
1 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

KHOA LUẬT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thành Tài 
 

 

 

 

GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ CÓ 

YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP 

LUẬT VIỆT NAM TRONG MỐI TƯƠNG QUAN SO 

SÁNH VỚI PHÁP LUẬT MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ 

GIỚI 
 
 

 

 

 

 

 

             Chuyờn ngành: Luật quốc tế 

             Mó số: 60 38 60 
 

 

 

 

 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC 
 

 

 

 

  
 

 

 
 

Hà Nội - 2011 



2 

Công trình được hoàn thành tại: 

KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
 

 

 

 

 

Người hướng dẫn khoa học:PGS-TS Nguyễn Trung Tín 
 

 

 

Phản biện 1: .............................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................   

 

Phản biện 2:  ............................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................   

 

 

 

 

 

 

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp tại Khoa Luật – Đại học Quốc 

gia Hà Nội. 

 

Vào hồi: ………….. giờ ……….. ngày ……….. tháng……… năm…….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN 

Trang 

Lời cam đoan 

Mục lục…………………………………………………………………....1 

MỞ ĐẦU………………………………………………………................4 

Chương 1. Những vấn đề lý luận cơ bản của việc giải quyết xung đột 

pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài………….……………….....7 

1.1. Khái niệm xung đột pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài...…...7 

1.1.1. Khái niệm quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài………...…….......7 

1.1.2. Định nghĩa xung đột pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài.....15 

1.1.3.  Nguyªn nh©n xuÊt hiÖn xung ®ét ph¸p luËt.....................................16 

1.1.4. C¸ch thøc gi¶i quyÕt xung ®ét ph¸p luËt vÒ thõa kÕ cã yÕu tè níc 

ngoµi...........................................................................................................19 

1.2. Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế yếu tố nước ngoài có ở một 

số nước trên thế giới...................................................................................23 

1.2.1. Cách thức giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế theo di chúc có 

yÕu tè níc ngoµi ở một số nước trên thế giới...........................................23 

1.2.2. Cách thức giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế theo pháp luËt  

có YTNN ở một số nước trên thế giới........................................................27 

Chương 2. Thực trạng của pháp luật Việt Nam về giải quyết xung đột 

pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài.............................................29 

2.1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ gi¶i quyÕt xung ®ét ph¸p 

luËt vÒ thõa kÕ cã yÕu tè níc ngoµi..........................................................29 

2.1.1. Gi¶i quyÕt xung ®ét ph¸p luËt vÒ thõa kÕ cã yÕu tè níc ngoµi theo 

ph¸p luËt ViÖt Nam.....................................................................................29 



4 

2.1.2. Gi¶i quyÕt xung ®ét ph¸p luËt vÒ thõa kÕ cã yÕu tè níc ngoµi theo 

c¸c ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ®ã ký kÕt hoÆc tham gia......................37 

2.1.3. Gi¶i quyÕt xung ®ét ph¸p luËt vÒ thõa kÕ theo các hiÖp ®Þnh t¬ng trî 

t ph¸p........................................................................................................38 

2.1.4. Gi¶i quyÕt xung ®ét ph¸p luËt vÒ thõa kÕ theo c¸c hiÖp ®Þnh lãnh 

sù................................................................................................................46 

2.2. Thùc tr¹ng pháp luËt ViÖt Nam vÒ gi¶i quyÕt xung ®ét ph¸p luËt vÒ 

thõa kÕ theo di chóc cã yÕu tè níc ngoµi.................................................50 

2.2.1. H×nh thøc di chóc.............................................................................50 

2.2.2. N¨ng lùc lËp, thay ®æi vµ hñy bá di chóc.........................................54 

2.3. Thùc tr¹ng ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ gi¶i quyÕt xung ®ét ph¸p luËt vÒ 

thõa kÕ theo ph¸p luËt cã yÕu tè níc ngoµi...............................................57 

2.3.1. Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam............................................59 

2.3.2. Theo quy ®Þnh t¹i c¸c hiÖp ®Þnh t¬ng trî t ph¸p...........................63 

2.4. Thùc tr¹ng pháp luËt ViÖt Nam vÒ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò di s¶n kh«ng 

ngêi thõa kÕ cã yÕu tè níc ngoµi............................................................66 

Chương 3: Những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về 

giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài...........70 

3.1. Nh÷ng quan ®iÓm hoµn thiÖn ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ gi¶i quyÕt xung 

®ét ph¸p luËt vÒ thõa kÕ theo ph¸p luËt cã yÕu tè níc ngoµi....................70 

3.2. Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ gi¶i quyÕt 

xung ®ét ph¸p luËt vÒ thõa kÕ theo ph¸p luËt cã yÕu tè níc ngoµi...........74 

3.2.1. Ph¬ng híng cña viÖc chän gi¶i ph¸p cho xung ®ét ph¸p luËt vÒ 

thõa kÕ theo ph¸p luËt trong T ph¸p quèc tÕ ViÖt Nam............................74 

3.2.2.  Gi¶i pháp hoµn thiÖn nh÷ng quy ph¹m xung ®ét vÒ thõa kÕ theo 

pháp luËt cã yÕu tè níc ngoµi...................................................................77 



5 

3.2.3. Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ gi¶i quyÕt 

xung ®ét ph¸p luËt vÒ thõa kÕ theo di chóc cã yÕu tè níc ngoµi..............88 

3.2.4. Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ gi¶i quyÕt 

di s¶n kh«ng ngêi thõa kÕ cã yÕu tè níc ngoµi.......................................92 

KẾT LUẬN ..............................................................................................96 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

MỞ ĐẦU 

 

Xuất phát từ việc các quốc gia muốn bảo vệ quyền lợi của các công 

dân nước mình đến việc các quốc gia muốn thu hút sự giao lưu đặc biệt 

mục tiêu phát triển kinh tế…Từ nhu cầu đó các quốc gia đã tích cực xây 

dựng những điều ước song phương và đa phương trong lĩnh vực tư pháp 

quốc tế. Mặc dù vậy trong lĩnh vực thừa kế có yếu tố nước ngoài vẫn còn 

thiếu những điều ước điều chỉnh thu hút nhiều quốc gia làm thành viên. 

Ngoài một số điều ước đã được ban hành cách đây khá lâu và lượng thành 

viên tham gia không nhiều như: Công ước LaHay năm 1892 (được sửa đổi 

năm 1894, 1900, 1925, 1928, 1964), Công ước Bustamante, Công ước 

xung đột pháp luật liên quan đến hình thức định đoạt tài sản bằng di chúc 

1961…Chủ yếu các quốc gia thiên về việc xây dựng các điều ước song 

phương đơn lẻ. Ngay cả trong pháp luật quốc gia những quy định về tư 

pháp quốc tế về thừa kế cũng chưa được xây dựng một cách đầy đủ để giải 

quyết những xung đột pháp luật về thừa kế trên thực tế. Nhưng về cơ bản 

một số quốc gia có những cách giải quyết xung đột giống nhau, cách lựa 

chọn áp dụng luật giống nhau, điều đó giúp việc thực thi và áp dụng được 

dễ dàng hơn rất nhiều. Xuất phát từ nhu cầu tìm hiểu về pháp luật về thừa 

kế có yếu tố nước ngoài của Việt Nam và một số nước tiêu biểu trên thế 

giới tôi đã lựa chọn đề tài “Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế có 

yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam trong mối tương 

quan so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới”. 
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CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA VIỆC 

GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PH¸P LUẬT VỀ THỪA KẾ Cã YẾU TỐ 

NƯỚC NGOµi 

1.1. Khái niệm xung đột pháp luật về thừa kế có yếu tố nước 

ngoài 

1.1.1. Khái niệm quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài: 

Khái niệm: “Thừa kế là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh 

sự truyền lại tài sản của người đã chết cho những người khác theo di chúc 

hoặc theo quy định của pháp luật”. 

