
Ủy quyền tài chánh

Ủy quyền là một văn bản trong 
đó người ủy nhiệm (‘the prin-
cipal’) chỉ định một người khác 

làm thụ ủy (‘the attorney’) để chính 
thức thi hành những quyết định về tài 
chánh thay cho họ. Việc ủy quyền có 
thể nằm trong phạm vi rất giới hạn (ví 
dụ như người ủy nhiệm cho phép người 
thụ ủy thanh toán một hóa đơn từ trong 
chương mục ngân hàng của mình) hoặc 
có thể với một phạm vi rộng lớn hơn (ví 
dụ như cho phép người thụ ủy làm bất 
cứ điều gì mà người ủy nhiệm có thể 
làm, bao gồm cả việc sử dụng chương 
mục ngân hàng, thanh toán hóa đơn, 
mua bán bất động sản hoặc cổ phần).

Có hai loại ủy quyền, tuy có những 
điểm tương tựa mà lại rất khác nhau. 
Một là loại ủy quyền chung chung 
(general power of attorney), ví dụ như 
cho phép người thụ ủy mua bán, sử 
dụng chương mục ngân hàng trong lúc 
người ủy nhiệm đi xa. Hai, là loại ủy 
quyền lâu dài (enduring power of at-
torney), qua đó người thụ ủy có thể làm 
những quyết định về tài chánh cho dù 
người ủy nhiệm đã bị mất đi năng lực 
để tự quyết định cho họ. Ví dụ như khi 
người ủy nhiệm bị lâm bệnh nặng nằm 
bất động hôn mê trên giường. Trong 
những trường hợp này thì loại ủy quyền 
chung chung sẽ tự động mất đi chức 
năng và những việc làm của người thụ 
ủy sẽ không còn có hiệu lực. Việc ủy 
quyền sẽ chấm dứt một khi người ủy 
nhiệm qua đời và lúc bấy giờ, di chúc 
sẽ được khai mở. 

Điều cơ bản trong việc ủy quyền mà 
người ủy nhiệm nên cân nhắc là ai sẽ 
là người có thể tin tưởng và có đủ kinh 
nghiệm để làm những quyết định thay 
cho mình. Phần đông, người ta hay chỉ 
định người bạn đời, con cháu, hoặc bạn 
bè của họ.

Người ủy nhiệm phải có năng lực để 
chỉ định người thụ ủy: có nghĩa là, 
người ủy nhiệm phải hiểu bản chất và 
kết quả của việc ủy quyền trước khi ký 

giấy ủy quyền. Trong trường hợp năng 
lực của người ủy nhiệm là mối nghi 
ngại thì tốt hơn hết người ủy nhiệm xin 
giấy xác nhận từ bác sĩ trước khi hoàn 
tất giấy ủy quyền.

Người ủy nhiệm có thể chỉ định một 
thụ ủy hoặc hơn, nhưng cần phải ghi rõ 
là các thụ ủy có thể làm những quyết 
định chung (joint) và hoặc riêng rẽ 
(severally). Nếu người ủy nhiệm chỉ 
định các thụ ủy phải thực hiện những 
quyết định chung với nhau thì nếu một 
trong  thụ ủy qua đời hoặc mất đi năng 
lực quyết định, thì những thụ ủy còn 
lại sẽ không thể làm được gì và vì vậy, 
việc ủy quyền sẽ chấm dứt. Nếu người 
ủy nhiệm chỉ định các thụ ủy của họ 
có thể cùng thực hiện những quyết 
định chung và hoặc riêng rẽ, thì việc 
ủy quyền sẽ vẫn tiếp tục cho dù có một 
thụ ủy hoặc hơn không thể tiếp tục làm 
nhiệm vụ này nữa. 

Người ủy nhiệm có thể hủy bỏ hoặc 
chấm dứt việc ủy quyền bất kỳ lúc nào 
bằng cách thông báo bằng văn bản cho 
người thụ ủy biết. 

Người thụ ủy phải thi hành đúng theo 
chỉ thị của người ủy nhiệm: chịu trách 
nhiệm bồi thường trên pháp lý cho 
người ủy nhiệm nếu người thụ ủy làm 
những việc trái ngược với những chỉ 
thị đó.
Trách nhiệm và bổn phận của người 
thụ ủy là:
- Tránh xung đột về quyền lợi giữa 
mình và người ủy nhiệm;
- Tuân theo những chỉ thị trong giấy ủy 
quyền;
- Không nhận bất cứ lợi lộc gì từ việc 
nhận làm người thụ ủy trước khi người 
ủy nhiệm đồng ý;
- Giữ việc mình riêng biệt với việc của 
người ủy nhiệm; và 
- Giữ trọn bộ sổ sách liên quan đến việc 
ủy quyền một cách chính xác.

