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 های متداولپاسخ به پرسش –خدمات ترکه و امانت شخصی 

( و اطالعاتی Public Guardian and Trustee: PGTها اطالعاتی راجع به خدمات قیّم و امین عام )این پرسش

 دهند.کلی درباره اداره ترکه در استان بریتیش کلمبیا ارائه می

و امانت شخصی را توسط بخش خدمات ترکه و امانت شخصی ارائه  سازمان قیّم و امین عام خدمات مربوط به اداره ترکه

 دهد.می

 های زیر کلیک کنید:برای کسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات ترکه و امانت شخصی، بر روی لینک

  ترکهاداره 

 مدیریت امانت شخصی  

 تصدی ترکه افراد گمشده  

 صندوق  کمک آموزشی قیّم و امین عام 

 نقش قیّم و امین عام –های متداول پرسش و پاسخ

 ن واگذار کنیم؟چگونه ترکه را به قیم و امین عام برای اداره کرد 

 دهد؟در صورتی که قیّم و امین عام از پذیرش اداره ترکه امتناع کنند چه اتفاقی رخ می 

  من مایل نیستم )برادرم( ترکه )مادرم( را که بدون وصیت فوت نموده اداره نماید. چگونه

 گیرند؟توانم مانع از ادامه کار او شوم؟ آیا قیّم و امین عام این کار را بر عهده میمی

  .یکی از وارثان یا ذینفعان متوفای بی وصیت یک فرد بزرگسال محجور یا یک خردسال است

 کند؟آیا قیّم و امین عام این کار را تقبل می

 توان از قیّم و امین عام درخواست نمود که به عنوان وصی عمل نماید. ام که میمن شنیده

 توان انجام داد؟چگونه این کار را می

 ی متوفای فاقد وصیتنامهپیدا کردن وارثان ترکه

  چگونه سازمان قیّم و امین عام وارثان ترکه متوفای بی وصیتنامه تحت اداره خود را پیدا

 کند؟می

  در صورتی که به یک فرد دسترسی پیدا کنیم که توافق نماید تا اطالعاتی درباره یک ارث در

 ازای درصدی از امالک ارائه نماید، چطور؟

 ی گوید وارث ترکهتواند تشخیص دهد ادعای شخصی که میچگونه قیّم و امین عام می

 متوفای بی وصیت است  مشروعیت دارد؟

 یدا کردن وارثان متوفای فاقد وصیتنامه نگردند، چه اتفاقی رخ قیّم و امین عام موفق به پ اگر

 دهد؟می
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 ی ترکه و اماناتهای کلی در بارهپرسش –های متداول پرسش و پاسخ

هایی که ارائه گردیده این است که در خصوص پرسشهای متداول پرسش و پاسخ: هدف از اطالعاتی که در این توجه

ای که تحت مدیریتتان است یا شود، اطالعاتی کلی ارائه نماید. چنانچه درباره ترکهح میاغلب در مورد مدیریت ترکه مطر

 به نوعی با آن مرتبط هستید پرسش خاصی دارید، باید مشاوره حقوقی بگیرید.

 ادره کردن ترکه

 اداره کردن ترکه به چه چیزی بستگی دارد؟ 

 کارمزدهای گواهی انحصار وراثت در استان بریتیش کلمبیا چقدر است؟ 

 تفاوت میان وصی و متولی چیست؟ 

 چه تفاوتی میان افراد ذینفع و وارثان متوفای بدون وصیتنامه وجود دارد؟ 

 شود؟ه کسی متولی اداره ترکه میای موجود نباشد چهنگامی که وصیتنامه 

 چگونه مطلع گردیم چه کسی متولی ترکه است؟ 

 شود؟به منظور اداره کردن ترکه، چه کسی به عنوان همسر تلقی می 

 آیا امکان دارد که تعریف همسر بیش از یک نفر را شامل شود؟ 

 ی درباره وصیتنامهاطالعات

 تواند وصیتنامه داشته باشد؟چه کسی می 

 ام، اما مایل نیستم این مسئولیت را من به عنوان یک وصی در یک وصیتنامه ذکر شده

 بپذیرم. آیا موظفم این کار را انجام دهم؟

 کار کنم؟ای وجود دارد، اما اطالع ندارم در کجا است. باید چهمن باور دارم که وصیتنامه 

  فرد متوفی وصیتنامه نوشته است، اما آن  را ثبت نکرده است. آیا وصیتنامه تنها در صورت

 ثبت شدن دارای اعتبار است؟

 نم از محتویات وصیتنامه مطلع گردم؟توامن باور دارم که ذینفع هستم. چگونه می 

 توانم وصی را وادار نمایم تا اقدام کند؟چگونه می 

 توانم انجام دهم؟در صورتی که وصی یا متولی ترکه را به درستی اداره نکنند، چه کاری می 

 ی آنبرگزاری مراسم خاک سپاری و پرداخت هزینه

 چه کسی حق دارد تا مراسم دفن را ترتیب دهد؟ 

 اعت مالی برای انجام مراسم تدفین ندارم. چه نوع کمک مالی موجود است؟من استط 

 رسیدگی به ترکه متوفی
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  انحصار وراثت قرار همه اموال مشمول ترکه تحت مالکیت مشترک است. آیا ترکه باید تحت

 گیرد یا توسط امین ترکه اداره گردد؟

  دالر است. چه کار  500تنها دارایی متوفی یک حساب بانکی اندک و تعدادی چک در حدود

 باید بکنم؟

  توانم این این تنها دارایی او است. چگونه می –من ناگزیر به فروش خودرو متوفی هستم

 کار را انجام دهم؟

 کند. چه کار باید فرد متوفی دارای تعدادی حیوان خانگی است و هیچ کس از آنان مراقبت نمی

 انجام دهم؟

 توانم مانع سرقت از محل اقامت متوفی گردم؟چگونه می 

 استان بریتیش کلمبیا قرار توانم به مسائل مربوط به دارایی متوفی که در خارج از چگونه می

