
(ti‰p theo kÿ trÜ§c)

Xº Lš Tài Sän

Khi m¶t ngÜ©i qua Ç©i, nh»ng món 
n® cûa ngÜ©i Çó phäi ÇÜ®c thanh 
toán trÜ§c khi tài sän cûa h† ÇÜ®c 

phân phát ra. Tài sän cÛng nhÜ tÃt cä n® 
nÀn, nói chung, ÇŠu là di sän cûa ngÜ©i 
Çã ch‰t. NgÜ©i thi hành di chúc (execu-
tor) hay quän lš viên (administrator) së 
làm nhiŒm vø phân phát di sän cûa ngÜ©i 
Çã ch‰t. NgÜ©i thi hành di chúc hay quän 
lš viên ÇŠu là nh»ng ngÜ©i Çåi diŒn pháp 
lš cá nhân cho ngÜ©i Çã ch‰t và h† có 
nh»ng nhiŒm vø tÜÖng t¿, nhÜng låi ÇÜ®c 
chÌ ÇÎnh dÜ§i hình thÙc khác nhau.  
Nói tóm låi, ngÜ©i Çåi diŒn pháp lš cá 
nhân ÇÜ®c quyŠn phân phát tài sän tØ Tòa 
Án ThÜ®ng ThÄm. Nh»ng ÇiŠu kiŒn khác 
nhau còn tùy tØng m‡i ti‹u bang và lãnh 
th°, nhÜng chung chung thì Tòa muÓn 
xem:
- GiÃy khai tº;
- B¢ng chÙng cho thÃy s¿ qua Ç©i cûa 
ngÜ©i Çã ch‰t Çã ÇÜ®c công bÓ, Ç‹ ngÜ©i 
nào Çó Çó Çang n¡m gi» bän di chúc m§i 
nhÃt có cÖ h¶i xuÃt hiŒn;
- Chi ti‰t tài sän và n® nÀn cûa ngÜ©i Çã 
ch‰t;
- B¢ng chÙng cho thÃy bän di chúc Çang 
có hiŒu l¿c;
- L©i thŠ cùa ngÜ©i thi hành di chúc hay 
quän lš viên là h† së cai quän tài sän cûa 
ngÜ©i Çã ch‰t theo Çúng luÆt. 

NgÜ©i Thi Hành Di Chúc
NhÜ Çã trình bày trong nh»ng sÓ báo 
trÜ§c, ngÜ©i thi hành di chúc ÇÜ®c chÌ 
ÇÎnh bªi ngÜ©i lÆp di chúc (testator). 
NgÜ©i thi hành di chúc phân phát tài sän 
d¿a theo các ÇiŠu khoän trong di chúc. 
NgÜ©i thi hành di chúc có th‹ là luÆt sÜ, 
công ty tín thác, ho¥c bån bè hay ngÜ©i 
thân thích h† hàng cûa ngÜ©i lÆp di chúc. 
NgÜ©i thi hành di chúc ÇÜ®c phép nhÆn 
t¥ng vÆt trong di chúc. N‰u là m¶t chuyên 
gia thì h† së lÃy lŒ phí cho công viŒc phân 
phát tài sän và trong di chúc, có th‹ së có 
m¶t ÇiŠu khoän nói vŠ lŒ phí này.
NgÜ©i thi hành di chúc lÃy quyŠn xº lš 
tài sän sau khi Tòa cho phép và nhÆn 
th¿c di chúc (a grant of probate). Cho t§i 
khi ÇÜ®c Tòa cho phép, không ai có th‹ 
b¡t ÇÀu phân phát tài sän cûa ngÜ©i Çã 
ch‰t. Không phäi viŒc nhÆn th¿c di chúc 
ÇŠu áp døng trong m†i trÜ©ng h®p, ví dø 

nhÜ di sän cûa ngÜ©i quá cÓ quá ít Õi hay 
m†i tài sän ÇŠu sª h»u chung v§i ngÜ©i 
còn sÓng.

