
 

 

 مدیریت  .5
 ھای کھ توانایی تصمیم گیری افرادیبھ رسمیت می شناسد کھ این نکتھ را (قانون)  1990 سال  و مدیریت سرپرستیقانون 

  خودشانبلکھ برای محافظت از ، شانکیفیت زندگی  کردن حفظ تضمیناست نھ تنھا برای  ممکن، ندارند شان را مستدل برای خود
 .بھ حمایت و کمک اضافی نیاز داشتھ باشنداستفاده، بھره کشی و سوء، در برابر خطر بی توجھی

 
 

را  ستدلم یریگ میتصم  یی، توانایاکتساب  یمغز بیآس ای یروان یمار ی، بیذھن ی، ناتوانزوال عقل لیبھ دلیک شخص ممکن است 
 گذارد. یم ریتأث شان یمختلف امالک شخص یجنبھ ھا تیریافراد در مد ییبر توانا  ییھا ناتوانی نینداشتھ باشد. چن

 
 گرانید تی از حما یمختلف مقادیر، بھ معقول در جامعھ یزندگ  تیف یکیک  بھ  یابیدست یبرااغلب  یریگ میتصم ناتوان درافراد 

، دوستان و ارائھ شده اند، مانند خانوادهسھیم آنھا  یشود کھ قبالً در زندگ یانجام م یاغلب توسط افراد تی حما نیوابستھ ھستند. ا
 .دھندگان خدمات

 
ارائھ می کند  پایداروکالت فرم  کردن لیبا تکم کسی (کھ وکیل وی نامیده می شود) را نییتع  ییتوانا بزرگسالیک  یقانون برا نیا

تکمیل را  پایداروکالت گرفتھ باشد کھ  میشخص تصم ایامکان وجود نداشتھ باشد  نیکھ ا ی). در مواردرا ببینید 8 ی(برگھ اطالعات
 ن یکند. ا نییتع  مدیر یریگ میتصم در ناتوان یشخص یتواند برا یم یالتیا  یادار دادگاهاست کھ  تدابیری بعمل آوردهقانون ، نکند

 است.  مورد وکالتشخص  در جھت بھترین منافع یو حقوق یمال  ماتیکھ تصم تضمین می کند
 

چاره  نیاست کھ بھ عنوان آخر یاقدام  نیشخص است، ابرای یک  یریگ میتصم  یشامل سلب حقوق اساس مدیر تعیینآنجا کھ  از
فرد در نظر  یمنیو ا رفاه تضمین یاقدامات محدود کننده کمتر برااینکھ فقط پس از  -شود  یانجام م التیا یادار دادگاهتوسط 

 .استیافتھ شده نامناسب   ایگرفتھ شده و نامناسب 
 

را برآورده  شخص مورد وکالت یازھا ین ،شده اعطاء احکام مدیریتکھ با  یاراتیکند کھ دامنھ اخت  یم نیتضم یالتیا یادار  دادگاه
 .کند یم
 

 ؟ ھایی یریگ  مینوع تصم چھ
تواند  یم یالتیا یادار دادگاه .اتخاذ کند مالی و حقوقی ماتیتصم ی کھ وکالت وی را را دارد دارد کھ از طرف شخص اریاخت مدیر
  تیری، مدنھیھز ھی، کلدرآمد ھای دیاز جملھ رس موکلامالک شخص  تیر یمربوط بھ مد ماتی دھد تا تمام تصم اریاخت ریبھ مد
یا  شود.  یگفتھ م حکم مدیریت جامعنوع  نیھا را اتخاذ کند. بھ ا یو فروش) و خدمات و بازپرداخت بدھ دی(از جملھ خر ییدارا

 حکمرا  نیمحدود کند. ا حقوقی  ماتی مانند تصم یخاص یرا بھ حوزه ھا ریمد  کی یریگ میتصم اریممکن است اخت دادگاهاینکھ 
 نامند. یمحدود م

 
 : موارد زیر ھستند شامل  ھانی. اردیتواند بگ ینم مدیرد کھ نوجود دار  ماتیتصم بعضی از
   یعال دادگاه حکم یبھ استثنا موکلشخص  ینامھ برا تی وصیک لغو   ای، اصالح تنظیم •
 شود دییتأ یعال دادگاهدر  نکھی، مگر ا موکلشخص  ینامھ بھ جا تیوص یبھ عنوان مجراقدام  •
 اش بھ شخص دیگر  اراتیاخت  تفویض •