 دارد رسیدگی کنم؟

 برخورد با طلبکاران و مؤجرین 

 های اعتباری دارد و بستانکاران به رسد که متوفی بدهی قابل توجهی به کارتبه نظر می

آورند تا بدهی او را تسویه نمایند. آیا آنان ملزم به تسویه بدهی تگان او فشار وارد میبس

 هستند؟

  مبلغ را دریافت کنم؟متوفی مقداری پول به من بدهکار است. آیا راهی وجود دارد تا آن 

 های متوفی بالفاصله از آنجا تخلیه شود. چه کار باید صاحب خانه اصرار دارد تا دارایی

 بکنم؟

 من یک صاحب خانه هستم و یکی از مستأجرین من فوت نموده است. چه کار باید بکنم؟ 

 حقوق و ادعاها در رابطه با ملک

 یک همسر متارکه کرده چه حقوقی دارد؟ 

 یک همسر عرفی چه حقی دارد؟ 

 گردد؟ای وجود ندارد چه کسی صاحب ترکه میکه هیچ گونه وصیتنامه هنگامی 

 های متداولسایر پرسش و پاسخ

  در وصیتنامه )مادرم( ذکر گردیده که ترکه به مرکز مراقبتی وگذار گردد که متوفی چند سال

 باشد؟آخر عمرش را در آنجا گذرانده است. آیا او مجاز به انجام این کار می

 )مفقوداالثر( افراد گمشده

  ًبرادرم چند هفته پیش ناپدید شد. او به تنهایی به ماهیگیری رفت و هرگز برنگشت. من کامال

هایی دارد که باید پرداخت شوند. اطمینان دارم که او باید مرده باشد. او صورت حساب
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گوید هر کاری که ودرو او در خانه من است و اطالع دارم که در بانک پول دارد. پلیس میخ

 اند. من چه کاری باید بکنم؟اند انجام دادهتوانستهمی

 از کجا کمک بگیریم

 ها و اداره ترکه کسب توانم راجع به مسائل مربوط به وصیتنامهمن وکیل ندارم. از کجا می

 اطالع نمایم؟

 

 وظیفه قیّم و امین عام

هنگامی که وصی، وارث یا ذینفع متوفای بی وصیتنامه، یا سایر افراد واجد شرایط قادر یا مایل به اداره ترکه نیستند، 

تواند آن را اداره نماید. امکان دارد قیّم و امین عام موافقت نماید که تحت شرایط مناسب، در عام می سازمان قیّم و امین

 وصیتنامه به عنوان وصی تعیین شود.

 چگونه اداره کردن ترکه را به قیّم و امین عام واگذار کنم؟

را به مؤسسه خدمات ترکه و امانت شخصی به افراد وصی، وارثان و ذینفعان متوفای فاقد وصیتنامه که قصد دارند ترکه 

شود که قبل از ارسال ارجاعیه، با دفتر ما تماس بگیرند و با مأمور بخش خدمات ترکه و تی واگذار کنند، توصیه میجیپی

امانت شخصی گفتگو کنند. ارائه کنندگان خدمات از قبیل دفتر پزشکی قانونی مرگهای غیر طبیعی، بیمارستانها، مقامات 

توانند به طور مستقیم ارجاع را به شماره تی هستند میجیپی که مایل به ارجاع ترکه به پیامداشتی و آرسیبه

را  اینجافکس کنند. برای دسترسی به فرم ارجاع برای بخش خدمات ترکه و امانت شخصی، لطفاً  604.660.0964

 کلیک کنید.

 آید؟اگر قیّم و امین عام از پذیرش اداره ترکه امتناع کند چه پیش می

شود اداره نماید. برای مثال هنگامی که دارایی سازمان قیّم و امین عام قادر نیست تا هر آنچه ترکه که به آنان محول می

های ما کافی نباشد، قیّم و امین عام تحت متولی آن ل ترکه برای پرداخت هزینه تدفین و مخارج اداری و هزینهمشمو

شود. در چنین حالتی و هنگامی که وصی یا خویشاوند نزدیکی وجود نداشته باشد، ما این امر را به برنامه خدمات نمی

ما در ش اگراین برنامه انجام تدفین فرد متوفی را بر عهده بگیرد. دهیم. آنگاه ممکن است مراسم تدفین استانی ارجاع می

های محدود متوفی مدیریت آن را برعهده بگیرد، تواند بخاطر داراییی کسی دخیل هستید که قیّم و امین عام نمیامور ترکه

یرید تا شما را به دفتر  محلی وزارت نوآوری اجتماعی و توسعه اجتماعی معرفی نمایند تماس بگ سیخدمت بیتوانید با می

 توانید "برنامه  خدمات تدفین" را از آنان تقاضا کنید.که در آنجا می

 

http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq42
http://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq42
httphttp://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq43
httphttp://www.trustee.bc.ca/faq/Pages/estate-and-personal-trust-services-faq.aspx#faq43
http://www.trustee.bc.ca/services/estate-and-personal-trust-services/documents/EPTS%20Referral%20Form.pdf
http://www.trustee.bc.ca/services/estate-and-personal-trust-services/documents/EPTS%20Referral%20Form.pdf
http://www.servicebc.gov.bc.ca/
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 م؟توانم مانع از ادامه کار او شومایل نیستم )برادرم( ترکه )مادرم( را که بدون وصیت فوت نموده اداره نماید. چگونه می

 گیرد؟آیا قیّم و امین عام این کار را بر عهده می

دهد. به طور کلی، قیّم و امین عام به رضایت تمام یا قیّم و امین عام درخواست اداره ترکه را مورد بررسی قرار می

نوان قبلی به عتواند قیّم و امین عام را بدون رضایت کتبی اکثریت وارثان متوفای فاقد وصیتنامه نیاز دارد. دادگاه نمی

 وصی منصوب نماید.

