
 

 

 سرپرستی پرستاران درامور  یبرا توضیحات
 
     عمومی  معلومات .1

 دیریگ یرا بھ عھده م یپست افتخار کیشما شما با برعھده گرفتن این سرپرستی ، وظیفھ مدنی مھمی را انجام می دھید. 
 .دیدھ یانجام م بھ نفع محجوران اً منحصر یریپذ تیبا وجدان و مسئول آن را کھ

 .موجود استقانونی مدنی   1888  - 1882 ماده ھای در یدرمورد سرپرست وقضایی یمقررات قانون

 1826، 1824 -1821،1823این قوانین ( ماده ھای  ،ازمحجورینقانون مدنی برای سرپرستی  1888 مقررات طبقبر
قانون مدنی) استفاده  1881 – 1877 1بند  1876،  1بند  1875،  1874- 1870،  1867 – 1864،  1862- 1835، 

 می شوند. توصیھ می شود کھ قبال با این قوانین ومقررات آشنا شوید.

 ھای دراین ارتباط ھمراھی ومشاوره می کند. ھای شما را نظارت و شما را دراین زمینھ وسئوال مسئول فعالیت محکمھ

فعالیت  محکمھ، بھ این و پرسان کندعات مسئول از شما درخواست اطال محکمھشما موظف می باشید کھ ھرزمانی کھ 
 ھای خود را گزارش کنید.

مسئول ھرگونھ نقض قانونی کھ محجورین مرتکب می شوند ، می باشید، بھ  ،شما بھ عنوان قیم وسرپرست محجورین
بھ ضرر  آنرا دراین زمینھ نقض کنید وازحق و حقوق محجورین دفاع نکنید و خصوص آنکھ شما وظایف خود

بیشتر  معلوماتغیرپیش بینی شده می توانید خود را بیمھ کنید. برای کسب  ردھایاین مو درمقابلباشد. شما  محجورین
 مسئول و مربوطھ مراجعھ کنید. محکمھدراین زمینھ بھ 

برای  خود  انھروز مصرف ھایپول ھای محجورین را باید بھ حساب سپرده بانکی گذاشت ، مگراینکھ محجورین پول و
می  محکمھ. ولی پرداخت شودبانک یک بھ یک حساب سپرده مسدود در باید بانکی ھا مالیھ باشند. این سپرده الزم داشت

 . پرداخت شودنیز موسسھ مالی دیگری را  یکسپرده مالی در نقانون مدنی اجازه دھد کھ ای 1848تواند بر اساس ماده 

 . فقط درغیاب محجورین 2
بھ شما اجازه داده است می توانید از پول محجورینی کھ غایب ھستند محکمھ شما فقط تا یک حد معین ووظیفھ ای کھ 

 استفاده کنید. 

 

 خاتمھ دادن بھ سرپرستی . 3
 خاتمھ پیدا می کند کھفعالیت و سرپرستی شما زمانی    

a(  لغو کند، را سرپرستی شمامحکمھ اگر 

b( کند یدگیبا حل و فصل آنھا رس یبھ امور فرد وسرپرستی تیمومیدر صورت ق، 

c( وی فوت زمان نییتع ایبراعالم فوت  یمبن یمیبا تصم ب،یفرد غا کی یدرمورد سرپرست.  
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