
 

 

TÌNH HU NG PHÁP LUẬT: 

- Ông M và bà N kết hôn năm 1976 tại VN 
- 1986: hai người vượt biên sang Campuchia; bà N bị bắn chết  
- 2016: Ông M đang ở Mỹ yêu cầu toà án VN tuyên bố bà N chết 
- 2016: toà án ND tỉnh V tuyên b  bà N ch t. 

Hãy xáẾ định toà án ND tỉnh V tỐyên b  bà N Ếh t Ếó đúng qỐy định pháp lỐật không? 

 

NỘI DUNG T  VẤN: 

1) XÁC Đ NH Y U T  N C NGOÀI CỦA VỤ VI C 

4 căn cứ xác đ nh quan h  
dân sự có y u t  n c ngoài 

XÁC Đ NH YTNN DIỄN GIẢI 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước 
ngoài; 

 Không  có tình tiết ghi nhận 

Người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài; 

 Ông M là công dân VN ở NN 
(Sống ở CPC hoặc Mỹ) 

Việc xác lập, thay đổi, chấm 
dứt quan hệ dân sự theo pháp 
luật nước ngoài, 
 

 Không  có cơ sở  

Vụ việc hoặc tài sản liên quan 
đến quan hệ đó ở nước ngoài. 

Chưa rõ (không biết nơi 
chết ở VN hay CPC) 

1/ Trường hợp 1: chết ở VN 
 Toà án thụ lý đơn là đúng 
2/ Trường hợp 2: chết ở CPC 
 Việc xác nhận bà N chết 
phải theo pháp luật CPC. Toà 
án SAI 
3/ Trường hợp 3: chết ở vùng 
biển quốc tế 
 Việc xác nhận bà N chết 
phải theo điều ước quốc tế. Toà 
án có thể ĐÚNG có thể SAI 

 ĐÂY LÀ QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ Y U T  NƯỚC NGOÀI 
 
 

2) XÁC Đ NH VI C THỤ LÝ VỤ VI C CỦA TOÀ ÁN:  

- Toà án ND tỉnh V thụ lý vụ việc trên là có cơ sở 

- Việc Toà án ND tỉnh V tuyên bố bà N chết là quyết định thuộc khía cạnh phán xét độc lập. 
Không thể khẳng định là đúng hay sai. 