.  نمایددر مواردی که وصیتنامه موجود نباشد، اولویت در میان متقاضیان را مشخص می قانون وصیتنامه، ترکه و وراثت

 پیشنهاد شده نگرانی دارید، شاید بهتر باشد که مشاوره حقوقی دریافت کنید.در صورتی که راجع به افراد وصی 

یکی از وارثان یا افراد ذینفع متوفای فاقد وصیتنامه یک فرد بزرگسال محجور یا یک خردسال است. آیا قیّم و امین عام 

 گیرد؟سرپرستی این ملک را بر عهده می

ی متوفای فاقد وصیتنامه است یا چنین احتمالی الی که وارث یا ذینفغ ترکهبرای اطمینان از محفوظ ماندن حقوق فرد خردس

وجود دارد،  فرد متقاضی کسب گواهی انحصار وراثت یا اداره ترکه عموماً باید به سرپرست فرد خردسال و سازمان قیّم 

رود، چنانچه آن احتمال آن میو امین عام اطالع دهد. برای اطمینان از محفوظ ماندن حقوق بزرگسالی که محجور است یا 

فرد وارث یا ذینفع یک متوفای فاقد وصیتنامه باشد، فرد متقاضی کسب گواهی انحصار وراثت یا اداره ترکه عموما باید به 

کارگزار و سازمان قیّم و امین عام اطالع دهد. در صورتی که کارگزاری منصوب نشده باشد، باید به قیّم و امین عام و 

خدمات بررسی درخواست اعطای انحصار وراثت قیّم و امین ابالغیه داده شود. اطالعات بیشتر از طریق شخص محجور 

 موجود است. عام

نجام توان اتوان از قیّم و امین عام درخواست نمود که به عنوان وصی عمل نماید. چگونه این کار را میام که میشنیده

 داد؟

امکان دارد قیّم و امین عام توافق نمایند که به عنوان وصی در یک وصیتنامه منصوب شود. اکثر مردم یکی از خویشان 

ای مانند وکیل، شرکت تراست یا قیّم و کنند. برخی افراد یک وصی حرفهنزدیک یا دوستی مورد اعتماد را منصوب می

مات خدنظر دارید که قیّم و امین عام را به عنوان وصی انتخاب کنید، لطفاً با بخش  دهند. چنانچه درامین عام را ترجیح می

پذیرند ای مناسب است و آیا میامین عام گزینه تماس بگیرید، تا در گفتگو با آنها دریابید که آیا قیم و ترکه و امانت شخصی

 که به عنوان وصی در وصیتنامه شما عمل کنند یا خیر.

 ی متوفای فاقد وصیتنامهپیدا کردن وارثان ترکه

 کند؟چگونه سازمان قیّم و امین عام وارثان ترکه متوفای بی وصیتنامه تحت مدیریت خود را پیدا می

او  ای برای پیدا کردن وارثانشود، تالش گستردهای میی متوفای فاقد وصیتنامهمتولی مدیریت ترکههر گاه قیّم و امین عام 

نمایند. این روند معموالً با مرور سوابق شخصی متوفی و گفتگو با افرادی که با او رابطه داشته، از قبیل مراقبتگران، می

به این طریق شناسائی و پیدا شد، تعیین اینکه چه کسی به طور  شود. هنگامی که وارث بالفصلبستگان یا دوستان آغاز می

کند ای است. قیّم و امین عام با وارث بالفصل احتمالی تماس و رابطه  برقرار میقانونی مستحق ارث است کار نسبتاً ساده

 تا هویت و رابطه آنان با متوفی مورد اثبات قرار گیرد.

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
mailto:gars@trustee.bc.ca
mailto:gars@trustee.bc.ca
mailto:gars@trustee.bc.ca
http://www.trustee.bc.ca/services/estate-and-personal-trust-services/Pages/default.aspx
http://www.trustee.bc.ca/services/estate-and-personal-trust-services/Pages/default.aspx
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های عادی برای تعیین دن وارث بالفصل کارسختی است. قیّم و امین عام از کانالدر بسیاری موارد، شناسائی و پیدا کر

ای یا سایر پژوهشگران را برای به اثبات کند و ممکن است تبارشناسان حرفهطور دقیق استفاده میمحل وارث بالفصل به

ج قبیل تحقیقات در مورد تولد، ازدوا های مختلفی ازرساندن شجره نامه متوفی به خدمت بگیرند. این کارشناسان از تکنیک

کنند و همچنین با افراد و سازمانهایی که امکان ها و سوابق استفاده میو سوابق مرگ، تحقیقات درباره سایر پایگاههای داده

قد اکنند. اغلب باید تحقیقات در رابطه با وارثان متوفای فدارد اطالعاتی درباره وارث داشته باشند ارتباط برقرار می

وصیتنامه در کانادا و همچنین سایر کشورها انجام پذیرد. هنگامی که قیّم و امین عام کارشناسان را برای کمک به تحقیقات 

 گردد.های آنان از محل ترکه پرداخت میگیرد، هزینهخود به خدمت می

اطالعاتی درباره یک ارث ارائه  در صورتی که به یک فرد دسترسی پیدا کنیم که توافق نماید در ازای درصدی از اموال

 نماید، چطور؟

شود، فرد کارشناسی که طی قراردادی توسط قیّم و امین عام برای پیدا کردن وارثان متوفای فاقد وصیتنامه استخدام می

 کند تا یک قرارداد را امضاء کنید که مقرر کند بخشی از ترکه به او واگذار شود.هرگز از شما درخواست نمی

که شغلشان این است که افرادی را پیدا کنند که خود  –شود گفته می« ردیاب وارث»گاهی به آنها  –افرادی وجود دارند 

 برای پیدا« دستمزِد یابنده»از استحقاق وراثتشان آگاهی ندارند. ردیابان وراث اغلب حق الزحمه هنگفتی را به عنوان 

العات مورد نیاز برای دسترسی به میراث را ارائه کنند یا نمایندگی وارث را کنند، قبل از آنکه اطکردن وارث مطالبه می

مدیریت  ای که دراالرثتان از محل ترکهبرای تحصیل ارث  به عهده بگیرند. شما ناگزیر نیستید برای کمک به دریافت سهم

د ی متوفای فاقی وارثان قانونی ترکهکند تا تمامداشته باشید. قیّم و امین عام تالش می« ردیاب وارث»تی است، جیپی

 وصیتنامه را پیدا کند.