C¸c quan hÖ thõa kÕ cã yÕu tè níc ngoµi lµ c¸c quan hÖ thõa kÕ cã Ýt 

nhÊt mét trong ba yÕu tè níc ngoµi sau: yÕu tè níc ngoµi vÒ mÆt chñ thÓ, 

yÕu tè níc ngoµi vÒ mÆt kh¸ch thÓ, yÕu tè níc ngoµi vÒ mÆt sù kiÖn ph¸p lý. 

YÕu tè níc ngoµi vÒ mÆt chñ thÓ ®îc thÓ hiÖn trong trêng hîp mét 

bªn hoÆc c¸c bªn cã quèc tÞch hoÆc n¬i c tró ë níc ngoµi (®iÒu nµy 

kh«ng phô thuéc vµo viÖc tµi s¶n ®èi tîng cña quan hÖ hoÆc sù kiÖn ph¸p 

lý lµm ph¸t sinh, thay ®æi, hoÆc chÊm døt quan hÖ x¶y ra ë ®©u).  

YÕu tè níc ngoµi vÒ mÆt kh¸ch thÓ ®îc thÓ hiÖn trong trêng hîp 

khi tµi s¶n ®èi tîng cña quan hÖ thõa kÕ ë níc ngoµi (®iÒu nµy kh«ng 

phô thuéc vµo viÖc c¸c chñ thÓ lµ ai, c tró ë ®©u, hoÆc sù kiÖn ph¸p lý lµm 

ph¸p sinh, thay ®æi hay chÊm døt quan hÖ x¶y ra ë ®©u).  

YÕu tè níc ngoµi vÒ mÆt sù kiÖn ph¸p lý ®îc thÓ hiÖn khi sù kiÖn 

ph¸p lý lµm ph¸t sinh, thay ®æi hoÆc chÊm døt mèi quan hÖ thõa kÕ x¶y ra 

ë níc ngoµi (®iÒu nµy kh«ng phô thuéc vµo viÖc ngêi ®Ó l¹i di s¶n vµ 

ngêi thõa kÕ di s¶n lµ ai, c tró ë ®©u, hoÆc di s¶n thõa kÕ ë ViÖt Nam hay 

ë níc ngoµi).  
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1.1.2. Định nghĩa xung đột pháp luật về thừa kế có yếu tố nước 

ngoài 

Trong trêng hîp ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ mang tÝnh chÊt d©n sù cã 

yÕu tè níc ngoµi bao giê còng xuÊt hiÖn mét t×nh huèng mµ ngêi ta gäi 

lµ xung ®ét ph¸p luËt. Xung ®ét ph¸p luËt vÒ thõa kÕ cã yÕu tè níc ngoµi 

®îc hiÓu lµ hiÖn tîng ph¸p luËt cña hai, hay nhiÒu quèc gia cïng cã thÓ 

®îc ¸p dông ®Ó ®iÒu chØnh mét mèi quan hÖ thõa kÕ cã yÕu tè níc ngoµi. 

1.1.3.  Nguyªn nh©n xuÊt hiÖn xung ®ét ph¸p luËt 

Cã hai nguyªn nh©n lµm xuÊt hiÖn xung ®ét ph¸p luËt vÒ thõa kÕ cã 

yÕu tè níc ngoµi: 1) Ph¸p luËt néi dung (hay cßn gäi lµ ph¸p luËt vËt 

chÊt) vÒ thõa kÕ cña c¸c quèc gia h÷u quan kh¸c nhau; 2) Cã sù ph¸t triÓn 

c¸c quan hÖ mang tÝnh chÊt  d©n sù cã yÕu tè níc ngoµi. 

1.1.4. C¸ch thøc gi¶i quyÕt xung ®ét ph¸p luËt vÒ thõa kÕ cã yÕu tè 

níc ngoµi: 

HiÖn tîng xung ®ét ph¸p luËt ®· vµ ®ang ®îc gi¶i quyÕt theo híng 

t×m ra hÖ thèng ph¸p luËt phï hîp víi sù ph¸t triÓn c¸c quan hÖ vµ b¶o vÖ 

lîi Ých chÝnh ®¸ng cña c¸c bªn. §ã lµ viÖc ¸p dông ba c¸ch thøc sau:      

1) ¸p dông c¸c quy ph¹m xung ®ét; 

2) ¸p dông c¸c quy ph¹m thùc chÊt thèng nhÊt; 

3) ¸p dông nguyªn t¾c ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi t¬ng tù. 

C¸ch thø nhÊt: ¸p dông c¸c quy ph¹m xung ®ét lµ c¸ch thøc th«ng 

dông hiÖn nay trªn thÕ giíi trong vÊn ®Ò gi¶i quýÕt xung ®ét ph¸p luËt. 

C¸ch thøc nµy còng lµ c¸ch thøc truyÒn thèng trong lÜnh vùc t ph¸p quèc 

tÕ. Th«ng qua viÖc ¸p dung c¸ch thøc nµy c¸c quy ph¹m xung ®ét trong 

lÜnh vùc t ph¸p quèc tÕ  ®îc x©y dùng. 
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¸p dông c¸c quy ph¹m xung ®ét (quy ph¹m do tõng quèc gia ®¬n 

ph¬ng x©y dùng, hoÆc quy ph¹m xung ®ét do c¸c quèc gia tho¶ thuËn x©y 

dùng trong c¸c ®iÒu íc quèc tÕ, tËp qu¸n ph¸p quèc tÕ) sÏ t×m ra hÖ thèng 

ph¸p luËt cÇn thiÕt trong sè c¸c hÖ thèng ph¸p luËt liªn quan tíi mèi quan 

hÖ ®Ó gi¶i quyÕt vô viÖc. Vµ, nh vËy, xung ®ét ph¸p luËt ®îc gi¶i quyÕt. 

C¸c quèc gia cã thÓ ký kÕt c¸c ®iÒu íc quèc tÕ ®Ó x©y dng c¸c quy 

ph¹m xung ®ét nh»m môc ®Ých gi¶i quyÕt xung ®ét ph¸p luËt. C¸c quy 

ph¹m xung ®ét nh vËy ®îc gäi lµ c¸c quy ph¹m xung ®ét ®îc thèng 

nhÊt ho¸. C¸c quy ph¹m xung ®ét ®îc thèng nhÊt ho¸ kh«ng chØ gi¶i 

quyÕt ®ù¬c xung ®ét ph¸p luËt  mµ cßn gi¶i quyÕt ®îc hiÖn tîng xung 

®ét cña xung ®ét.  

C¸ch thø hai - ¸p dông quy ph¹m thùc chÊt ®îc thèng nhÊt ho¸. 

C¸c quy ph¹m nµy ®îc ghi nhËn trong c¸c ®iÒu íc quèc tÕ, v× vËy, chóng 

sÏ thay thÕ cho c¸c quy ph¹m thùc chÊt t¬ng øng cña c¸c quèc gia h÷u 

quan ®Ó ®iÒu chØnh mèi quan hÖ. ¸p dông quy ph¹m thùc chÊt thèng nhÊt 

cã ý nghÜa quan träng lµ ë chç kh«ng chØ gi¶i quyÕt ®îc xung ®ét ph¸p 

luËt mµ cßn gi¶i quyÕt ®îc c¶ hiÖn tîng xung ®ét cña xung ®ét (gièng 

nh viÖc ¸p dông quy ph¹m xung ®ét thèng nhÊt ho¸ ). 

C¸ch thø ba - ¸p dông nguyªn t¾c ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi 

t¬ng tù. Trong lÜnh vùc t ph¸p quèc tÕ, c¸c nguyªn t¾c nµy ®îc ¸p dông 

theo híng lùa chän hÖ thèng ph¸p luËt  nµo cã mèi quan hÖ mËt thiÕt h¬n 

c¶ víi mèi quan hÖ. 