 
موارد زیر  شامل ھا نیتواند اتخاذ کند. ا ینم یالتیا یادار دادگاهاز  یکتب جازهبدون ا ریمد کید کھ نوجود دار یماتیتصم

 :ھستند
 ییدارا  ای امالکاز جملھ پول،  - موکلاز اموال شخص  ھی ھد دادن •
 کنند  یم موکل دیدارشخص  ازکھ   یدوستان ایسفر خانواده  یھا نھیھز نپرداخت •
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 دوستان  ای" بھ خانواده و / یررسمیوام "غنھ ھر گوبازپرداخت  •
 موکلشخص  وصیت نفعانینامھ" بھ ذ  تیوص پرداخت ھای شی"پ •
 . موکلامالک شخص  کردن اداره  یتخصص ("پاداش") برا ا ی، کار وقت نھیھز کردن مطالبھ •

 

 منافع  نیبھتر
 :نمایدعمل  ،کند یم را وکالت یکھ و یشخص در جھت بھترین منافعموظف است  مدیر

 
 موکل دفاع از شخص •
 شخود اداره امالکدر مورد  مشارکت یشخص برا و کمک بھ  قیتشو •
 جامعھ  یدر زندگ شتریبھ مشارکت ھرچھ ب  شخص قیتشو •
 شخود یدر مورد زندگ  یریگ میتصم یشخص برا و کمک بھ  قیتشو •
 بھره کشیاستفاده و ء سو، یتوجھ یدر برابر بشخص امالک از  محافظت •
 او یبا شخص و در نظر گرفتن خواستھ ھا ورتمش •
 . موکل شخص یو مذھب یزبان، یفرھنگ  طیحفظ مح •
 

 شود؟  تعیین مدیرتواند بھ عنوان  یم یکس چھ
 :دیبامورد مالحظھ قرار گیرد، وی  دادگاهبرای اینکھ مدیر پیشنھاد شده توسط 

 
 مناب باشد و برای انتخاب شدن تمایل داشتھ باشد •
 سال سن داشتھ باشد  18حداقل   •
  شخص و مشارکت یشخص یریگ میتصم ، و استقالل دشخص عمل کن در جھت بھترین منافع ھمھ مواقعکھ در  دآماده باش •

 د کن قیجامعھ را تشو یدر زندگ
 منافع شخص مورد نظر در تعارض باشد.بھترین با  وی یکھ منافع شخص دریقرار نگ یتیدر موقع •

 
ممکن  یالتیا یادار دادگاه، در دسترس نباشد ای  آن نباشد مناسب،  نباشد مدیریت فھیکس حاضر بھ انجام وظ چیکھ ھ یطیشرا در

 . کندمنصوب را  (Public Trustee)عمومی  تولیاست م
 

 گو بودن الزامات پاسخ
 یکنند. آنھا موظفند حسابھا  یرا نگھدار ھمھ تراکنش ھا قیسوابق دق دیپاسخگو ھستند و با  ،رندیگ  یکھ م یماتیتصم مدیران برای

حوزه یا حوزه ھایی کھ مربوط بھ  تراکنش ھای ھیکل یبرا دیارائھ دھند. حسابھا با یعموم یبھ متول شده ساالنھ را در قالب مقرر
العات اط ایحساب ھا  ممکن است بھ آنھا اجازه دھد  یپس از بررس یعموم یمتول د.نشو، تسلیم ھستند مشمول حکم مدیریت

 شناختھ شوند.  موکل مسئولشخص  امالکممکن است شخصاً در قبال خسارات وارده بھ  مدیرانبخواھد.  یشتریب

 مدیریت احکام  یبررس
 ،طیبستھ بھ شرااین بررسی اما ، کند یبررس  کباریحداقل ھر پنج سال را  مدیریتاحکام  ھمھموظف است  یالتیا  یادار دادگاه

 انجام شود. ممکن است زودتر 
 

  برایتوان  یم، در دسترس نباشددیگر ،  دارد وی را وکالتکھ  یخود در قبال شخص یھا تی انجام مسئول یبرا تعیین شده مدیر اگر
 ارائھ داد.  دادگاهبھ   یک درخواست دیجد مدیر نییتع
 