Quän Lš Viên
Quän lš viên ÇÜ®c Tòa chÌ ÇÎnh trong 
trÜ©ng h®p:
- NgÜ©i ch‰t không Ç‹ låi di chúc; ho¥c
- Có di chúc nhÜng ngÜ©i thi hành di 
chúc vÅn chÜa ÇÜ®c chÌ ÇÎnh; ho¥c
- Có di chúc nhÜng ngÜ©i thi hành di 
chúc Çã qua Ç©i ho¥c không còn muÓn 
làm công viŒc phân phát tài sän n»a.
ThÜ©ng thì ngÜ©i thân h† hàng së làm 
ÇÖn và xin Tòa chÌ ÇÎnh h† làm quän lš 
viên. B¢ng không, Tòa së làm m¶t cu¶c 
chÌ ÇÎnh sao cho h®p lš: thÜ©ng thì ngÜ©i 
thân ru¶t thÎt hay ngÜ©i thØa k‰ di sän 
nhiŠu nhÃt. Quän lš viên lÃy quyŠn phân 
phát tài sän tØ Tòa g†i là chÙng thÜ vŠ 
viŒc quän trÎ tài sän cûa ngÜ©i ch‰t không 
Ç‹ låi di chúc (letters of administration), 
ho¥c chÙng thÜ vŠ viŒc quän trÎ tài sän 
kèm theo di chúc (trong trÜ©ng h®p có 
bän di chúc hiŒu l¿c).
Trong trÜ©ng h®p không có bän di chúc 
hiŒu l¿c, quän lš viên së phân phát tài 
sän theo Çúng luÆt ngÜ©i ch‰t không Ç‹ 
låi di chúc. 

Sau Khi Qua ñ©i 
M¶t sÓ bÜ§c cÀn phäi làm sau khi m¶t 
ngÜ©i qua Ç©i. ViŒc ÇÀu tiên là tìm hi‹u 
xem ngÜ©i Çã ch‰t có Ç‹ låi di chúc hay 
không.
N‰u có, bän di chúc thÜ©ng n¢m trong 
tay ngÜ©i luÆt sÜ, công ty tín thác, h¶p an 
toàn trong ngân hàng, ho¥c tåi trong nhà 
cûa ngÜ©i Çã ch‰t. Không có m¶t cÖ quan 
chính phû nào phø trách viŒc Çæng kš các 
bän di chúc cä, và vì vÆy viŒc ngÜ©i lÆp 
di chúc cho ngÜ©i thi hành di chúc và 
ngÜ©i thân bi‰t di chúc cûa mình cÃt gi» 
ª Çâu là rÃt nên.
N‰u không tìm ÇÜ®c di chúc cûa ngÜ©i Çã 
ch‰t, và cÛng không ai nghï r¢ng ngÜ©i 
quá cÓ Ç‹ låi di chúc thì tài sän cûa h† së 
ÇÜ®c phân phát theo Çúng luÆt ngÜ©i ch‰t 
không Ç‹ låi di chúc. 
NgÜ®c låi, n‰u tìm ÇÜ®c di chúc cûa 
ngÜ©i quá cÓ, quš vÎ nên tìm Ç‰n tÃt cä 
nh»ng ngÜ©i có tên trong bän di chúc Çó 
và xem coi là h† hãy còn sÓng hay Çã 
qua Ç©i. Nh»ng ngÜ©i này bao gÒm luôn 
cä ngÜ©i thi hành di chúc và nh»ng ngÜ©i 
ÇÜ®c thØa k‰ di sän cûa ngÜ©i quá cÓ.