¸p dông c¸c quy ph¹m xung ®ét hoÆc nguyªn t¾c ®iÒu chØnh c¸c 

quan hÖ x· héi t¬ng tù (c¸ch thø nhÊt vµ c¸ch thø ba) cã u ®iÓm lµ x¸c 

®Þnh hÖ thèng ph¸p luËt phï hîp víi truyÒn thèng, phong tôc vµ tr×nh ®é 



10 

ph¸t triÓn (vÝ dô: nguyªn t¾c quèc tÞch hoÆc n¬i c tró trong lÜnh vùc thõa 

kÕ ...).  

1.2. Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế yếu tố nước ngoài 

có ở một số nước trên thế giới: 

1.2.1. Cách thức giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế theo di 

chúc có yÕu tè níc ngoµi ở một số nước trên thế giới: 

a. Với pháp luật của Nhật Bản: 

Việc thừa kế theo di chúc quy phạm xung đột pháp luật lựa chọn hệ 

thuộc; 

\ Luật quốc tịch của người để lại di sản thừa kế.  

\ Luật theo địa điểm nơi di chúc được lập. 

\ Luật của nước nơi người để lại di chúc có quốc tịch tại thời điểm 

lập di chúc hoặc tại thời điểm người này chết. 

b. Với pháp luật của Pháp: 

Quy phạm pháp luật xung đột phân định theo loại di sản. Tức là di 

sản để lại là động sản thì quy định lựa chọn pháp luật đối với hình thức và 

nội dung di chúc, cũng như năng lực lập và hủy di chúc phải tuân theo 

pháp luật về người (chủ yếu là pháp luật nơi cư trú của người để lại di 

sản). Đối với di sản là bất động sản thì hệ thuộc luật được lựa chọn điều 

chỉnh là luật nơi có tài sản. Cụ thể hơn theo Điều 999 Bộ luật Dân sự Pháp 

quy định Công dân Pháp đang ở nước ngoài có thể lập di chúc bằng văn 

bản ký tứ theo quy định tại Điều 970 Bộ luật Dân sự Pháp hoặc bằng văn 

bản công chứng theo hình thức thường dùng tại nơi người đó lập di chúc. 

c. Với pháp luật của Hy Lạp: 

Pháp luật của Hy Lạp cũng giống như của Bồ Đào Nha cùng quy 

định theo hai tiêu chí là động sản và bất động sản nhưng với bất động sản 
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hệ thuộc luật được lựa chọn là nước mà người để lại di sản là công dân 

trước khi chết còn với bất động sản thì hệ thống luật nơi có di sản thừa kế 

được áp dụng.     

d. Với pháp luật của Nga: 

Quyền thừa kế đối với người nước ngoài ở Nga và các công dân Nga 

ở nước ngòai chủ yếu được điều chØnh theo hiến pháp cũng các điều ước 

khác để hỗ trợ luật.  

1.2.2. Cách thức giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế theo 

pháp luËt  có YTNN ở một số nước trên thế giới: 

a. Với pháp luật của Nhật Bản: 

Trong quan hệ thừa kế theo pháp luật luật Nhật Bản cũng như pháp 

luật một số nước cùng nhóm đều lựa chọn áp dụng pháp luật nước người 

chết mang quốc tịch mà không có sự phân biệt về loại di sản. 

b. Với pháp luật của Pháp: 

Pháp luật của Pháp phân chia di sản thành hai loại là động sản và bất 

động sản. Với bất động sản việc thừa kế theo pháp luật áp dụng theo luật 

nơi có bất động sản. 

c. Với pháp luật của Hy Lạp: 

Cũng giống như Pháp, pháp luật của Hy Lạp cũng phân theo hai loại 

di sản là bất động sản và động sản. Với bất dộng sản thì phải tuân theo 

pháp luật nước có di sản thừa kế nhưng với động sản pháp luật được áp 

dụng lại là luật quốc tịch nước mà người để lại di sản là công dân. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ 

GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ CÓ YẾU TỐ 

NƯỚC NGOÀI 

2.1.  Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ gi¶i quyÕt xung 

®ét ph¸p luËt vÒ thõa kÕ cã yÕu tè níc ngoµi 

2.1.1. Gi¶i quyÕt xung ®ét ph¸p luËt vÒ thõa kÕ cã yÕu tè níc 

ngoµi theo ph¸p luËt ViÖt Nam 

a) Giai ®o¹n tríc ngµy cã ph¸p lÖnh thõa kÕ n¨m 1990 : 

Nh÷ng quy ®Þnh vÒ vÊn ®Ò thõa kÕ cã yÕu tè níc ngoµi, nhng ta cã 

thÓ thÊy, ph¸p luËt níc ta thêi kú nµy chØ ®Ò cËp trªn nguyªn t¾c chung 

nhÊt, cßn thiÕu nh÷ng quy ®Þnh chi tiÕt, ®Æc biÖt lµ c¸c quy ph¹m xung ®ét 

®Ó lµm c¬ së gi¶i quyÕt ®èi víi nh÷ng vô viÖc cô thÓ vÒ thõa kÕ cã yÕu tè 

níc ngoµi. 

b) Giai ®o¹n tõ khi ph¸p lÖnh vÒ thõa kÕ ®îc ban hµnh cho ®Õn 

tríc ngµy Bé luËt D©n sù 1995 cã hiÖu lùc (ngµy 01/07/1996). 

Giai đoạn này chỉ có quy ®Þnh chung vµ cha hÒ cã nh÷ng quy ®Þnh 

chi tiÕt ®Ó gi¶i quyÕt xung ®ét ph¸p luËt vÒ thõa  kÕ cã yÕu tè níc ngoµi. 

Quan hÖ thõa kÕ cã yÕu tè níc ngoµi sÏ ®îc gi¶i quyÕt theo “Quy chÕ vÒ 

ngêi níc ngoµi t¹i ViÖt Nam” hoÆc “theo c¸c quy ®Þnh cña c¸c ®iÒu íc 

quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc c«ng nhËn” th× còng rÊt khã x¸c ®Þnh bëi 

chóng ta cha cã v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ quy chÕ ®èi víi ngêi níc ngoµi t¹i 

ViÖt Nam. Nh vËy, c¸c hiÖp ®Þnh t¬ng trî t ph¸p gÇn nh trë thµnh c¨n 

cø ph¸p lý duy nhÊt ®Ó c¸c c¬ quan chøc n¨ng vËn dông xem xÐt gi¶i quyÕt 

c¸c quan hÖ thõa kÕ cã yÕu tè níc ngoµi ph¸t sinh trong quan hÖ gi÷a 

c«ng d©n ViÖt Nam víi c«ng d©n c¸c níc ký kÕt h÷u quan. 
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c) Giai ®o¹n tõ khi Bé luËt D©n sù 1995 ®îc ban hµnh cho ®Õn 

tríc ngµy Bé luËt D©n sù n¨m 2005 cã hiÖu lùc (ngµy 01/01/2006) 

Theo §iÒu 58 HiÕn ph¸p n¨m 1992 cña níc Céng hßa x· héi chñ 

nghÜa ViÖt Nam quy ®Þnh: “Nhµ níc b¶o hé quyÒn së h÷u hîp ph¸p vµ 

quyÒn thõa kÕ cña c«ng d©n”. §iÒu 81 HiÕn ph¸p n¨m 1992 quy ®Þnh: 

“ngêi níc ngoµi c tró ë ViÖt Nam ®îc nhµ níc b¶o hé tÝnh m¹ng, tµi 

s¶n vµ c¸c quyÒn lîi chÝnh ®¸ng theo ph¸p luËt ViÖt Nam.” QuyÒn lîi 

chÝnh ®¸ng ë ®©y cã thÓ ®îc hiÓu bao gåm c¶ quyÒn thõa kÕ. Do ®ã, vÒ 

nguyªn t¾c ngêi níc ngoµi c tró ë ViÖt Nam ®îc Nhµ níc ViÖt Nam 

b¶o hé vÒ quyÒn thõa kÕ. 