ای که تحت مدیریت قیّم و امین عام است سهمی دارید، لطفاً با قیّم و امین کنید که امکان دارد در ترکهاگر شما گمان می

ن ین عام ارائه نمایید. قیّم و امیعام تماس بگیرید. شما باید نام کامل فرد متوفی و چگونگی ارتباط خود با او را به قیّم و ام

ی متوفای فاقد وصیتنامه هستید یا خیر. قیّم و امین عام برای این کند تا معلوم شود که آیا شما وارث بالقوهعام کمک می

کند و در صورتی که معلوم گردد شما وارث بالقوه شخص متوفای فاقد وصیتنامه هستید، اطالعات مبلغی مطالبه نمی

 قیّم و امین عام توضیح خواهند داد که برای اثبات حق خود برای ارث بردن از ترکه به چه چیزی نیاز دارید.کارکنان 

ی متوفای بی وصیت است گوید وارث ترکهتواند تشخیص دهد ادعای شخصی که میچگونه قیّم و امین عام می

 مشروعیت دارد؟

کنند خویشاوند نزدیکتری نسبت به شخص یا اشخاصی که ادعا میطور منطقی مطمئن شود که هیچ امین وقیم عام باید به

وارث یا وارثان فرد متوفای فاقد وصیتنامه هستند وجود ندارد، و نیز اینکه مدارک شناسایی وارث متوفای فاقد وصیتنامه 

 دهد ومتوفی انجام می ی او با متوفی کافی است. قیّم و امین عام این کار را با تایید شجره نامه فردبرای اثبات رابطه

کند که تمامی ارتباطات میان نسلها با دلیل و مدرک واقعیت دارد. اطالعات توسط کارکنان ارشد قبل از اطمینان حاصل می

 گیرد.اینکه امالک توزیع گردد مورد بازبینی و تأیید قرار می

 دهد؟نشوند، چه اتفاقی رخ میاگر قیّم و امین عام موفق به پیدا کردن وارثان متوفای فاقد وصیتنامه 
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ی ی خود پیدا کنند. در صورتکند تا وارثان متوفای فاقد وصیتنامه را برای تمامی ترکه تحت ادارهقیّم و امین عام تالش می

ی متوفای فاقد وصیتنامه را پیدا کند، تمام یا بخشی از امالک ممکن است به که قیّم و امین عام قادر نباشد که وارث ترکه

نجمن اموال مطالبه نشده استان بریتیش کلمبیا انتقال داده شود. این کار تنها پس از انجام کامل تمامی تحقیقات منطقی ا

تواند ادعای خود را به طور مستقیم گیرد. اگر بعد از مدتی وارثی برای متوفای فاقد وصیتنامه پیدا شد، او میصورت می

 تیشن کلمبیا عرضه نماید. به انجمن اموال مطالبه نشده استان بری

 

 ی ترکه و اماناتهای کلی در بارهپرسش

هایی که اغلب در ارائه گردیده این است که در خصوص پرسش های متداولپرسش و پاسخهدف از اطالعاتی که در این 

مدیریتتان است یا به نوعی ای که تحت شود، اطالعاتی کلی ارائه نماید. چنانچه درباره ترکهمورد مدیریت ترکه مطرح می

 با آن مرتبط هستید پرسش خاصی دارید، باید مشاوره حقوقی بگیرید.

 اداره کردن ترکه

 اداره کردن ترکه شامل چه مواردی است؟

 شامل موارد زیر است: طور خالصه، اداره کردن ترکهبه

 برگزاری مراسم تدفین 

 هاشناسایی، محافظت و رسیدگی به دارایی 

 قدام از دادگاه عالی استان بریتیشن کلمبیا کسب مجوز ا 

 ی اظهارنامه مالیاتیتکمیل و تشکیل پرونده 

 های معتبرشناسایی و پرداخت بدهی 

 ی ترکه به وارثان و/یا ذینفعان قانونی متوفای فاقد وصیتنامهنقسیم باقیمانده 

ذینفعان متوفای فاقد وصیتنامه آن را درخواست نمودند داری شوند و در صورتی که وارثان یا سوابق کامل و دقیق باید نگه

 کشد.سال یا بیشتر طول می 2ی ترکه اغلب باید به آنها ارائه شوند. اتکمیل داره

ی سیار، دارایی غیر منقول یا سرمایه گذاری هستند ممکن است به مجوز رسمی از دادگاه های کوچک که فاقد خانهترکه

 ی مالی دارد که ترکه را در اختیار دارد.به انحصار وراثت بستگی به مقررات سازمان یا مؤسسهنیاز نداشته باشند. نیاز 

انحصار وراثت استان  بسته اطالعاتیای شوید، شاید بهتر باشد که "در صورتی که شما در نظر دارید که متولی ترکه

 را مطالعه کنید یا با یک وکیل دادگستری مشورت کنید.« Self Counsel Press»" از انتشارات بریتیش کلمبیا

 کارمزدهای گواهی انحصار وراثت در استان بریتیش کلمبیا چقدر است؟

http://www.self-counsel.com/docs/british_columbia_probate_kit.pdf
http://www.self-counsel.com/docs/british_columbia_probate_kit.pdf
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رار گیرند.این کارمزدها هنگامی که امکان دارد که ترکه در استان بریتیشن کلمبیا مشمول کارمزد گواهی انحصار وراثت ق

شوند. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد کارمزدهای کنید به حساب استان پرداخت میاز دادگاه درخواست مجوز می