ñæng kš khai Tº

ViŒc qua Ç©i cûa m¶t ngÜ©i phäi ÇÜ®c 
Çæng kš v§i B¶ ñæng Kš Sinh Tº và 
K‰t Hôn (Registrar of Births, Deaths and 
Marriages) Ç‹ ÇÜ®c B¶ cÃp giÃy khai tº. 
GiÃy khai tº cÀn có Ç‹ xº lš các vÃn ÇŠ 
nhÜ tra tìm tài sän, Çòi bäo hi‹m nhân 
mång và quÏ hÜu b°ng.
B¶ Çæng kš së không cÃp giÃy khai tº 
n‰u không có giÃy bŒnh ÇÜ®c kš bªi bác 
sï cho bi‰t lš do cái ch‰t. ñôi khi có m¶t 
sÓ trÜ©ng h®p bác sï không th‹ vi‰t giÃy 
bŒnh mà phäi trình báo v§i viên chÙc ng-
hiŒm tra vŠ s¿ ch‰t bÃt thÜ©ng (a coro-
ner). TrÜ©ng h®p này thì còn tùy tØng 
m‡i ti‹u bang, nhÜng nói chung thì viên 
chÙc nghiŒm tra vŠ s¿ ch‰t bÃt thÜ©ng 
phäi ÇÜ®c bi‰t nh»ng chi ti‰t vŠ nh»ng 
cái ch‰t:
- bÃt Ç¡c kÿ tº ho¥c không t¿ nhiên;
- Ç¶t ng¶t và không giäi thích ÇÜ®c;
-Çáng nghi ng© ho¥c không bình thÜ©ng;
-  liên quan Ç‰n viŒc sº døng thuÓc gây 
mê;
- xäy ra trong tù ho¥c tåi m¶t cÖ quan 
nào Çó;
- k‰t quä tØ quá trình thi hành nhiŒm vø 
cûa cänh sát; ho¥c
-xäy ra dÜ§i s¿ v¡ng m¥t cûa bác sï trong 
khoäng th©i gian nào Çó trÜ§c khi ch‰t và 
ch‰t không có lš do.

NhiŒm vø cûa ngÜ©i thi hành di 
chúc và quän lš viên
Nói chung, ngÜ©i thi hành di chúc và 
quän lš viên có nhiŒm vø xº lš tài sän 
cûa ngÜ©i quá cÓ. Nh»ng công viŒc này 
gÒm có:
- Nêu ra tÃt cä tài sän và n® nÀn cûa ngÜ©i 
Çã ch‰t;
- Thanh toán n® nÀn và n‰u cÀn, phäi bán 
b§t tài sän Ç‹ trä n®;
- Phân phát tài sän còn låi theo Çúng các 
ÇiŠu khoän trong di chúc ho¥c theo luÆt 
ngÜ©i ch‰t không Ç‹ låi di chúc.
Trách nhiŒm cûa ngÜ©i thi hành di chúc 
khá n¥ng nŠ và rÃt cæng th£ng ÇÓi v§i 
ngÜ©i thân cûa ngÜ©i Çã ch‰t. N‰u nhÜ 
quš vÎ Çã ÇÜ®c chÌ ÇÎnh làm ngÜ©i thi 
hành di chúc thì quš vÎ không bÎ b¡t bu¶c 
phäi gánh lÃy nh»ng trách nhiŒm này. Tòa 
có th‹ chÌ ÇÎnh m¶t ngÜ©i khác, ho¥c là 
quš vÎ có th‹ nh© luÆt sÜ ho¥c m¶t công 
ty tín thác làm thay cho quš vÎ. 
Vì trách nhiŒm cûa ngÜ©i thi hành di 
chúc khá phÙc tåp, quš vÎ nên Çi luÆt sÜ 
Ç‹ ÇÜ®c tÜ vÃn n‰u quš vÎ có š ÇÎnh làm 
ngÜ©i thi hành di chúc. ñ‹ Ç« tÓn kém 
nhiŠu thì gi©, quš vÎ nên mang theo ít 
nhÃt nh»ng giÃy t© nhÜ sau khi g¥p luÆt 
sÜ:
- Danh sách gÒm có tÃt cä tài sän thu¶c 
quyŠn sª h»u cûa ngÜ©i quá cÓ lúc qua 
Ç©i;
- Danh sách gÒm có nh»ng món n® cûa 
ngÜ©i quá cÓ;
- Danh sách gÒm có nh»ng ngÜ©i Çang 
mang n® ngÜ©i quá cÓ;
- GiÃy t© thu‰ vø;
- Chính sách bäo hi‹m nhân mång và hÜu 
b°ng;
- GiÃy ngân hàng;
- GiÃy nhà cºa;
- Bän di chúc (bän gÓc ho¥c bän sao), 
ho¥c chi ti‰t vŠ nÖi cÃt gi» bän di chúc;
- Chi ti‰t ngày sinh tháng ÇÈ và ngày 
tháng qua Ç©i cûa ngÜ©i quá cÓ;
- ñÎa chÌ cÜ ngø cûa ngÜ©i quá cÓ lúc 
còn sÓng;
- NÖi ch‰t cûa ngÜ©i quá cÓ;
- Tình trång hôn nhân cûa ngÜ©i quá cÓ 
trÜ§c khi ch‰t;
- Chi ti‰t ngÜ©i thân trong gia Çình cûa 
ngÜ©i quá cÓ;
- Chi ti‰t vŠ tÃt cä nh»ng ngÜ©i ÇÜ®c thØa 
k‰ di sän: h† còn sÓng hãy Çã qua Ç©i, 
tu°i tác, nhÃt là trong trÜ©ng h®p trÈ em 
dÜ§i 18 tu°i.

