
Khi Nào Sử Dụng

Khi một người lớn không còn khả năng quyết định về những việc cá nhân của họ nữa và cần 
phải có quyết định đáng kể về vấn đề điều trị y tế quan trọng, một người trong gia đình hoặc 
bạn có thể nộp đơn xin Tòa bổ nhiệm làm Nguời Quyết Định cho Người. Vì bản chất hết sức 
cá nhân của các quyết định này, các nhiệm vụ của Người Quyết Định cho Người tốt nhất là nên 
do một người trong gia đình thân thuộc hoặc bạn đảm nhiệm.

Quyền Hạn

Khi một người được Tối Cao Pháp Viện British Columbia bổ nhiệm làm Người Quyết Định 
cho Người, người đó có trách nhiệm quyết định về những vấn đề cá nhân cho người lớn đó.

Cách Nộp Đơn

Người đó nộp đơn cho Tối Cao Pháp Viện British Columbia kèm theo bằng chứng hỗ trợ lý do 
nộp đơn. Cũng như các đơn xin làm Người Quyết Định Di Sản, cần có hai bản chứng thệ y tế 
xác nhận là người lớn đó không có khả năng và, khi có phí tổn pháp lý, Tòa có thể ra lệnh trả 
các phí tổn này từ di sản của người lớn đó.

Vai Trò của Giám Hộ và Tín Nhân Công

Giám Hộ và Tín Nhân Công duyệt xét tất cả đơn xin làm Người Quyết Định cho Người để bảo 
đảm các lý do đều chính đáng và người làm đơn thích hợp cho trách nhiệm này. Giám Hộ và 
Tín Nhân Công đưa ra đề nghị với tòa dựa trên kết quả duyệt xét này.

Giám Hộ và Tín Nhân Công cũng có thể nộp đơn xin tòa bổ nhiệm làm Người Quyết Định cho 
Người khi không có người nào trong gia đình hoặc bạn bè sẵn lòng đảm nhận trách nhiệm này.
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