 .را کلیک کنید اینجاگواهی انحصار وراثت 

 چه تفاوتی میان یک وصی و یک متولی وجود دارد؟

 گردد که تعیین کند چه کسی مسئول اداره ترکه خواهد بود.ای برمیتمایز به بود یا نبود وصیتنامه

 گیرند.در صورت وجود وصیتنامه، دو گزینه زیر مورد اجرا قرار می

  های انحصار در وصیتنامه تعیین گردیده و دارای این حق است که برای نامه وصییک

 دهند، به دادگاه عالی استان بریتیشن کلمبیا مراجعه نماید. وراثت، که به او اختیار عمل می

  در صورتی که وصی تعیین شده در وصیتنامه پیش از وصیت کننده فوت نماید یا از پذیرش

تواند به دادگاه مراجعه کند تا با کسب حکم کی از افراد ذینفع مینقش خود خودداری کند، ی

 تعیین گردد. متولی)امین ترکه( منضم به وصیتنامه به عنوان  متولیگزینش 

تواند به دادگاه عالی استان بریتیشن کلمبیا برای کسب حکم ای وجود نداشته باشد، یک نفر میدر صورتی که وصیتنامه

 )امین ترکه( منصوب گردد. متولین انضمام وصیتنامه مراجعه نماید و به عنوان گزینش امین ترکه بدو

 چه تفاوتی میان افراد ذینفع و وارثان متوفای فاقد وصیتنامه وجود دارد؟

برند. وارثان فرد متوفای فاقد وصیتنامه به عنوان وارث افراد ذینفع بواسطه ذکر نام آنان در یک وصیتنامه ارث می

دارد ای وجود ندر زمانی که وصیتنامه قانون وصیتنامه، ترکه و وراثتگردند که بر طبق مفاد موجود در ی میبالفصل تلق

 گردند.از ارث برخوردار می

 شود؟اداره ترکه میای موجود نباشد چه کسی متولی هنگامی که وصیتنامه

کسانی که حق دارند نقش متولی  قانون وصیتنامه، ترکه و وراثتکند، هنگامی که کسی بدون تنظیم وصیتنامه فوت می

 کند.ترکه را مالک تعیین می

 یت آنان عبارتند از :این افراد به ترتیب اولو

 گردد؛همسر یا شخصی که به طور معمول توسط همسر معرفی می 

 کند یا یک نفر که توسط فرزند یکی از فرزندان که رضایت اکثریت فرزندان را کسب می

 گردد؛معرفی می

 یک فرزند که رضایت اکثریت فرزندان را کسب نکرده است؛ 

 همسر یا فرزند، که رضایت اکثریت وارثان  یک وارث متوفای فاقد وصیتنامه به غیر از

 متوفی را کسب نموده باشد؛

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/99004_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/99004_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
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  یک وارث فرد متوفای فاقد وصیتنامه به غیر از همسر یا فرزند، که رضایت اکثریت وارثان

 را کسب نکرده باشد؛

 .هر فرد دیگری که از نظر دادگاه صالحیت انتصاب را دارد، از جمله قیّم و امین عام 

د بالفصل متوفی مایل و قادر به تقبل این مسئولیت نباشد، و در صورتی که پس از ارزیابی ترکه معلوم چنانچه خویشاون

 تی ضرورت دارد، امکان دارد امین وقیم عام اداره ترکه را بر عهده گیرد.جیشود که خدمات پی

کارمزدهای قیّم و امین عام کافی نباشد، های تدفین و چنانچه ارزش ناخالص برآورد شده دارایی ترکه برای پرداخت هزینه

 کند.قیّم و امین عام اداره ترکه را قبول نمی

 چگونه مطلع شویم که چه کسی متولی ترکه است؟

های حکم گزینش امین ترکه در استان بریتیشن کلمبیا درخواست های گواهی انحصار وراثت و نامهدر صورتی که نامه

اطالعات بیشتری درباره ترکه  خدمات دادگاهی آنالینتوانید با جستجو از طریق ، شما میگردیده باشد یا اعطاء شده باشد

دهند متحمل به دست آورید. در این زمینه امکان دارد برای به دست آوردن اسنادی که هویت وصی یا متولی را نشان می

خاطر داشته باشید که گاهی اوقات امکان دارد که چنین درخواستی مدتی پس از مرگ متوفی تنظیم ای گردید. به هزینه

ها در استان بریتیشن کلمبیا به صورت غیر رسمی توسط اعضای گردد ) اغلب یک سال، کمابیش( و اینکه بیشتر ترکه

ای مبنی بر این که چه کسی نقش متولی را داشته ها سابقهشوند، یعنی اینکه در دادگاه یا سایر سازمانخانواده اداره می

 شود.است ثبت نمی

های گزینش امین ترکه درخواست نگردیده باشد، تعیین اینکه چه در صورتی که هیچ گونه نامه انحصار وراثت یا نامه

داشته باشید  اطالع تواند دشوارتر باشد. اگر یک نفر در استان بریتیشن کلمبیا فوت کند، و شماکسی مسئول ترکه است می

توانید این اطالعات را از طریق آگهی در گذشت فرد، سرویس دهندگان تدفین، که در کجا و چه وقت فوت نموده، آنگاه می

 بانک، خانواده، همکاران یا همسایگان بدست آورید.