LS. Kiều Ngọc
(Còn ti‰p kÿ sau)     

Pháp Luật Phổ Thông
Introduction To Australian Law

LS. Kiều Ngọc phụ trách
(Lời người viết)
Kính gởi quý đồng hương,

Sống giữa một đất nước dân chủ pháp trị như Úc Đại Lợi, mỗi cá nhân trong 
chúng ta đều được bình đẳng cũng như chịu trách nhiệm trước pháp luật. Để 
biết rõ những quyền lợi mình có, ta cũng nên tìm hiểu thêm về hệ thống luật 

pháp tại xứ sở này. Tôi rất may mắn được lớn lên và học được một chút vốn liếng 
kiến thức pháp luật tại đây, nay xin được cùng chia sẻ với quý đồng hương qua 
Adelaide Tuần Báo. Tôi cũng xin nhấn mạnh rằng, những điều tôi trình bày dưới 
đây chỉ với tính cách thông tin khái quát, không thể thay thế cho bất cứ một cố vấn 
thông tin nào. Nếu quý vị có một vấn đề pháp lý, quý vị phải đi luật sư riêng để được 
cố vấn trong từng trường hợp cá biệt. Xin kính chúc quý đồng hương nhiều an vui, 
hạnh phúc, luôn sống trong tinh thần mến ‘luật’ và yêu đời!

Thân ái – LS. Kiều Ngọc

Di Chúc và Tài Sản

Lời trăn trối của 1 người cha. 
“Kiếp sau, dù có thương hay không 
thương, cũng không còn dịp gặp lại 
nhau đâu”
Tôn Vận Tuyền để lại những lời căn 
dặn như sau: 
Các Con thân mến, 

Viết những điều căn dặn nầy, cha dựa 
trên 3 nguyên tắc như sau: 

