. Quš vÎ nên sº 
døng ÇiŠu khoän này Ç‹ ÇŠ phòng tránh 
trÜ©ng h®p r¡c rÓi sau này khi có ai Çó 
phát hiŒn ra ngÜ©i quá cÓ có Ç‰n hÖn m¶t 

bän di chúc.

S¿ änh hÜªng cûa viŒc k‰t hôn và ly hôn
K‰t hôn së hûy bÕ di chúc trØ khi bän di 
chúc Çó Çã ÇÜ®c soån s¤n v§i viŒc tiên 
liŒu có m¶t cu¶c hôn nhân trong tÜÖng 
lai. ñiŠu này nên ÇÜ®c soån ra rõ ràng 
trong di chúc. ViŒc k‰t hôn änh hÜªng 
bän di chúc t§i mÙc Ç¶ nào thì còn tùy 
ª tØng ti‹u bang và lãnh th°. Tåi m¶t sÓ 
ti‹u bang, viŒc k‰t hôn së hûy bÕ tr†n bän 
di chúc ho¥c hûy bÕ nh»ng t¥ng vÆt Ç‹ låi 
cho ngÜ©i v®/chÒng cÛ. Ho¥c s¿ k‰t hôn 
cÛng có th‹ không làm änh hÜªng gì Ç‰n 
bän di chúc, nhÜng Ç‹ cÄn thÆn, tÓt hÖn 
h‰t là quš vÎ hãy làm m¶t bän di chúc 
m§i sau khi k‰t hôn, Çang ly thân hay sau 
khi ly dÎ.

CÆp NhÆt Di Chúc
Quš vÎ không nên Ç‹ di chúc n¢m ª m¶t 
góc xó nào Çó Ç‹ bÎ bám bøi theo næm 
tháng và trª nên càng quá hån theo th©i 
gian. Th©i gian së làm thay Ç°i bän di 
chúc cûa quš vÎ. Ví dø nhÜ, m¶t ngÜ©i 
thØa hÜªng tài sän cûa quš vÎ Çã qua Ç©i 
và n‰u vÆy, không có ai thØa hÜªng tài 
sän Çó n»a thì tòa b¡t bu¶c phäi chi‰u 
theo luÆt phân phát tài sän theo tình trång 
ngÜ©i ch‰t không Ç‹ låi di chúc Ç‹ giäi 
quy‰t. 

Vì vÆy, cÙ theo nguyên t¡c chung, quš vÎ 
nên cÆp nhÆt di chúc cûa mình khi có bÃt 
cÙ nh»ng trÜ©ng h®p nhÜ sau xäy ra:
- K‰t hôn, ly thân/ ly dÎ;
- BÜ§c vào cu¶c sÓng de facto ho¥c Ç©i 
sÓng cùng phái tính ho¥c khi r©i khÕi 
nh»ng mÓi liên hŒ tình cäm này;
- Có thêm m¶t ngÜ©i con ra Ç©i ho¥c 
nhÆn con nuôi;
- S¿ qua Ç©i cûa ngÜ©i thi hành di chúc, 
ngÜ©i giám h¶ ho¥c ngÜ©i ûy thác; ho¥c
- NgÜ©i thØa hÜªng Çã qua Ç©i.

CÙ cách 5 næm t§i 10 næm, quš vÎ nên 
xem låi di chúc cûa mình vì luÆt thu‰ 
và tình trång kinh t‰ së thay Ç°i, có th‹ 
khi‰n bän di chúc cûa quš vÎ không còn 
Çû hiŒu l¿c nhÜ trÜ§c n»a.
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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.

LáCh LuậT
Một nữ luật sư đang thoi thóp trên 

giường bệnh gọi chồng đến gần. 
“Chuyện gì thế, em yêu?”. “Anh hãy 
mau mau mang đến cho em một cuốn 
kinh thánh”. 
Vốn là người sùng đạo, anh chồng rất 
vui mừng, vội đi lấy ngay một quyển 

kinh thánh, dự định sẽ đọc cho vợ nghe 
những câu nói tuyệt vời về định mệnh.
Không để người chồng cầm lâu, Luật 
sư vồ lấy cuốn sách từ tay anh chồng và 
lật lia lịa từng trang, mắt không ngừng 
đảo qua đảo lại. Anh chồng hết sức ngạc 
nhiên, bèn lên tiếng: 
- Em tìm gì thế hả, em yêu? 
- Em đang tìm những kẻ hở! - Luật sư 
gào lên.

ThÙ LAO LuậT SƯ
Một người đàn ông gọi điện cho 

một luật sư và hỏi: “Cô lấy bao 
nhiêu tiền công trả lời cho 3 câu hỏi đơn 
giản?”
Luật sư đáp ngắn gọn: “$500!”
- “500 đô ư?” người đàn ông kêu trời. 
“Cô không thấy như thế là quá đắt sao?”
- “Không có đắt! Thế câu hỏi thứ ba của 
anh là gì?”