* Theo Bé luËt D©n sù ViÖt Nam n¨m 1995: 

C¸c quy ®Þnh vÒ thõa kÕ cña Bé luËt D©n sù ViÖt Nam còng ®îc ¸p 

dông ®èi víi c¸c quan hÖ thõa kÕ cã yÕu tè níc ngoµi, trõ trêng hîp ph¸p 

luËt cã quy ®Þnh kh¸c. 

§iÒu 830 Bé luËt D©n sù ViÖt Nam n¨m 1995 quy ®Þnh “ngêi níc 

ngoµi cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù t¹i ViÖt Nam nh c«ng d©n ViÖt Nam, 

trõ trêng hîp Bé luËt nµy, c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c cña Céng hßa x· 

héi chñ nghÜa ViÖt Nam quy ®Þnh kh¸c”. Nh vËy, cã thÓ thÊy nhµ níc 

ViÖt Nam ¸p dông chÕ ®é ®·i ngé nh c«ng d©n ViÖt Nam ®Ó quy ®Þnh vÒ 

n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù cña ngêi níc ngoµi. Vµ nh vËy theo ®iÒu 17 

Bé luËt D©n sù ViÖt Nam n¨m 1995 quy ®Þnh vÒ n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù 

cã: “QuyÒn së h÷u, quyÒn thõa kÕ vµ c¸c quyÒn kh¸c ®èi víi tµi s¶n”, th× 

ngêi níc ngoµi còng cã c¸c quyÒn nh c«ng d©n ViÖt Nam trong quan 

hÖ thõa kÕ. Nh vËy, cã thÓ kh¼ng ®Þnh quyÒn thõa kÕ cña ngêi níc 

ngoµi lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng cña n¨ng lùc ph¸p luËt d©n 

sù cña ngêi níc ngoµi ®îc ph¸p luËt thõa nhËn vµ b¶o hé. 
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VÒ n¨ng lùc lËp hoÆc hñy bá di chóc cña ngêi níc ngoµi, ta cã thÓ 

xem xÐt dùa vµo ®iÒu 831 Bé luËt D©n sù ViÖt Nam n¨m 1995: 

Nh vËy, dùa theo kho¶n 1 §iÒu 831 ta cã thÓ x¸c ®Þnh n¨ng lùc lËp 

hoÆc hñy bá di chóc cña ngêi níc ngoµi ®îc x¸c ®Þnh theo ph¸p luËt 

cña níc mµ ngêi ®ã lµ c«ng d©n trõ trêng hîp ph¸p luËt níc Céng hßa 

x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam quy ®Þnh kh¸c. 

Trong trêng hîp ngêi níc ngoµi x¸c lËp, thùc hiÖn c¸c giao dÞch 

vÒ thõa kÕ t¹i ViÖt Nam th× n¨ng lùc lËp hoÆc hñy bá di chóc cña ngêi 

níc ngoµi ®îc x¸c ®Þnh theo ph¸p luËt ViÖt Nam (kho¶n 2 ®iÒu 831 Bé 

luËt D©n sù ViÖt Nam n¨m 1995). 

VÒ h×nh thøc cña di chóc, nÕu chiÕu theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 

834 Bé luËt D©n sù ViÖt Nam n¨m 1995 quy ®Þnh ta cã thÓ hiÓu lµ h×nh 

thøc di chóc ph¶i tu©n theo ph¸p luËt n¬i lËp di chóc. Trong trêng hîp di 

chóc ®îc lËp ë níc ngoµi mµ vi ph¹m h×nh thøc di chóc, th× vÉn cã hiÖu 

lùc vÒ h×nh thøc di chóc t¹i ViÖt Nam, nÕu h×nh thøc cña di chóc ®ã kh«ng 

tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 

VÒ néi dung di chóc, chiÕu theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 834 Bé 

luËt D©n sù ViÖt Nam n¨m 1995 th× néi dung di chóc ®îc x¸c ®Þnh theo 

ph¸p luËt cña níc n¬i thùc hiÖn viÖc thõa kÕ. NÕu di chóc ®îc lËp t¹i 

ViÖt Nam vµ viÖc thõa kÕ ®îc thùc hiÖn hoµn toµn t¹i ViÖt Nam, th× di 

chóc ph¶i tu©n theo ph¸p luËt ViÖt Nam 

NÕu di chóc liªn quan ®Õn bÊt ®éng s¶n ë ViÖt Nam th× c¶ h×nh thøc 

lÉn néi dung di chóc ph¶i tu©n theo ph¸p luËt ViÖt Nam. 

VÒ nguyªn t¾c chung th× trong toµn bé phÇn thø 7 cña Bé luËt D©n sù 

ViÖt Nam n¨m 1995 kh«ng cã quy ®Þnh nµo vÒ quan hÖ thõa kÕ cã yÕu tè 

níc ngoµi, kÓ c¶ quy ph¹m thùc chÊt vµ quy ph¹m xung ®ét. Tuy nhiªn, 

nh ®· ph©n tÝch ë trªn tuy kh«ng ®îc phÇn thø 7 Bé luËt D©n sù ViÖt 
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Nam n¨m 1995 quy ®Þnh cô thÓ nhng tõ c¸c quy ®Þnh cã tÝnh chÊt nguyªn 

t¾c trong HiÕn ph¸p n¨m 1992 còng nh c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan 

th× quan hÖ thõa kÕ cã yÕu tè níc ngoµi vÉn ®îc ph¸p luËt ViÖt Nam b¶o 

hé. 

d) Giai ®o¹n sau ngµy Bé luËt D©n sù 2005 cã hiÖu lùc thi hµnh 

(ngµy 01/01/2006) 

Thõa kÕ lµ mét trong nh÷ng chÕ ®Þnh träng t©m cña ph¸p luËt d©n sù. 

VÒ nguyªn t¾c, quan hÖ thõa kÕ cã yÕu tè níc ngoµi còng lµ mét cÊu 

thµnh cña ph¸p luËt ®iÒu chØnh quan hÖ d©n sù cã yÕu tè níc ngoµi. Trªn 

thùc tÕ tríc ®©y, t¹i phÇn thø 7 Bé luËt d©n sù n¨m 2005 kh«ng cã bÊt kú 

quy ®Þnh nµo vÒ thõa kÕ cã yÕu tè níc ngoµi, mÆc dï cã thÓ gi¶i quyÕt vÊn 

®Ò thõa kÕ cã yÕu tè níc ngoµi th«ng qua mét sè quy ®Þnh kh¸c nhng 

viÖc ¸p dông nh vËy râ rµng kh«ng ph¶i lµ gi¶i ph¸p thuyÕt phôc vµ minh 

b¹ch cho quan hÖ thõa kÕ cã yÕu tè níc ngoµi. Ph¸p luËt ViÖt Nam còng 

quy ®Þnh vÒ vÊn ®Ò thõa kÕ theo hai h×nh thøc: thõa kÕ theo di chóc vµ thõa 

kÕ theo ph¸p luËt. 

VÒ thõa kÕ theo ph¸p luËt, ph¸p luËt ViÖt Nam ®ã sö dông hÖ thuéc 

luËt quèc tÞch cña ngêi ®Ó l¹i di s¶n thõa kÕ tríc khi chÕt (Kho¶n 1 §iÒu 

767 Bé luËt D©n sù n¨m 2005). Riªng vÒ quyÒn thõa kÕ ®èi víi bÊt ®éng 

s¶n ph¶i tu©n theo ph¸p luËt cña níc n¬i cã bÊt ®éng s¶n (kho¶n 2 ®iÒu 

767 Bé luËt D©n sù n¨m 2005). Nh vËy, ®èi víi bÊt ®éng s¶n ph¸p luËt 

ViÖt Nam sö dông hÖ thuéc luËt n¬i cã bÊt ®éng s¶n. 

