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PHẠM VĂN TUYẾT * 

Tóm tắt: Khác với các Bộ luật Dân sự trước đây, Bộ luật Dân sự năm 2015 của nước ta không 

quy định về di chúc chung. Tuy nhiên, di chúc chung vẫn được xác lập trong thực tế nên có nhiều 

vướng mắc về việc xác định di chúc chung là di chúc do những ai cùng lập, chỉ có thể là di chúc chung 

của vợ, chồng (giữa những người có quan hệ hôn nhân với nhau) hay có thể bao gồm cả di chúc của 

những người không có quan hệ hôn nhân với nhau cùng lập. Bài viết đưa ra quan điểm cá nhân về 

việc có nên thừa nhận di chúc chung hay không?. Nếu thừa nhận thì thời điểm có hiệu lực, việc sửa 

đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc chung được xác định như thế nào? 

Từ khoá: Di chúc riêng; di chúc chung; thời điểm có hiệu lực của di chúc 

SOME ISSUES NEED TO BE DETERMINED REGARDING JOINT TESTAMENT 
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Abstract: Different from the previous civil codes, there is no provision of the Civil Code 2015 of 

Vietnam on joint testament. However, in fact, joint testaments are still made, hence there are 

difficulties in determining the testators of a joint testament, such testament is made by husband and 

wife (spouses in a marriage relationship) or by couples who are not in a marriage relationship also. 

The article gives a personal opinion on whether to recognize a joint testament or not. If 

acknowledged, the questions of the effective time and how to amend, supplement, replace or cancel the 

joint testament still need to be determined. 
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huật ngữ di chúc được hình thành từ 

thời kì La Mã cổ đại. Mặc dù pháp luật 

ở thời kì này không quy định cụ thể về di 

chúc nhưng đã thừa nhận di chúc là căn cứ 

đầu tiên để thực hiện việc dịch chuyển di 

sản. Unpain, luật gia nổi tiếng thời kì La 

Mã, đã từng xác định rằng: “di chúc là sự 

thể hiện ý chí của chúng ta và ý chí đó được 

thực hiện khi chúng ta chết”
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