ما الذي يجب معرفته قبل
تقديم التماس لتعيين أمين أموال
»» من هو أمين األموال؟
أمين األموال هو شخص تعينه محكمة إثبات الوصايا وتخوله
سلطات وتحمله مسئولية المحافظة على أمالك اإلرث (األصول
المالية واألمالك (الخاصة بشخص بالغ (يطلق عليه شخص يتمتع
بالحماية القانونية).
»» من هو الوصي؟
الوصي هو شخص تعينه محكمة إثبات الوصايا وتخوله سلطات
وتحمله مسئولية اتخاذ قرارات بشأن رعاية فرد آخر وتشمل القرارات
الخاصة بالعالج أو المكان الذي يعيش فيه .إذا كان لهذا الفرد متوسط
فترة عمرية قصيرة نظرا لتفاقم حالته المرضية يخول للوصي سلطة
اتخاذ قرار بنا ًء على معرفة سابقة نيابة عن الفرد بشأن تلقي العالج
واالستمرار أو عدم االستمرار في تلقيه أو رفض أي عالج طبي.
يمكن للوصي الكامل الوصاية أن يتخذ كل القرارات الخاصة بالفرد
بينما يمكن للوصي المختار المحدود الوصاية أن يتخذ القرارات
الخاصة بالفرد التي تسمح بها المحكمة.
»» متي تكون هناك حاجة لتعيين أمين األموال؟
تظهر حاجة لتعيين أمين أموال عندما ال يستطيع الفرد إدارة أمالكه
أو أمالكها وأمورها المالية بكفاءة بسبب ظروف معينة وهي:
	)1إذا كان الفرد لديه أو لديها أمالك قد تهدر أو تستغل بطريقة
غير سليمة إال إذا كان هناك إدارة مناسبة لهذه األمالك ،أو
	)2إذا كان هناك حاجة الستغالل هذه األموال لمساعدة ورعاية
ورفاهية الفرد البالغ أو أي أشخاص يعولهم أو تعولهم.
بالنسبة لشخص بكامل قواه العقلية وبسبب ظروف السن أو عجز
بدني قد يقدم أو تقدم التماس بنفسه أو بنفسها إلى المحكمة لتعيين
أمين أموال للمساعدة في إدارة أمالكه \ أمالكها.

من بين األسباب التي قد تمنع الفرد من إدارة أمالكه \ أمالكها وأموره
المالية \ أمورها المالية هي:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

المرض نفسي أو تخلف عقلي؛
مرض بدني أو إعاقة بدنية؛
تعاطي الكحول \ المسكرات المزمن؛
قضاء عقوبة الحبس؛
االعتقال من قبل دولة أجنبية أو؛
االختفاء القسري.

»»	هل هناك حاجة لتعيين أمين األموال لفرد ال يستطيع إدارة أمالكه \ أمالكها
أو أموره المالية \ أمورها المالية؟
ال يوجد حاجة لتعيين أمين أموال إذا كان هناك بالفعل شخص آخر له سلطة
قانونية (على سبيل المثال شخص له توكيل رسمي( ليتخذ قرارا بشأن أمالك
الفرد وال يوجد أية مشاكل تنشأ عن هذه القرارات.
»» كيف تبدأ إجراءات تعيين أمين أموال؟
يقوم أي شخص يهمه رفاه الفرد بإكمال التماس لتعيين أمين أموال استمارة
( (PC 639وتقديمها مع رسوم التقديم المطلوبة لمحكمة إثبات الوصايا.
»» هل من الضروري توكيل محام؟

»» ما الذي سيحدث إذا قبلت المحكمة االلتماس المقدم لها؟
بعد قبول االلتماس ستقوم المحكمة بتعيين وصي قُصَّـر مؤقت ليمثل
الفرد أثناء سير إجراءات المحكمة إال إذا قام الفرد بتوكيل محام أو
طلب الفرد البالغ المتمتع بكامل قواه العقلية بمحض إرادته بطلب
هذا التعيين.
تعاونك مع وصي القُصَّـر المؤقت الذي ال يتمتع بسلطة تخوله اتخاذ
أي قرارات خاصة بالفرد أمر في غاية األهمية .يجب أن يقوم الفرد
بدفع نفقات هذا الوصي.
إذا تطلب األمر قد تأمر المحكمة أن يقوم طبيب أو أخصائي صحة
نفسية بتوقيع كشف طبي على الفرد أو قد ترسل المحكمة شخصا
يسمى زائر إلجراء مقابلة مع الفرد .هذا الزائر قد يكون وصي
القُصَّـر المؤقت أو موظف شرعي أوموظف المحكمة.
»»	هل يمكن للفرد تعيين أمين أموال على الفور في حال حدوث ظرف
طارئ؟
إذا اقتنعت المحكمة أن أمالك الفرد تحتاج فورا إلى الحماية قبل تعيين
أمين أموال تقوم بإصدار أمر حماية أمالك ابتدائي وهذا األمر قد
يستدعي تعيين أمين أموال خاص كما يسمح باتخاذ إجراءات معينة
توفر حماية فورية ألمالك الفرد.

ال ،ليس من الضروري ولكنه قد يكون مفيدا خاصة إذا كان الشخص الذي
يهمه أمر الفرد معارضا لتعيين أمين أموال.
»» هل يمكن الوساطة لتسوية الخالفات الخاصة بتعيين أمين أموال؟
يمكن التوسط في حل نزاعات محددة خارج المحكمة بشأن طلب وصي إذا
وافق كل األطراف على ذلك أو إذا أمر القاضي جميع األطراف بالحضور
واللجوء لهذه الوساطة .يمكن لموظف المحكمة أن يخبرك بتوافر خدمات
الوساطة في محكمتك.
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