§èi víi thõa kÕ theo di chóc, ph¸p luËt ViÖt Nam quy ®Þnh hai vÊn ®Ò 

chÝnh lµ h×nh thøc di chóc vµ n¨ng lùc lËp, thay ®æi vµ hñy bá di chóc. VÒ 

h×nh thøc di chóc, ph¸p luËt ViÖt Nam ¸p dông hÖ thuéc luËt níc n¬i lËp 

di chóc. Theo ®ã hình thøc cña di chúc ph¶i tuân theo pháp luËt níc lËp di 

chóc. VÒ n¨ng lùc lËp, thay ®æi vµ hñy bá di chóc, Kho¶n 1 ®iÒu 768 bé 
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luËt d©n sù n¨m 2005 quy ®Þnh: “N¨ng lùc lËp di chóc, thay ®æi vµ hñy bá 

di chóc ph¶i tu©n theo ph¸p luËt cña níc mµ ngêi lËp di chóc lµ c«ng 

d©n”. Nh vËy, vÒ n¨ng lùc lËp, thay ®æi vµ hñy bá di chóc sÏ tu©n theo hÖ 

thuéc luËt quèc tÞch cña ngêi lËp di chóc. 

Ngoµi ra t¹i §iÒu 12 vµ §iÒu 13 NghÞ ®Þnh 138/2008-N§/CP ngµy 

15/11/2006 híng dÉn quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh c¸c quy ®Þnh cña bé luËt 

d©n sù vÒ quan hÖ d©n sù cã yÕu tè níc ngoµi còng quy ®Þnh vÒ vÊn ®Ò 

thõa kÕ cã yÕu tè níc ngoµi.  

2.1.2. Gi¶i quyÕt xung ®ét ph¸p luËt vÒ thõa kÕ cã yÕu tè níc ngoµi 

theo c¸c ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ®· ký kÕt hoÆc tham gia 

§iÒu íc quèc tÕ vÒ thõa kÕ cã yÕu tè níc ngoµi gåm hai lo¹i lµ 

®iÒu íc ®a ph¬ng vµ ®iÒu íc song ph¬ng. C¸c níc chñ yÕu dùa vµo 

viÖc ký kÕt c¸c ®iÒu íc quèc tÕ song ph¬ng víi nhau. 

XÐt quan hÖ thø bËc ¸p dông, ®Æt trong bèi c¶nh c¸c quy ®Þnh t¹i 

Kho¶n 2 vµ Kho¶n 4 §iÒu 759 Bé luËt D©n sù n¨m 2005 cã thÓ thÊy ®iÒu 

íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam tham gia ®îc u tiªn ¸p dông tríc tiªn tiÕp ®ã 

míi ®Õn ph¸p luËt ViÖt Nam. 

2.1.3. Gi¶i quyÕt xung ®ét ph¸p luËt vÒ thõa kÕ theo các hiÖp ®Þnh 

t¬ng trî t ph¸p: 

* Tríc n¨m 1992: 

Tõ tríc n¨m 1992, khi còn tån t¹i Liên Xô vµ hÖ thèng xã héi chñ 

nghÜa, Nhµ níc ta ®· ký kÕt 6 hiÖp ®Þnh t¬ng trî t ph¸p víi c¸c níc xã 

héi chñ nghÜa anh em nh Céng hßa d©n chñ §øc, Liªn bang X« ViÕt, TiÖp 

Kh¾c, Cu Ba, Hungari. HÇu hÕt nh÷ng hiÖp ®Þnh t¬ng trî t ph¸p nµy ®îc 

ký vµo ®Çu nh÷ng n¨m 80 khi quan hÖ giao lu d©n sù gi÷a các thÓ nhân, 
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pháp nh©n níc ta víi c¸c thÓ nh©n, ph¸p nh©n c¸c níc xã héi chñ nghÜa có 

nh÷ng sù phát triÓn ë møc ®é nhÊt ®Þnh.  

* Sau n¨m 1992: 

Tõ sau n¨m 1992 ®Õn nay, Nhµ níc ta ®· ký kÕt mét sè hiÖp ®Þnh 

t¬ng trî t ph¸p víi Céng hßa Ba Lan, Lµo, Liªn bang Nga, Trung Quèc, 

Ph¸p, Ucraina, M«ng cæ, Belarut, TriÒu Tiªn. 

C¸c hiÖp ®Þnh nµy lµ hÖ thèng c¸c v¨n b¶n chøa ®ùng quy ph¹m ph¸p 

luËt quan träng ®îc c¸c níc h÷u quan thèng nhÊt x¸c lËp nh»m gi¶i 

quyÕt c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña t ph¸p quèc tÕ. Trong c¸c hiÖp ®Þnh nµy, vÊn 

®Ò thõa kÕ cã yÕu tè níc ngoµi ®ã ®îc quy ®Þnh t¬ng ®èi cã hÖ thèng, 

bao gåm c¸c quy ph¹m nh»m ®iÒu chØnh các quan hÖ vÒ thõa kÕ phát sinh 

gi÷a công dân vµ pháp nhân cña các bên h÷u quan. 

Nguyên t¾c chñ ®¹o trong vÊn ®Ò thõa kÕ ®îc ghi nhËn trong c¸c 

hiÖp ®Þnh nµy lµ nguyªn t¾c bình ®¼ng gi÷a c«ng d©n cña c¸c bªn trong 

quan hÖ thõa kÕ (§iÒu 35 HiÖp ®Þnh gi÷a ViÖt Nam vµ TiÖp Kh¾c, §iÒu 33 

HiÖp ®Þnh gi÷a ViÖt Nam vµ CuBa, §iÒu 38 HiÖp ®Þnh gi÷a ViÖt Nam vµ 

Nga, §iÒu 41 HiÖp ®Þnh ViÖt Nam vµ Belarut…). C¸c hiÖp ®Þnh t¬ng trî 

t ph¸p mµ Nhµ níc ta ®· ký kÕt còng ®a ra thªm nhiÒu c¸c quy ph¹m 

thùc chÊt thèng nhÊt nh»m b¶o hé quyÒn thõa kÕ vµ tµi s¶n thõa kÕ cña 

c«ng d©n c¸c níc h÷u quan. Tuy nhiªn, ®iÓm quan träng nhÊt trong c¸c 

hiÖp ®Þnh t¬ng trî t ph¸p vÒ d©n sù, h«n nh©n vµ gia ®×nh lµ chóng ta ghi 

nhËn c¸c quy ph¹m xung ®ét nh»m gi¶i quyÕt xung ®ét ph¸p luËt vÒ thõa 

kÕ. 

Trong các hiÖp ®Þnh t¬ng trî t ph¸p mµ ViÖt Nam ký kÕt víi níc 

ngoµi, vÊn ®Ò thõa kÕ ®îc gi¶i quyÕt theo nguyªn t¾c thèng nhÊt, c¸c quy 

®Þnh cña c¸c hiÖp ®Þnh cã thÓ ph©n ra hai lo¹i: Lo¹i quy ®Þnh vÒ luËt ¸p 

dông vµ lo¹i quy ®Þnh vÒ thÈm quyÒn. 
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* LuËt áp dông: 

-  §èi víi ®éng s¶n: 

Theo quy ®Þnh trong c¸c hiªp ®Þnh t¬ng trî t ph¸p, quyÒn thõa kÕ 

®èi víi ®éng s¶n ®îc x¸c ®Þnh theo ph¸p luËt cña níc ký kÕt mµ ngêi ®Ó 

l¹i tµi s¶n thõa kÕ lµ công dân khi chÕt. 

- §èi víi bÊt ®éng s¶n: 

Víi di s¶n lµ bÊt ®éng s¶n, c¸c hiÖp ®Þnh t¬ng trî t ph¸p quy ®Þnh 

ph¶i tu©n theo ph¸p luËt cña níc ký kÕt n¬i cã bÊt ®éng s¶n ®ã. 