Giám Hộ
Về vấn đề ủy quyền, chỉ định người 
thụ ủy và người giám hộ không giống 
nhau. Tuy cả hai loại cho phép một 
người có thể lên kế hoạch tính trước, 
mà qua đó, họ có thể ngăn chận việc 
Ủy Ban Giám Hộ nhúng tay vào cuộc 
đời của họ trong trường hợp họ bị mất 
đi năng lực quyết định. Chỉ định người 
giám hộ lâu dài (enduring guardian) 
khác với chỉ định người thụ ủy lâu dài 
(enduring power of attorney). Người 
thụ ủy lâu dài cai quản tài chánh thay 
cho một người trong khi người giám 
hộ lâu dài thay một người làm những 
quyết định cá nhân ví dụ như, người ủy 
nhiệm sẽ ở đâu, sống ra sao, cho phép 
hoặc không cho phép tiến hành cách 
điều trị sức khỏe. 

Bất cứ ai 18 tuổi trở đi và có năng lực 
quyết định đều có thể làm ủy quyền 
giám hộ lâu dài. Nếu như trong gia 

đình quý vị đã có tiểu sử hoặc bằng 
chứng rõ rệt về những chứng bệnh di 
truyền mà có khả năng cao bị lãng hoặc 
mất trí, hoặc bệnh nặng thì quý vị rất 
nên làm ủy quyền giám hộ. Nếu quý vị 
tiến hành việc làm này trong lúc mình 
vẫn còn năng lực thì quý vị có thể giúp 
người giám hộ thấu hiểu thêm về lối 
sống và cuộc đời mình. 

Nếu quý vị bị mất khả năng quyết định 
mà lại không có người giám hộ riêng 
của mình, thì Ủy Ban Giám Hộ (mỗi 
tiểu bang và lãnh thổ đều có) sẽ chỉ 
định một giám hộ cho quý vị. Người 
giám hộ này có thể là người mà quý vị 
quen hoặc không quen biết và vì vậy, 
họ có thể hoàn toàn không có sự hiểu 
biết gì về nhu cầu và lối sống của quý 
vị. 

Có một cách nữa để ảnh hưởng những 
quyết định của người khác làm thay 
cho quý vị trong trường hợp quý vị bị 
mất đi năng lực quyết định, đó là quý 
vị  có thể chuẩn bị một dạng ‘di chúc 
sống’. Đây là bản văn ghi chép những 
ước nguyện của quý vị về cách điều trị 
y tế. Mặc dù những bản văn này không 
ràng buộc người giám hộ hoặc Ủy Ban 
Giám Hộ phải tuân theo, nhưng phần 
đa số vẫn được chấp nhận. 

Quý vị có thể chỉ định hơn một người 
làm giám hộ, mỗi người có thể có chức 
năng khác nhau. Những chỉ định này 
có thể kèm theo những điều kiện và sự 
giới hạn khác nhau, và có thể hủy bỏ 
bất cứ lúc nào, miễn là làm sao lúc bấy 
giờ quý vị vẫn còn khả năng nhận hiểu 
về quyết định của mình.

Người giám hộ lâu dài được quyền trên 
pháp lý làm những quyết định thay cho 
một người không còn năng lực để tự 
quyết định cho họ được nữa. Nếu có 
thể được, người giám hộ lâu dài nên 
suy xét và chọn những quyết định nào 
mà giả như người ủy nhiệm hãy còn 
minh mẫn thì cũng sẽ quyết định y như 
vậy. Những quyết định mà người giám 
hộ lâu dài có thể làm thay cho người ủy 
nhiệm gồm có:
- chấp thuận những kế hoạch chăm sóc 
sức khỏe, ví dụ như luôn cả việc chọn 
đi bác sĩ nào để làm trị liệu;
- trị liệu như thế nào, làm phẫu thuật 
hay uống thuốc;
- cho phép được sinh hoạt, ví dụ như đi 
du lịch ở đâu và với ai, những ai được 
đến thăm viếng;
- chấp nhận cho người ủy nhiệm vào 
viện dưỡng lão.