 شود؟به منظور اداره کردن ترکه، چه کسی به عنوان همسر تلقی می

طریق  تعریف گردیده است. چنانچه دو نفر با یکدیگر ازدواج کرده باشند  قانون وصیتنامه، ترکه و وراثتاین موضوع از

زن و شوهر تلقی  یا اینکه در یک رابطه شبه زناشویی برای حداقل دو سال با یکدیگر زندگی کرده باشند، به عنوان

طور دائم از دیگری جدا شده باشد یا یکی یا هر دو طرف رابطه عرفی خود را پایان داده گردند. زمانی که شخص بهمی

 گردند.باشند به عنوان همسر تلقی نمی

 آیا امکان دارد که تعریف همسر بیش از یک نفر را شامل شود؟

، تعریف همسر بیش از یک نفر را شامل شود. چنانچه قانون وصیتنامه، ترکه و وراثتاین امکان وجود دارد که براساس 

این مسئله در خصوص حق برگزاری آئین تدفین یا اداره ترکه یا ارث بردن از ترکه باعث بروز درگیری گردد، به احتمال 

 گیری شود.اد ضروری است که از مشاوره حقوقی بهرهزی

 

https://justice.gov.bc.ca/cso/
https://justice.gov.bc.ca/cso/
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
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 هامطالبی در رابطه با وصیتنامه

 تواند وصیتنامه داشته باشد؟چه کسی می

توان تر که اهلیت وصیت کردن داشته باشد میساله یا مسن 16کند که هر فرد مقرر می قانون وصیتنامه، ترکه و وراثت

 وصیتنامه تنظیم کند.

ام، اما مایل نیستم این مسئولیت را بپذیرم. آیا موظفم این کار را انجام من در یک وصیتنامه به عنوان وصی تعیین شده

 دهم؟

 -گیری کناره»که به طور رسمی  اگر به عنوان وصی شروع به اداره ترکه نکرده باشید، این امکان وجود دارد

renounce » کنید و به افراد ذینفع اجازه دهید تا تصیم بگیرند که چه کسی برای حکم ضم امین )گزینش امین ترکه به

 اولویت متقاضیان را تعیین نموده است. صیتنامه، ترکه و وراثتقانون وضمیمه وصیتنامه( درخواست بدهد. 

اگر شما در نظر دارید که از قیّم و امین عام درخواست نمایید که اداره ترکه را مورد پذیرش قرار دهد، لطفاً با بخش 

نمایید. به  که گفتگوخدمات ترکه و امانت شخصی تماس بگیرید تا درباره شرایط پذیرش قیّم و امین عام برای سرپرستی تر

ی ترکه را به بخش خدمات ترکه و امانت شخصی قیّم و امین عام واگذار کنند توصیه افراد وصی که قصد دارند اداره

شود که قبل از واگذاری ترکه با دفتر ما تماس بگیرند و با مأمور بخش خدمات ترکه و امانت شخصی گفتگو نمایند. می

  estates@trustee.bc.caمات ترکه و امانت شخصی از طریق ارسال یک ایمیل به توانید با بخش خدهمچنین می

 تماس بگیرید.

اگر فعالیت خود را به عنوان متولی ترکه آغاز کرده باشید، احتمال دارد که دادگاه شما را ملزم به ادامه کار نماید. در چنین 

 شاید بهتر باشد که مشاوره حقوقی دریافت کنید. وضعیتی،

 کار کنم؟ای وجود دارد، اما اطالع ندارم کجا است. باید چهمن باور دارم که وصیتنامه

 را ببینید شاید وصیتنامه ثبت شده باشد. سیآمارهای ثبت احوال بی 

  های ویزیت را بررسی قرار دهید. همچنین تمامی مدارک و کارتمحل اقامت متوفی را مورد

 برای هر گونه ارجاع به وکیل، انجمن یادبود یا صندوق سپرده امانات بانکی بررسی کنید.

  از بانک، وکیل، وصی، مشاور مالی، اعضای خانواده و دوستان نزدیک متوفی درباره احتمال

 ندوق کسب اطالع کنید.وجود اسناد در صندوق سپرده امانت و گاوص

  اگر فرد متوفی کهنه سرباز بوده، امکان دارد یک وصیتنامه نظامی وجود داشته باشد. با اداره

 امور کهنه سربازان کانادا یا کتابخانه و بایگانی کانادا تماس بگیرید.

 شدن دارای اعتبار است؟متوفی وصیتنامه نوشته است، اما آن  را ثبت نکرده است. آیا وصیتنامه تنها در صورت ثبت 

ها را ثبت نمایند، اما این کار برای اعتبار داشتن وصیتنامه ضرورتی شود که وصیتنامهنه.  اگر چه به افراد توصیه می

 ندارد.

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
mailto:estates@trustee.bc.ca
http://www.vs.gov.bc.ca/
http://www.vs.gov.bc.ca/
http://www.vs.gov.bc.ca/
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 توانم از محتویات وصیتنامه مطلع گردم؟کنم که ذینفع هستم. چگونه میمن گمان می

گیرد. وصی یا متولی ملزم هستند که قصد خود برای صورت نمی« امهقرائت رسمی وصیتن»در استان بریتیشن کلمبیا 

درخواست گواهی انحصار وراثت را ابالغ نمایند و یک کپی از وصیتنامه را به آن پیوست کنند. این ابالغیه باید به تمامی 

که در صورت فوت بدون  افراد وصی نام برده، افراد وصی جایگزین، و افراد ذینفع نامبرده در وصیتنامه و تمام کسانی

 برند، اطالع داده شود.وصیتنامه فرد از او ارث می

گیرد و این امکان وجود دارد پس از انحصار وراثت، وصیتنامه و تمامی اسناد انحصار وراثت در اختیار عموم قرار می

 ای از آنها را بتوان از طریق دادگاه بدست آورد.که نسخه

 خدماتتوانید در ی خاصی اطالع یابید، میدادگاه استان بریتیشن کلمبیا در مورد ترکهخواهید از صدور مجوز اگر می

 جستجو کنید. دادگاهی آنالین

 توانم وصی را وادار به عمل نمایم؟چگونه می

اید، اگر شما ذینفع یک وصیتنامه هستید، اما ابالغ کتبی مبنی بر تقاضای انحصار وراثت توسط وصی دریافت نکرده

روز به دادگاه پاسخ دهد،  14نماید ظرف مدتمقررات دادگاه عالی که وصی را ملزم می 11-25ی توانید بنا بر مقررهمی

شود. شما باید از مشاوره حقوقی بهره " نامیده میciting the executor –اقدام نمایید. این روش "احضار کردن وصی 

بگیرید تا در این زمینه به شما کمک کند. در صورتی که وصی نشان دهد که او قصد تا از انتصاب خود به عنوان وصی  

 ن متولی ترکه منصوبصرفنظر نماید )عدم ایفای نقش(، شما قادر خواهید بود از دادگاه درخواست کنید که شما را به عنوا

 نماید.