- Ph©n biÖt di s¶n lµ ®éng s¶n hay bÊt ®éng s¶n: 

ViÖc phân biÖt di s¶n lµ ®éng s¶n hay bÊt ®éng s¶n ph¶i tu©n theo 

ph¸p luËt níc n¬i cã tµi s¶n. 

* ThÈm quyÒn gi¶i quyÕt: 

Trong tÊt c¶ c¸c hiÖp ®Þnh nªu trªn, thÈm quyÒn gi¶i quyÕt vÒ thõa kÕ 

®Òu dùa vµo hai dÊu hiÖu chÝnh: Quèc tÞch vµ n¬i cã tµi s¶n. 

2.1.4. Gi¶i quyÕt xung ®ét ph¸p luËt vÒ thõa kÕ theo c¸c hiÖp ®Þnh 

lãnh sù: 

 Cho ®Õn nay chóng ta ®· ký kÕt các hiÖp ®Þnh lãnh sù víi Liªn X« 

cò, Ba Lan, Bungari, Hungari, M«ng Cæ, TiÖp Kh¾c cò, Cu Ba, Ph¸p, Lµo, 

Nicaragoa, Apganistan, I-R¾c, Ucraina, Rumani, Campuchia, Trung Quèc, 

Oxtraylia, Belarus. 

Nhìn chung, các hiÖp ®Þnh trªn ®Òu ph©n chia di s¶n ra lµm hai lo¹i 

®éng s¶n vµ bÊt ®éng s¶n, t¬ng øng víi nã lµ luËt ¸p dông.  

Sau khi lµm xong thñ tôc vÒ thõa kÕ cña c«ng d©n níc cö lãnh sù bÞ 

chÕt trên lãnh thæ níc tiÕp nhËn lãnh sù, ®éng s¶n thõa kÕ hoÆc tiÒn b¸n 

®éng s¶n ®ã nÕu vì bÊt cø lý do gì mµ không thÓ chuyÓn giao cho ngêi 
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thõa kÕ, ngêi cã quyÒn lîi thõa kÕ hoÆc ngêi ®îc ñy quyÒn hay ®¹i diÖn 

cña hä thì sÏ ®îc chuyÓn giao cho viªn chøc lãnh sù níc cö lãnh sù.  

Ngoµi ra, c¸c hiÖp ®Þnh còn quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña 

níc tiÕp nhËn lãnh sù, viên chøc lãnh sù trong các vô viÖc thõa kÕ. 

2.2. Thùc tr¹ng pháp luËt ViÖt Nam vÒ gi¶i quyÕt xung ®ét ph¸p 

luËt vÒ thõa kÕ theo di chóc cã yÕu tè níc ngoµi 

2.2.1. H×nh thøc di chóc: 

a) Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam: 

T¹i Bé luËt D©n sù n¨m 1995 kh«ng cã quy ®Þnh nµo vÒ vÊn ®Ò thõa 

kÕ cã yÕu tè níc ngoµi, vì vËy ta chØ có thÓ rút ra nguyên t¾c xác ®Þnh 

hình thøc di chúc dùa trên nh÷ng quy ph¹m s½n cã. Theo quy ®Þnh ®ã, vÒ 

hình thøc di chúc ph¶i tuân theo pháp luËt cña níc n¬i lËp di chóc. Trong 

trêng hîp di chóc ®îc lËp ë níc ngoµi mµ vi ph¹m hình thøc di chúc thì 

vÉn có hiÖu lùc vÒ hình thøc di chúc t¹i ViÖt Nam, nÕu hình thøc cña di 

chúc ®ã kh«ng tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 

Bé luËt D©n sù 2005 ®îc ban hµnh ®· cã ®iÒu kho¶n cô thÓ quy ®Þnh 

vÒ vÊn ®Ò hình thøc di chúc. Hình thøc cña di chúc trong trêng hîp cã yÕu 

tè níc ngoµi kh«ng c¨n cø vµo quèc tÞch cña ngêi lËp di chóc mµ c¨n cø 

vµo lãnh thæ n¬i ngêi ®Ó l¹i di s¶n lËp di chóc.  

b) Theo c¸c hiÖp ®Þnh t¬ng trî t ph¸p mµ ViÖt Nam ®ã ký kÕt: 

T¹i các HiÖp ®Þnh t ph¸p mµ ViÖt Nam ký kÕt ®Òu cã quy ®Þnh cô 

thÓ vÒ vÊn ®Ò hình thøc di chúc. Hình thøc di chúc ph¶i tuân theo pháp luËt 

cña níc ký kÕt mµ ngêi lËp di chóc lµ c«ng d©n vµo thêi ®iÓm lËp di 

chóc, tuy nhiªn di chóc còng ®îc coi lµ hîp ph¸p nÕu tuân theo pháp luËt 

cña níc ký kÕt n¬i lËp di chúc.  
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Ngoµi ra cã thÓ ¸p dông theo ph¸p luËt cña níc ký kÕt, ngêi ®Ó l¹i 

di s¶n thêng tró hoÆc t¹m tró. 

2.2.2. N¨ng lùc lËp, thay ®æi vµ hñy bá di chóc: 

a) Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam: 

Trong Bé luËt D©n sù n¨m 1995 kh«ng hÒ cã quy ®Þnh vÒ n¨ng lùc 

lËp, thay ®æi vµ hñy bá di chóc cã yÕu tè níc ngoµi. Vì vËy, ta ph¶i dùa 

vµo các quy ph¹m khác ®Ó suy ra nguyªn t¾c ¸p dông. VÒ n¨ng lùc lËp 

hoÆc hñy bá di chóc cña ngêi níc ngoµi ®îc x¸c ®Þnh theo ph¸p luËt 

cña níc mµ ngêi ®ã lµ c«ng d©n, trõ trêng hîp ph¸p luËt ViÖt Nam cã 

quy ®Þnh kh¸c. Trong trêng hîp ngêi níc ngoµi x¸c lËp, thùc hiÖn c¸c 

giao dÞch vÒ thõa kÕ t¹i ViÖt Nam thì n¨ng lùc lËp hoÆc hñy bá di chóc cña 

ngêi níc ngoµi ®îc x¸c ®Þnh theo ph¸p luËt ViÖt Nam. 

Bé luËt D©n sù n¨m 2005 ®· ®a ra nh÷ng nguyªn t¾c ¸p dông luËt 

®èi víi c¸c néi dung liªn quan ®Õn tÝnh hîp ph¸p cña di chóc. Trong trêng 

hîp ngêi ViÖt Nam lËp di chóc ë níc ngoµi thì n¨ng lùc lËp di chóc, thay 

®æi, hñy bá di chóc tu©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. Bé luËt 

D©n sù n¨m 2005 quy ®Þnh cô thÓ c¶ ®èi víi ngêi kh«ng quèc tÞch, ngêi 

níc ngoµi cã hai hay nhiÒu quèc tÞch níc ngoµi. 

b) Theo c¸c hiÖp ®Þnh t¬ng trî t ph¸p mµ ViÖt Nam ®· ký kÕt: 

§èi víi c¸c HiÖp ®Þnh t¬ng trî t ph¸p ®Òu ¸p dông hÖ thuéc luËt 

quèc tÞch. §èi víi n¨ng lùc lËp, hñy bá di chóc c¸c quy ®Þnh trong c¸c hiÖp 

®Þnh t¬ng trî t ph¸p còng t¬ng tù nh ph¸p luËt trong níc ®ã lµ áp 

dông pháp luËt níc mµ ngêi lËp di chóc lµ c«ng d©n vµo thêi ®iÓm lËp di 

chóc. 
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2.3. Thùc tr¹ng ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ gi¶i quyÕt xung ®ét ph¸p 

luËt vÒ thõa kÕ theo ph¸p luËt cã yÕu tè níc ngoµi 

2.3.1. Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam: 

a) §èi víi thõa kÕ theo pháp luËt: 

ViÖc x¸c ®Þnh ngêi thõa kÕ, hµng thõa kÕ, thêi ®iÓm më thõa kÕ, di 

s¶n thõa kÕ, quyÒn vµ nghÜa vô cña ngêi thõa kÕ, ngêi qu¶n lý tµi s¶n 

thõa kÕ ®îc thùc hiÖn theo ph¸p luËt cña níc mµ ngêi ®Ó l¹i di s¶n thõa 

kÕ cã quèc tÞch tríc khi chÕt.  

