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 متولیان و امنا 

افرادی که قادر به مراقبت از خود یا دارایی های خود نیستند . امین یا متولی منصوب کند ،دادگاه منطقه می تواند برای افراد

 . می توانند یک متولی یا امین داشته باشند

متولی در  .بین یک متولی و یک امین تفاوت مهمی وجود دارد. موکل نامیده می شود ،امین یا متولیافراد دارای 

متولی همیشه موظف است . مدیریت امورمالی و تصمیم گیری های مهمی که در زندگی موکل موثر هستند به او کمک می کند

 .در مورد پول او تصمیم بگیرد ،موافقت موکلامین می تواند بدون . که خواسته های موکل را مدنظر قرار دهد

 نحوه ارائه درخواست

خویشاوندان شخص یا کمیته . افرادی که مایل به داشتن متولی هستند باید درخواست خود را شخصا در دادگاه منطقه مطرح کنند

ایند ارائه درخواست به کمک نیاز اگر در فر. ریاست سرپرستان نیز می توانند درخواست داشتن یک امین یا متولی را ارائه دهند

 .داشتید می توانید با دفتر ریاست سرپرستان در لینشوپینگ تماس بگیرید

 هزینه ها

باید به امین یا متولی خود حق  ،کرون داشته باشید یا صاحب دارایی های مالی باشید 117،600اگر ساالنه درآمدی بیشتر از 

 .کرون در سال است 12،000ااین حق الزحمه تقریبا برابر . الزحمه بپردازید

 امنا چه می کنند؟ متولیان و

از جمله وظایف امنا و متولیان . یک امین یا متولی اطمینان حاصل می کند که موکل از آنچه که حق او است بهره مند می شود

یا ارائه درخواست  ،حضور در زمان تقسیم میراث ،کنددرخواست کمک های مالی و اقداماتی که موکل می تواند از آنها استفاده 

یک امین یا متولی موظف است بر دریافت کمک هایی که به موکل اختصاص داده شده است نظارت . تجدید ساختار بدهی است

 .کند

 کمیته ریاست سرپرستان

ولیان و امنا مت. متولیان و امنا پیش از انتصاب گزینش می شوند . کمیته ریاست سرپرستان بر کار امنا و متولیان نظارت می کند

متولی یا امین برای فروش خانه یا قرض دادن  ،به عنوان مثال. برای انجام بعضی کارهای خاص به اجازه کمیته احتیاج دارند

 . چیزی که تحت مالکیت موکل قرار دارد باید از کمیته اجازه بگیرد

 ه زمان به پایان می رسد؟وظیفه امنا و متولیان چ

وظیفه متولی یا  ،در صورت مرگ موکل. کار امنا و متولیان با تصمیم دادگاه منطقه یا کمیته ریاست سرپرستان به پایان می رسد

متولی یا امین می تواند از کار خود استعفا بدهد ولی موظف است کار خود را تا . امین در تاریخ مرگ او به پایان می رسد

 . که کمیته جایگزین مناسبی پیدا کند ادامه دهدزمانی 

 محرمانگی

شریک زندگی یا نزدیک ترین خویشاوندان  ،همسر. حق مشاهده همه اسناد مربوط به موکل همواره برای او محفوظ خواهد بود

 . موکل نیز می توانند اسناد مربوط به وی را مشاهده نمایند
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