 مدیریت درخواست کند کھ حکم یالتیا  یادار دادگاهتواند از  یم، دارد عالقھ یریگ میشخص ناتوان در تصمرفاه کھ بھ  یشخص ھر
را لغو   حکمتواند  یم دادگاه، نباشد حکم بھ  یازین گریحل و فصل شود و دمربوط بھ درخواست اصلی کند. اگر مسائل  یرا بررس

مدیریت را ملقی  حکم تواند  یم دادگاه، کند یشخص عمل نم درجھت بھترین منافع آننگران است کھ سرپرست   یاگر کس ایکند 
 کند. 
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تواند  یم دادگاه. درخواست بدھد دادگاهکند، ممکن است بھ  یعمل نمبھترین منافع شخص  در جھت   رینگران است کھ مد یگر کسا
 . منصوب کند دیجد ریمد ک یو کند را لغو  مدیر داده و انتصاب لیتشک  یجلسھ دادرسیک 

 
 :مدیر اگرانجام خواھد شد،  اداری ایالتی دادگاهبررسی توسط یک 

 
 رد یمب •
 خود برکنار شود  یھا تی از مسئولکھ  درخواست کند •
 نباشدمسئولیت ھایش در مورد شخص ناتوان در تصمیم گیری قادر بھ انجام  گرید  یروح ای یجسم یناتوان لیبھ دل •
 باشد مقصر شناختھ شده شخص ناتوان در تصمیم گیری   در رابطھ با امالک بدرفتاری ای یسھل انگار مورددر  •
   .باشدورشکستھ شده  •

 

 مدیران گرفتھ می شود برای یبانیو پشت مشاورهاز کجا 
از یک وکیل یا مشاور مالی ممکن است ، مطمئن نباشد موکلشخص  در جھت بھترین منافع یریگ  میدر مورد تصم  مدیریک  اگر

یک  یالتیا یادار دادگاه بھ، انجام شود دیبا یچھ اقدام نکھیدرمورد ا ییراھنما یبرامشاوره تخصصی بگیرد. ھمچنین ممکن است 
 داده شود. درخواست 

 
 ھی تسو   ندهیحسابدار، نما، لی(بھ عنوان مثال وک یندگانیامالک شخص، نما تیریمد انجام تجارت مربوط بھ یتوانند برا یممدیران 

 د. نپرداخت کنبھ آنھا و  دنآموزش دھ، ندنک را استخدام )یگریشخص د ایحساب، کارگزار سھام 

 د یریتماس بگ با اینھا  در مورد مدیریت شتریاطالعات ب یبرا
 یعموم یتولم
 ی خصوص مدیران یبانیپشت  میت

553 Hay Street, PERTH  WA  6000 
PO Box M946, PERTH  WA  6843 

 116 746 1300: تلفن
 public.trustee@justice.wa.gov.au: لیمیا

 www.publictrustee.wa.gov.au: وب
 

 یعموم مدافع دفتر
PO Box 6293, EAST PERTH  WA  6892 

 455 858 1300: تلفن
 opa@justice.wa.gov.au: لیمیا

 www.publicadvocate.wa.gov.au : وب
 
 
 
 
 
 

 
 

شود. اطالعات و مشاوره  یم  فراھم یبصورت داوطلبانھ بھ عنوان خدمات عموم تیبرگھ اطالعا ن یارائھ شده در ااطالعات 
 یابیشود کھ خوانندگان مسئول ارز یاساس ارائھ م نیاما فقط بر ا ردیگ یدر دسترس قرار م تیحسن ن بصورتارائھ شده 

  التیکنند. نھ ا بررسی، اظھارات و اطالعات مربوطھ را ارائھ ھاتمام  دیو با ھستند نجایبحث شده در ا ضوعاتاز مو شانخود
  ندهینما  ایکارمند  چیھ ای التیا ندهینما  ایکارمند  چیھ و نھ ایالتاز  نمایندگی یا ابزاری چی") و نھ ھالتی("ا یغرب یایاسترال

اتکا بھ  ایاز استفاده  یناش یسھل انگار لیاز آن و نھ بھ دل یخسارت ناش ای ضرر در قبال  یتیمسئول ایالت، نمایندگی یا ابزاری
 . ندارد مشاوره ارائھ شده در رھنمودھا ایھرگونھ اطالعات 

2019 
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