 توانم انجام دهم؟اگر وصی یا متولی به درستی ترکه را اداره نکنند، چه کاری می

ضا ای ارسال کنید و از او تقایک وارث یا ذینفع فرد متوفای فاقد وصیتنامه هستید، باید به وصی یا متولی نامه اگر شما

های خود را ی ترکه را ارائه نماید. وصی یا متولی ملزم است که حسابی ادارهکنید تا یک گزارش کامل حسابداری نحوه

ظرف مدت دو سال، یا یک سال از تاریخ انتصاب او، به دادگاه ارائه دهد، در صورتی که یک وارث یا ذینفع متوفای فاقد 

رسی دردادگاه حاضر وصیتنامه از او درخواست نماید. هر کسی که در ترکه دارای سهم مالی است حق دارد که در داد

 شود و هرگونه نگرانی خود را مطرح نماید.

توانید از دادگاه های خود خودداری کند، شما میدر صورتی که وصی یا متولی از ارائه گزارش حسابداری یا انتقال حساب

کمک یک وکیل نیاز درخواست نمایید تا با صدور حکمی آنان را ملزم به انجام چنین کاری نماید. در این زمینه شما به 

 دارید.

، اما اطالع دارید که یک خردسال یا بزرگسال محجور وارث یا نیستیدوارث یا ذینفع فرد متوفای فاقد وصیتنامه  اگر شما

خدمات بررسی اعطای انحصار بخش آید، با ذینفع فرد متوفای فاقد وصیتنامه است، و نگرانید که چه بر سر ترکه می

 تماس بگیرید.  وراثت سازمان قیّم و امین عام

 

https://justice.gov.bc.ca/cso/
https://justice.gov.bc.ca/cso/
mailto:gars@trustee.bc.ca
mailto:gars@trustee.bc.ca


Estate and Personal Trust Services – Frequently Asked Questions [Persian]                    12 
 
 

 

 برگزاری مراسم تدفین و پرداخت هزینه آن

 چه کسی حق دارد که مراسم تدفین را برگزار نماید؟

نماید که چه کسی برای برگزاری مراسم تدفین تعیین می سپاری و خدمات تدفینجسدسوزی، خاکقانون  5(1بخش )

دارای اولویت است. نماینده شخصی متوفا که در وصیتنامه نامبرده شده دارای اولین اولویت است، و همسر فرد متوفی در 

ی بزرگسال، والدین، برادران و خواهران هارتبه دوم قرار گرفته است. اولویت بعدی شامل فرزندان بزرگسال، نوه

های بزرگسال، و سپس سایر خویشان نزدیک او قرار دارند. در میان افراد همرتبه ها و برادرزادهبزرگسال، خواهر زاده

 شود.خویشاوندی اولویت با افراد مسن تر است و بر اساس سن رتبه بندی می

 دارم. چه کمک مالی در دسترس است؟من استطاعت مالی برای انجام مراسم تدفین را ن

های برگزاری هرگونه مراسم تدفین یا هزینه مراسم تدفین و خدمات مرتبط تا حد زیادی متفاوت است. در رابطه با هزینه

خدمات مربوطه چنانچه شما قرارداد را امضاء کرده و مسئول پرداخت هزینه هستید، کسب اطالع کنید. مسئوالن 

انند توها میتوانند به شما در تصمیم گیری براساس بودجه و شرایط کمک نمایند. قیمتتدفین میبرگزارکننده مراسم 

ها از بیش از یک ارائه دهنده سرویس استعالم متفاوت باشند و به همین دلیل ممکن است شما مایل باشید که در مورد هزینه

 باشید، بایستی موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید:یبگیرید. اگر شما وصی یا خویشاوند بالفصل اداره کننده ترکه م

 های منطقی مراسم تدفین اولین مسئولیت در قبال ترکه حساب بانکی فرد متوفی. هزینه

گردد. اگر متوفی دارای منابع مالی کافی است، بانک اغلب هزینه مرده شوی محسوب می

با مدیر بانک صحبت کنید و به او کند. طور مستقیم از حساب متوفی پرداخت میخانه را به

اطالع دهید که شما حساب مراسم تدفین را برای پرداخت ارسال خواهید کرد. امکان دارد که 

 بانک از حساب متوفی یک چک صادر نماید و آن را برای مرده شوی خانه ارسال نماید.

 زنشستگی کانادا ی استخدامی بوده  و به طرح حقوق بادر صورتی که فرد متوفی دارای سابقه

های تدفین( )یا هزینه« مزایای وفات»حق بیمه پرداخت کرده باشد، امکان دارد که این طرح 

" بدست آورد. این مزایا ممکن خدمات کاناداتوان از "را تقبل نماید.  اطالعات بیشتر را می

 ی هزینه تدفین را تحت پوشش قرار ندهد. است تمام

  از طریق « مزایای وفات»چنانچه مرگ ناشی از یک حادثه در محل کار باشد، امکان دارد

 سی( موجود باشد.)ایمنی کاری بی سیُورک سیف بیسازمان 

 موجود باشد. دیدگان جرایمامداد بزهد چنانچه مرگ ناشی از یک جرم باشد، امکان دار 

  سیبیسیآیچنانچه مرگ ناشی از تصادف وسایل نقلیه موتوری باشد، امکان دارد مزایای 

 موجود باشد. 

  ،های کارگری، انجمن صنفی یا کلوپ امکان دارد حقوق اتحادیهکارفرمای فرد متوفی

ز های تدفین را نیهای مزایایی داشته باشند که مزایای وفات یا هزینهبازنشستگی یا سایر طرح

 شامل شود.