Mặc dù người giám hộ lâu dài có trách 
nhiệm bảo vệ quyền lợi cho một người 
nhưng họ không bị bắt buộc phải chăm 
sóc cho nhu cầu của người đó mỗi 
ngày. Trách nhiệm của người giám hộ 
bao gồm nhiều quyết định cá nhân, tuy 
nhiên, họ không có quyền xâm phạm 
quyền tự do dân sự của một người, ví 
dụ như ngăn cản không cho thư từ hoặc 
cưới gả.

Người giám hộ lâu dài không được 
quyền làm những quyết định về tài 
chánh. Tuy nhiên, người giám hộ cần 
giữ mối liên hệ chặt chẽ với người chịu 
trách nhiệm về tài chánh để thảo luận 
về bất cứ những quyết định nào liên 
quan đến chi phí tiền bạc. 

LS. Kiều Ngọc
(Còn tiếp)    

Pháp Luật Phổ Thông
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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

Ủy Quyền và Giám Hộ

Chỉ là tàn dư thôi 
mà đã kinh quá

 Nguyễn Tường Thụy
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Giải thích về những “tiêu cực” 
(sau này mới dám dùng từ “tệ 
nạn”) trong chế độ XHCN, 

các nhà lý luận cho rằng, đó là tàn 
dư của chế độ cũ (chế độ phong kiến, 
tư bản).
Thế mà ở chế độ ta bây giờ, những 
thứ chỉ là tàn dư thôi mà nó đã kinh 
quá. Này nhé: đạo đức xuống cấp ng-
hiêm trọng, tham nhũng tràn lan, bạo 
lực gia tăng… Nói theo các nhà lý 
luận (có lẽ gọi là nhà ngụy biện mới 
đúng) thì những thứ này là rơi rớt của 
chế độ phong kiến, hoặc của tư bản 
du nhập vào chứ bản chất chế độ ta 
làm gì có.
Tàn dư là những thứ còn sót lại. Ở 
đây đang nói đến những thứ xấu còn 
sót lại. Sót lại có nghĩa là ít, rất ít, chỉ 
là một vài phần trăm, phần nghìn mà 
thôi. Vậy mà một dúm cái xấu của 
bọn tư bản rơi rớt lại ở chế độ ta nó 
đã hoành hành trên khắp các mặt của 
đời sống xã hội. Vậy nếu còn nguyên 
vẹn như ở Mỹ hay Tây Âu thì nó kinh 
khủng tới mức nào.
Ví dụ ở ta có 1 vạn bằng giả hay bằng 
mua, thì ở Mỹ ắt phải nhiều lần hơn, 
vì số 1 vạn ấy tạm coi là 2% so với 
còn nguyên (vì nó chỉ là tàn dư) thì 
ở Mỹ (còn nguyên chủ nghĩa tư bản) 
nó phải gấp 50 lần (1/2%), dân số Mỹ 
lại nhiều gấp 3,5 lần, cứ thế mà tính 
ra, nước Mỹ phải có hơn 150 triệu 
bằng giả.
Tương tự, các “tàn dư” khác, như 4 
bệnh nhân chung một giường bệnh 
của chị Kim Tiến thì ở Mỹ sẽ phải là 
4x50x3,5 = 700.
Ví dụ một năm, công an “lỡ tay” làm 
chết 12 người thì con số này ở Mỹ 
phải là 12x50x3,5=2100 người.
Anh Trương Dũng bị công an đánh 
thành thương tích 3 lần, nếu anh sống 
ở Mỹ chắc phải bị đánh hơn 500 lần.
Còn nếu đem sự “thất thoát” (tham 
nhũng, lãng phí) ở ta ra mà nhân với 
50 rồi nhân với 3.5 thì nó sẽ vượt qua 
nhiều lần thu nhập của nước Mỹ.
Vân vân…
Đưa ra cái công thức tính chỉ là để dễ 
hình dung thôi.
Vậy mà không hiểu sao, đồng bào 
trốn khỏi đất nước hoặc sau này nhập 
cư bằng con đường hợp pháp vẫn 
không ai chịu đào thoát khỏi cái nơi 
còn nguyên chủ nghĩa tư bản mà về 
cái nơi chủ nghĩa tư bản chỉ còn tàn 
dư, mà nơi đó lại là chính quê hương 
mình.
Đã gọi là “tàn dư” thì nó ngày càng ít 
dần cho đến khi bị quét hẳn khỏi chế 
độ ưu việt của ta. Thế mà lại ngày 
càng nhiều lên, vượt khỏi tầm kiểm 
soát của các nhà lãnh đạo, điều hành 
đất nước mới lạ.

Nguyễn Tường Thụy