Trong trêng hîp ngêi ®Ó l¹i thõa kÕ cã nhiÒu quèc tÞch hoÆc kh«ng 

cã quèc tÞch th× cã thÓ x¸c ®Þnh theo hÖ thuéc luËt n¬i c tró cã quan hÖ 

g¾n bã nhÊt vÒ quyÒn vµ nghÜa vô c«ng d©n.  

b) §èi víi BÊt ®éng s¶n: 

Khi tµi s¶n lµ bÊt ®éng s¶n ë ViÖt Nam thì pháp luËt ViÖt Nam ®iÒu 

chØnh vµ ë níc ngoµi thì pháp luËt níc ngoµi ®iÒu chØnh. Quy ®Þnh nh 

trªn lµ phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ.  

Riªng vÒ quyÒn së h÷u bÊt ®éng s¶n cña ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë 

níc ngoµi vÉn cha ®îc ph¸p luËt thõa nhËn mét c¸ch bình ®¼ng nh 

c«ng d©n trong níc. Do ®ã khã cã thÓ kh¼ng ®Þnh ngêi ViÖt Nam ®Þnh 

c ë níc ngoµi còng cã quyÒn thõa kÕ ®èi víi bÊt ®éng s¶n nh c«ng d©n 

trong níc.  

2.3.2. Theo quy ®Þnh t¹i c¸c hiÖp ®Þnh t¬ng trî t ph¸p: 

a) §èi víi bÊt ®éng s¶n: 

Theo quy ®Þnh cña c¸c hiÖp ®Þnh t¬ng trî t ph¸p thì  quyÒn thõa kÕ 

®èi víi bÊt ®éng s¶n tu©n theo ph¸p luËt cña níc ký kÕt n¬i cã bÊt ®éng 

s¶n; áp dông hÖ thuéc luËt n¬i cã vËt ®Ó gi¶i quyÕt xung ®ét ph¸p luËt. 

Trong c¸c hiÖp ®Þnh t¬ng trî t ph¸p viÖc ph©n ®Þnh tµi s¶n lµ ®éng s¶n 

hay bÊt ®éng s¶n sÏ c¨n cø vµo nguyªn t¾c chung ghi nhËn trong c¸c hiÖp 
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®Þnh. LuËt cña níc n¬i cã di s¶n thõa kÕ lµ luËt ¸p dông ®Ó ph©n biÖt ®éng 

s¶n vµ bÊt ®éng s¶n. 

b) §èi víi ®éng s¶n: 

QuyÒn thõa kÕ ®éng s¶n ®îc x¸c ®Þnh t¬ng tù nh ph¸p luËt trong 

níc, nghÜa lµ theo ph¸p luËt níc ký kÕt mµ ngêi ®Ó l¹i tµi s¶n thõa kÕ lµ 

c«ng d©n khi chÕt. 

2.4. Thùc tr¹ng pháp luËt ViÖt Nam vÒ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò di s¶n 

kh«ng ngêi thõa kÕ cã yÕu tè níc ngoµi. 

Theo ph¸p luËt trong níc ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò di s¶n kh«ng ngêi 

thõa kÕ cã yÕu tè níc ngoµi quy ®Þnh dùa trªn sù kÕt hîp hÖ thuéc luËt n¬i 

cã bÊt ®éng s¶n vµ hÖ thuéc luËt quèc tÞch cña ngêi ®Ó l¹i di s¶n. 

ViÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò di s¶n kh«ng ngêi thõa kÕ còng ®îc quy 

®Þnh cô thÓ trong c¸c hiÖp ®Þnh t¬ng trî t ph¸p gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c 

níc. Nhµ níc ViÖt Nam ®îc nhËn sè ®éng s¶n do c«ng d©n ViÖt Nam 

®Ó l¹i ë níc ngoµi sau khi qua ®êi mµ kh«ng cã ngêi thõa kÕ, ®ång thêi 

nhËn sè bÊt ®éng s¶n cã ë ViÖt Nam do c«ng d©n cña níc ngoµi ®Ó l¹i sau 

khi qua ®êi mµ kh«ng cã ngêi thõa kÕ. 

Ch¬ng 3: Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn 

ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ gi¶i quyÕt xung ®ét ph¸p 

luËt vÒ thõa kÕ cã yÕu tè níc ngoµi 

3.1. Nh÷ng quan ®iÓm hoµn thiÖn ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ gi¶i 

quyÕt xung ®ét ph¸p luËt vÒ thõa kÕ theo ph¸p luËt cã yÕu tè níc 

ngoµi 

Ph¬ng híng chung trong viÖc hoµn thiÖn ph¸p luËt ®iÒu chØnh quan 

hÖ thõa kÕ cã yÕu tè níc ngoµi t¹i ViÖt Nam nh sau:  

* B¶o ®¶m tÝnh ®Çy ®ñ, toµn diÖn: 
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* B¶o ®¶m tÝnh thèng nhÊt ®ång bé:  

* B¶o ®¶m tÝnh nhÊt qu¸n, hµi hòa gi÷a ph¸p luËt víi §iÒu íc Quèc 

tÕ mµ ViÖt Nam ®ã ký kÕt hoÆc gia nhËp: 

* B¶o ®¶m tÝnh kh¶ thi, tÝnh hiÖu lùc thi hµnh: 

* Xây dùng án lÖ vÒ dân sù:  

* §¶m b¶o nguyªn t¾c bình ®¼ng kh«ng ph©n biÖt ®èi xö gi÷a c«ng 

d©n ViÖt Nam víi ngêi níc ngoµi, gi÷a c«ng d©n ViÖt Nam ë trong níc 

víi c«ng d©n ViÖt Nam ë níc ngòai trong quan hÖ thõa kÕ. * Víi vÊn ®Ò 

thõa kÕ bÊt ®éng s¶n, ph¸p luËt ¸p dông ®îc x¸c ®Þnh thèng nhÊt lµ theo 

n¬i cã bÊt ®éng s¶n ®ã.  

3.2. Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ 

gi¶i quyÕt xung ®ét ph¸p luËt vÒ thõa kÕ theo ph¸p luËt cã yÕu tè níc 

ngoµi  

3.2.1. Ph¬ng híng cña viÖc chän gi¶i ph¸p cho xung ®ét ph¸p 

luËt vÒ thõa kÕ theo ph¸p luËt trong T ph¸p quèc tÕ ViÖt Nam: 

Ph¬ng híng thø nhÊt: Trong T ph¸p quèc tÕ, khi chän ph¸p luËt 

®iÒu chØnh quan hÖ d©n sù cã yÕu tè níc ngoµi, chóng ta sÏ chän hÖ thèng 

ph¸p luËt cã quan hÖ mËt thiÕt víi lo¹i quan hÖ cÇn gi¶i quyÕt.  

Ph¬ng híng thø hai: Trong T ph¸p quèc tÕ c¸c níc, khi chän 

mét hÖ thèng ph¸p luËt ®Ó ®iÒu chØnh quan hÖ thõa kÕ theo ph¸p luËt cã 

yÕu tè níc ngoµi, c¸c luËt gia thêng ®a ra mét tiªu chÝ mµ theo ®ã ph¸p 

luËt cña Tòa án lµ pháp luËt sÏ thêng xuyªn ®îc ¸p dông ®Ó gi¶i quyÕt 

trong thùc tÕ.  

