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الوصي والمسؤول
توفر محكمة المقاطعة وصيا ً أو مسؤو ًلًً ألي شخص .يجوز للشخص تعيين وصياً أو مسؤو ًلًً عنه
عندما ًل يستطيع رعاية نفسه أو ممتلكاته .
ويطلق على الشخص الذي لديه وصيا ً أو مسؤو ًلًً اسم المو ّكل .وهناك فارق مهم بين الوصي والمسؤول.
الوصي يساعد المو ّكل في إدارة اقتصاده واتخاذ القرارات الهامة التي تؤثر على حياته .ويأخذ الوصي دائ ًما
ما يريده المو ّكل بعين الًعتبار .المسؤول يمكنه اتخاذ القرارات بشأن أموال المو ّكل دون الحصول على
موافقته.
التقديم
يمكن لألفراد التقدم إلى محكمة المقاطعة بطلب للحصول على وظيفة وصي .كما يمكن ألحد أقرباء الشخص أو
حتى مكتب الوصي العام التقدم للحصول على وظيفة الوصي أو المسؤول .إذا كنت ترغب في الحصول على
مساعدة في التقديم ،يمكنك الًتصال بمكتب الوصي العام في لينكوبنغ.
التكاليف
إذا كنت تكسب أكثر من  600,117كرونا سويدية أو لديك ثروة خاصة ،يجب عليك دفع رس ًما للوصي أو
المسؤول .الرسم هو حوالي  000,12كرونا سويدية في السنة.
واجبات الوصي أو المسؤول
يجب على الوصي أو المسؤول التأكد من أن الموكل يحصل على ما هو مخوَّل له .على سبيل المثال ،قد
يشمل ذلك التقدم للحصول على اإلعانات والوساطات التي تحق للشخص ،والحضور عند توزيع الميراث أو
التقدم بطلب إلعادة هيكلة الديون .يجب على الوصي أو المسؤول التأكد من أن الموكل يحصل على الدعم
المخوَّل له.
مكتب الوصي العام
يراقب مكتب الوصي العام عمل الوصي أو المسؤول .ويتم التحقق من الوصي والمسؤول وتقييمهم قبل أن يتم
تعيينهم .
يحتاج الوصي والمسؤول إلى استشارة مكتب الوصي العام قبل التمكن من القيام بأنشطة معينة .على سبيل
المثال ،إذا كان الوصي أو المسؤول بصدد شراء أسهم أو بيع مسكن أو إقراض شيئاً ِملك للموكل.
متى يتم إنهاء التعيين
يمكن إنهاء تعيين الوصي أو المسؤول بأمر من محكمة المقاطعة أو مكتب الوصي العام .في حالة وفاة
الموكل ،يتم إنهاء التعيين في تاريخ الوفاة .يجوز للوصي أو المسؤول طلب إنهاء التعيين ،ولكن يجب عليهم
الًستمرار في العمل حتى يقوم مكتب الوصي العام بتعيين وصيًا أو مسؤو ًلًً جديدًا.
السرية
يحق للموكل دائ ًما الًطالع على المستندات التي تخصه .كما يحق لزوج/زوجة الموكل أو شريكه واألقرباء
أيضً ا الًطالع على الوثائق الخاصة بالموكل.
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