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Nợ Bảo Lãnh 
 
Một người bảo lãnh bị nợ bảo lãnh nếu chính quyền tỉnh bang trợ cấp lợi tức (trợ 
cấp xã hội) cho thân nhân được bảo lãnh trong thời gian cam kết bảo lãnh. Cam kết 
bảo lãnh là lời hứa của những người bảo lãnh đưa ra với Sở Quốc Tịch và Di Trú 
Canada (Citizenship and Immigration Canada (CIC) để nuôi thân nhân của họ trong 
một thời gian từ ba đến 10 năm. Nếu có một người khác (đồng ký tên) cũng ký vào 
cam kết này, người đó cũng có trách nhiệm trọn vẹn về khoản nợ bảo lãnh. Khoản 
tiền này là nợ tỉnh bang và có thể là một khoản nợ lớn. 
 
Nếu người được bảo lãnh nộp đơn xin trợ cấp lợi tức, tỉnh bang sẽ thông báo cho 
người bảo lãnh và CIC. Tỉnh bang sẽ gửi cho người bảo lãnh bản kết toán hàng 
tháng về khoản nợ này cộng với tiền lời. Tuy nhiên, người bảo lãnh sẽ không được 
liên lạc nếu vì liên lạc mà gây nguy hiểm đến an toàn của người được bảo lãnh 
(chẳng hạn như nếu người bảo lãnh đã hành hạ họ). 
 
Hậu quả của nợ bảo lãnh 
 
Nợ bảo lãnh có một số đặc điểm: 
 

• Người nợ tiền bảo lãnh sẽ KHÔNG được phép bảo lãnh một người nữa trong 
gia đình khi hãy còn nợ số tiền này. 

 
• Không như đa số các loại nợ khác, không có giới hạn thời gian để chính 

quyền kiện người bảo lãnh ra tòa. Và, nếu chính quyền tỉnh bang nợ tiền 
người bảo lãnh thì họ có thể giữ lại tiền đó để trừ bớt nợ bảo lãnh. 

  
Tỉnh bang truy thu các món nợ bảo lãnh theo Chương Trình Truy Thu Tiền Nợ Bảo 
Lãnh Không Trả. Cũng như bất cứ chủ nợ nào khác, tỉnh bang có thể khởi kiện 
người bảo lãnh ra tòa. Nếu tòa quyết định là người bảo lãnh có trách nhiệm về 
khoản nợ đó, tòa có thể ra lệnh bắt phải trả số tiền còn nợ cộng với tiền lời và phí 
tổn pháp lý. Nếu không trả tiền, tỉnh bang có thể tịch thu tiền tiết kiệm, lợi tức hoặc 
ngay cả nhà của người đó. 
 
Hoàn cảnh cá nhân của quý vị 
 
Nếu quý vị, là người bảo lãnh, có hoàn cảnh cá nhân nào có thể cho thấy lý do quý 
vị không thể tôn trọng lời cam kết (thí dụ, quý vị bị bệnh, mất việc, phải rời bỏ 
người được bảo lãnh vì bị hành hạ hoặc chưa bao giờ được thông báo là người được 
bảo lãnh nộp đơn xin trợ cấp lợi tức), quý vị nên cho tỉnh bang biết. Tỉnh bang có 
thể quyết định xét đến hoàn cảnh cá nhân này, tuy rằng họ không bắt buộc phải 
làm như vậy (tòa án hiện đang xét xem loại chính sách đó có công bằng hay không 
và có thể thay đổi). 
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Các chọn lựa của quý vị 
 

• Yêu cầu họ cho biết từng khoản nợ, gồm cả khi nào tiền được dùng làm trợ 
cấp lợi tức. Lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện tính sai số tiền. 

 
• Nếu quý vị không thể trả nợ bây giờ, nhưng tin rằng quý vị sẽ có khả năng 

trả nợ trong tương lai, chính quyền có thể đồng ý tạm ngưng biện pháp truy 
thu. Ngoài ra, tỉnh bang cũng có thể không tìm cách truy thu nếu quý vị đang 
lãnh trợ cấp lợi tức. 

 
• Yêu cầu tỉnh bang chấp nhận trả nợ theo cách trả góp.   

 
• Yêu cầu tỉnh bang hủy bỏ hay xóa một phần hoặc tất cả số nợ. Tỉnh bang có 

thể đồng ý làm như vậy nếu người nợ là người nghèo, tức là người nợ có lợi 
tức thấp và không có tài sản. 

 
• Không làm gì hết, và chờ xem tỉnh bang có áp dụng biện pháp truy thu hay 

không (có lẽ họ sẽ áp dụng biện pháp đó). 
 

• Khai phá sản. Khi quý vị khai phá sản, tài sản của quý vị (có một số ngoại lệ) 
phải được giao cho một tín nhân, và người này bán đi để trả nợ cho các chủ 
nợ. Trừ một vài trường hợp ngoại lệ, quý vị không còn trách nhiệm về bất cứ 
khoản nợ nào của mình nữa. Muốn biết thêm chi tiết, hãy hỏi một tín nhân về 
phá sản. 

 
Nếu có thể được, hãy nhờ cố vấn pháp lý xem nên làm gì nhất trong trường hợp 
quý vị. 
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