1. Đời sống là vô thường, không ai biết 
trước mình sống được bao lâu, có những 
việc cần nếu được nói ra sớm để hiểu thì 
hay hơn. 
2. Cha là cha của các con, nếu cha không 
nói ra thì chắc không ai nói với các con 
những việc này đâu! 
3. Những điều căn dặn để ghi nhớ này là 
kết quả bao kinh nghiệm xương máu, thất 
bại đắng cay trong cuộc đời của bản thân 
mà cha ghi nhận được, nó sẽ giúp các 
con không phạm những nhầm lẫn có thể 
tránh được trên con đường trưởng thành 
của các con. 
Dưới đây là những điều nên ghi nhớ trong 
cuộc đời: 
1. Nếu có người đối xử không tốt với 
con, đừng thèm để tâm cho mất thời giờ. 
Trong cuộc đời nầy, không ai có bổn phận 
phải đối xử tốt với con cả, ngoại trừ cha 
và mẹ của các con. Nếu có người đối xử 
tốt với con, ngoài việc các con phải biết 
ơn, trân quý, các con cũng nên thận trọng 
một chút, vì người đời thường làm việc 
gì cũng có mục đích của nó, chớ có vội 
vàng cho là bạn tốt của mình ngay. 
2. Không có người nào mà không thể 
thay thế được cả, không có vật gì mà nhất 
thiết phải sở hữu, bám chặt lấy nó. Nếu 
hiểu rõ được nguyên lý này, thì sau này 
trong cuộc đời, lỡ người bạn đời không 
còn muốn cùng đi trọn cuộc đời, hay vì lý 
do gì con bị mất đi những gì trân quý nhất 
trong đời con, thì cũng nên hiểu, đó cũng 
không phải là chuyện trời sập. 
3. Đời người ngắn ngủi, nếu hôm nay ta 
để lãng phí thời gian, mai đây hiểu được 
thì thấy rằng quãng đời đó đã vĩnh viễn 
mất rồi! Cho nên, nếu ta càng biết trân 
quý sinh mạng của mình càng sớm, thì 
ta được tận hưởng cuộc đời mình càng 
nhiều hơn. Trông mong được sống trường 
thọ, chi bằng mình cứ tận hưởng cuộc đời 
mình ngay từ bây giờ. 
4. Trên đời này chẳng hề có chuyện yêu 
thương bất diệt. Ái tình chẳng qua chỉ 
là một cảm xúc nhất thời, cảm giác này, 
tuyệt đối sẽ theo thời gian, hoàn cảnh mà 
biến thiên, thay đổi. Nếu người yêu bất 
diệt rời bỏ con rồi, hãy chịu khó nhẫn nại 
một chút, để thời gian dần dần trôi qua, 
để tâm tư mình từ từ lắng đọng, cái đau 
khổ cũng sẽ từ từ nhạt nhòa đi. Không 
nên cứ ôm ấp cái ảo ảnh yêu thương mãi, 
cũng không nên quá bi lụy vì thất tình. 
5. Tuy có nhiều người trên thế giới này 
thành công, nổi tiếng mà chẳng có học 
hành gì nhiều, chẳng có bằng cấp cao, 
nhưng điều đó không có nghĩa là không 
cần học hành cũng sẽ thành công. Kiến 
thức đạt được do việc học hành, giáo dục 
là vũ khí trong tay của mình. Ta có thể lập 
nên sự nghiệp với bàn tay trắng, nhưng 
không thể trong tay không có gì. Nên nhớ 
kỹ điều này! 
6. Cha không yêu cầu các con phải phụng 
dưỡng cha trong quãng đời còn lại của 
cha sau nầy. Ngược lại, cha cũng không 
thể bảo bọc quãng đời sau này của các 
con. Lúc các con đã trưởng thành, độc 
lập, đó cũng là lúc cha đã làm tròn bổn 
phận của cha. Sau này các con có đi xe 
bus công cộng hay đi xe hơi nhà, các con 
ăn soup vi cá hay ăn mì gói, đều là trách 
nhiệm của các con. 
7. Các con có thể yêu cầu mình phải giữ 
chữ TÍN, nhưng không thể bắt người 
khác phải giữ chữ TÍN với mình. Các 
con có thể yêu cầu mình phải đối xử 
TỐT với người khác, nhưng không thể 
kỳ vọng người khác phải đối xử tốt với 
mình. Mình đối xử với người ta như thế 
nào, không có nghĩa là nguời ta sẽ đối xử 
lại với mình như thế ấy. Nếu không hiểu 
rõ được điều nầy, sẽ tự chuốc lấy buồn 
phiền cho mình. 
8. Trong mười mấy, hai mươi năm nay, 
cha tuần nào cũng mua vé số, nhưng vẫn 
nghèo trắng tay, điều này chứng tỏ muốn 
giàu có, phải siêng năng làm ăn mới khá 
được. Trên thế gian này không có cái gì 
miễn phí cả. 
9. Sum họp gia đình, thân thích đều là 
duyên phận, bất luận trong kiếp nầy chúng 
ta sống chung với nhau được bao lâu, như 
thế nào, nên trân quý khoảng thời gian 
chúng ta được chung sống với nhau. Kiếp 
sau, dù ta có thương hay không thương, 
cũng không có dịp gặp lại nhau đâu. 