Ph¬ng híng thø ba: C¸c níc ®Òu ®a ra ®iÒu kiÖn ®Ó thõa nhËn 

b¶n ¸n níc ngoµi, do ®ã viÖc chän ph¸p luËt ®Ó ®iÒu chØnh quan hÖ thõa 

kÕ theo ph¸p luËt cã yÕu tè níc ngoµi nªn tÝnh ®Õn viÖc lµm thÕ nµo ®Ó 
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b¶n ¸n cña Tòa án có nhiÒu c¬ héi ®îc thõa nhËn ë níc ngoµi n¬i cã di 

s¶n, nÕu kh«ng viÖc ®a ra b¶n ¸n còng v« Ých.  

3.2.2.  Gi¶i pháp hoµn thiÖn nh÷ng quy ph¹m xung ®ét vÒ thõa kÕ 

theo pháp luËt cã yÕu tè níc ngoµi: 

Khi hoµn thiÖn T ph¸p quèc tÕ níc ta b»ng c¸ch thiÕt lËp quy ph¹m 

xung ®ét míi, hai lo¹i gi¶i ph¸p sau cã thÓ ®îc sö dông: 

a- Kh«ng ph©n biÖt di s¶n lµ ®éng s¶n hay bÊt ®éng s¶n: 

Gi¶i ph¸p thø nhÊt cã thÓ sö dông khi kh«ng ph©n biÖt di s¶n lµ ®éng 

s¶n hay bÊt ®éng s¶n lµ chóng ta cho phÐp ph¸p luËt cña níc mµ ngêi ®Ó 

l¹i thõa kÕ cã quèc tÞch ®iÒu chØnh vÊn ®Ò thõa kÕ.  

Gi¶i ph¸p thø hai cã thÓ sö dông khi kh«ng ph©n biÖt di s¶n lµ ®éng s¶n 

hay bÊt ®éng s¶n lµ chóng ta cho phÐp ph¸p luËt cña níc mµ ngêi ®Ó l¹i 

thõa kÕ cã n¬i c tró cuèi cïng ®Ó ®iÒu chØnh vÊn ®Ò thõa kÕ.  

b- Ph©n biÖt di s¶n lµ ®éng s¶n hay bÊt ®éng s¶n: 

Gi¶i ph¸p thø nhÊt cã thÓ sö dông khi ph©n biÖt di s¶n lµ ®éng s¶n hay 

bÊt ®éng s¶n lµ chóng ta cho phÐp ph¸p luËt cña níc mµ ngêi ®Ó l¹i thõa kÕ 

cã n¬i c tró cuèi cïng ®iÒu chØnh di s¶n lµ ®éng s¶n vµ ph¸p luËt cña níc 

n¬i cã tµi s¶n ®iÒu chØnh di s¶n lµ bÊt ®éng s¶n.  

Gi¶i ph¸p thø hai cã thÓ sö dông khi ph©n biÖt di s¶n lµ ®éng s¶n hay 

bÊt ®éng s¶n lµ chóng ta cho phÐp ph¸p luËt cña níc mµ ngêi ®Ó l¹i thõa 

kÕ cã quèc tÞch ®iÒu chØnh thõa kÕ ®èi víi di s¶n lµ ®éng s¶n vµ ph¸p luËt 

n¬i cã tµi s¶n ®Ó ®iÒu chØnh vÊn ®Ò thõa kÕ ®èi víi di s¶n lµ bÊt ®éng s¶n.  

c. Gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ lùa chän cho xung ®ét ph¸p luËt vÒ thõa kÕ 

theo ph¸p luËt trong T ph¸p quèc tÕ ViÖt Nam: 

NÕu theo gi¶i ph¸p thø nhÊt khi kh«ng ph©n biÖt di s¶n lµ ®éng s¶n 

hay bÊt ®éng s¶n th× chóng ta cã kÕt luËn sau: Ph¸p luËt ®iÒu chØnh thõa kÕ 

lµ ph¸p luËt cña níc mµ ngêi ®Ó l¹i thõa kÕ cã quèc tÞch. 
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 NÕu chúng ta theo gi¶i ph¸p thø hai khi kh«ng ph©n biÖt di s¶n lµ 

®éng s¶n hay bÊt ®éng s¶n thì chúng ta có kÕt luËn sau: Pháp luËt ®iÒu 

chØnh quan hÖ thõa kÕ theo ph¸p luËt lµ ph¸p luËt cña níc mµ ngêi ®Ó l¹i 

thõa kÕ cã n¬i c tró cuèi cïng.  

3.3. Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ gi¶i 

quyÕt xung ®ét ph¸p luËt vÒ thõa kÕ theo di chóc cã yÕu tè níc ngoµi: 

Qua nghiªn cøu ph¸p luËt cña c¸c níc phï hîp víi c¸c hiÖp ®Þnh 

t¬ng trî t ph¸p mµ ViÖt Nam ®ã ký kÕt, thì n¨ng lùc lËp di chóc, viÖc 

thay ®æi hoÆc hñy bá di chúc ph¶i tuân theo ph¸p luËt cña níc mµ ngêi 

lËp di chóc lµ c«ng d©n vµo thêi ®iÓm lËp di chóc, trõ trêng hîp di chóc 

®èi víi bÊt ®éng s¶n. 

Hai lµ hình thøc: Các hÖ thèng pháp luËt sau ®©y thì ®îc c«ng nhËn 

t¹i ViÖt Nam: 

- Ph¸p luËt cña níc n¬i lËp di chóc. 

- Ph¸p luËt cña níc n¬i ngêi lËp di chóc cã quèc tÞch. 

- Ph¸p luËt cña níc n¬i ngêi lËp di chóc thêng tró 

- Ph¸p luËt cña níc n¬i cã bÊt ®éng s¶n. 

Trong trêng hîp di chóc ®îc lËp trªn c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn 

quèc tÕ mµ ngêi lËp di chóc ®ang bÞ c¸i chÕt ®e däa, thì hình thøc cña di 

chúc ®îc c«ng nhËn t¹i ViÖt Nam nÕu kh«ng tr¸i víi ph¸p luËt ViÖt Nam 

vÒ hình thøc di chúc trong hoµn c¶nh t¬ng tù. 

3.4. Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ gi¶i 

quyÕt di s¶n kh«ng ngêi thõa kÕ cã yÕu tè níc ngoµi 

Trong mäi trêng hîp, khi ph¸p luËt cña ViÖt Nam ®îc ¸p dông ®Ó 

®iÒu chØnh c¸c quan hÖ thõa kÕ thì sè di s¶n nµy ph¶i thuéc vÒ Nhµ níc 

ViÖt Nam víi t c¸ch lµ ngêi thõa kÕ, kÓ c¶ nh÷ng trêng hîp ph¸p luËt 
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cña níc n¬i c«ng d©n ViÖt Nam chÕt hoÆc n¬i cã di s¶n thõa kÕ ®ã quy 

®Þnh kh¸c.  

KẾT LUẬN  

 

Tóm lại, tư pháp quốc tế của Việt Nam giải quyết về vấn đề thừa kế 

có yếu tố nước ngoài còn thiếu nhưng những quy định của pháp luật Việt 

Nam đã tạo điều kiện rất nhiều khi ghi nhận đồng thời chấp nhận hệ thuộc 

theo pháp luật của nước ngoài. So với các nước những quy định này đã 

tương đối theo kịp với một số nước trên thế giới. Nhưng nhu cầu xây dựng 

một văn bản cụ thể quy định chi tiết những vấn đề trong việc giải quyết 

xung đột pháp luật đặc biệt là về thừa kế có yếu tố nước ngoài vẫn là cần 

thiết nhất. Cần đẩy mạnh việc giao lưu giữa các quốc gia và xúc tiến hoạt 

động tương trợ tư pháp để việc áp dụng pháp luật không chỉ trong khuôn 

khổ các điều ước mà còn cả trên thực tiễn.  