  اگر یک کهنه سرباز جنگ جهانی دوم یا جنگ کره فوت کند و وجوهی نداشته باشد، امکان

مراسم تدفین و سنگ قبر در یک قبرستان مجاور را « Last Post Fund»دارد سازمان 

فراهم نماید. اگر کهنه سرباز عضو لژیون سلطنتی کانادا باشد، امکان دارد در صورت 

 درخواست، همقطاران او یک گارد احترام برای مراسم خاک سپاری او بفرستند.

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/04035_01
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/home.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/home.shtml
http://www.worksafebc.com/
http://www.pssg.gov.bc.ca/victimservices/
http://www.icbc.com/
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 «وزاندن مرده را ممکن است مراسم تشییع جنازه، تدفین و س« برنامه خدمات خاک سپاری

آبرومندانه ارائه نماید، اگر فرد متوفی از عهده این مراسم برنیاید و از طریق خانواده یا سایر 

ای دخیل هستید که قیّم و امین عام به خاطر منابع وجوهی فراهم نگردد. اگر شما در امور ترکه

تماس بگیرید تا « سیس بیسروی»توانید با های محدود قادر به اداره آن نیستند، شما میدارائی

کنند که در آنجا شما را به دفتر محلی وزرات نوآوری اجتماعی و توسعه اجتماعی معرفی می

 توانید "برنامه خدمات تدفین" را تقاضا کنید.می

 های متوفیرسیدگی به دارایی

ر گیرد یا توسط امین ترکه همه اموال مشمول ترکه تحت مالکیت مشترک است. آیا ترکه باید تحت انحصار وراثت قرا

 اداره گردد؟

 پی، حقوقها )مانند حساب بانکی یا اموال غیر منقول( با متوفی شریک باشد و آرآراسچنانچه فرد دیگری در کل دارایی

نامه دارای یک ذینفع مشخص باشند، نیازی نیست که ترکه تحت انحصار وراثت یا مدیریت متولی قرار بازنشستگی و بیمه

گردند و معموالً به طور مستقیم به بازمانده یا ذینفع مشخص منتقل ها بخشی از ترکه محسوب نمیعموما این دارایی گیرد.

گردند. با کمک یک وکیل، بانک، شرکت بیمه و اداره ثبت اسناد ملکی، در مورد اسناد مورد نیاز برای مطالبه مزایای می

 نده )بازماندگان( مشورت کنید. بیمه یا انتقال مالکیت به مالک مشترک بازما

 دالر است. چه کار باید بکنم؟  500تنها دارایی فرد متوفی یک حساب بانکی اندک و تعدادی چک در حدود 

امکان کنند. را به وصی یا وارث بالفصل متوفی واگذار می $10,000 ها و موسسات اعتباری وجوه کمتر ازاکثر بانک

ی غرامت ها را به حساب متوفی واریز نماید و سپس وجوه را براساس یک توافقنامهدارد بانک توافق نماید که چک

)توافق برای بازپرداخت وجوه به بانک، در صورتی که در آینده ادعایی علیه بانک صورت گیرد( واگذار نماید. وصی 

اید، و در صورت نبود وصیتنامه، وارثان متوفای فاقد وصیتنامه که بر تواند توافقنامه را تکمیل نماجرای وصیتنامه می

انک بتوانند  توافقنامه غرامت را تکمیل نمایند. معموالً روند می، وارث به شمار میقانون وصیتنامه، ترکه و وراثتاساس 

کنند. برای آگاهی بیشتر از های تدفین بدون نیاز به توافقنامه غرامت خسارت واگذار میوجوه را برای پرداخت هزینه

 شرایط مورد نیاز مؤسسه مالی با آنها تماس بگیرید. 

 توانم این کار را انجام دهم؟من ناگزیر به فروش خودرو متوفی هستم که تنها دارایی او است. چگونه می

موجود است را برای  قانون وسائل نقلیه موتوری تواند مقررات انتقال که درهای خودرو( می)بیمه اتوپالنیک کارگزار 

 انتقال مالکیت وسیله نقلیه به شما کمک کند. شما شرح دهد و در

 فرد متوفی دارای تعدادی حیوان خانگی است و هیچ کس از آنان مراقبت نمی کند. چه کار باید انجام دهم؟

آ )انجمن حمایت از حیوانات محل( تماس بگیرید. آنها ممکن است پیشنهادها و سیپیبا یکی از اعضاء خانواده یا اس 

 این زمینه داشته باشند. تماسهایی در

 توانم مانع سرقت از محل اقامت متوفی گردم؟چگونه می

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
http://www.icbc.com/autoplan
http://www.icbc.com/autoplan
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96318_00
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باشید. اگر اموال فرد متوفی در معرض آسیب های ترکه میبه عنوان وصی یا متولی ترکه، شما مسئول حفاظت از دارایی

 قرار دارند، شما باید:

 اموال در امان هستند.های امالک را تعویض کنید و اطمینان حاصل کنید که قفل 

 های متوفی تهیه کنید و از آنها عکسبرداری کنید و اطمینان فهرستی از موجودی دارایی

 ای مناسب هستند.ها دارای پوشش بیمهحاصل نمایید که اموال و دارایی

 تر منتقل کنید.اقالمی که از ارزش باالیی برخوردارند را به یک مکان امن 

 که شما در آن ترکه دخیل هستید  و اطالعات تماستان را به آنها  به همسایگان اطالع دهید

 بدهید.

 .به پلیس محل اطالع دهید  از آنها درخواست کنید که در محافظت از اموال کمک کنند 

 توانم به داراییهای متوفی که در خارج از استان بریتیش کلمبیا قرار دارد رسیدگی کنم؟چگونه می

ها در آنجا وطه )به عنوان مثال وصی، وارث بالفصل( یا یک وکیل در حوزه قضایی که داراییشما باید با مقامات مرب

سی چه الزاماتی های متوفی در خارج از بیقرار دارد تماس بگیرید و از این طریق دریابید که برای رسیدگی به دارایی

 وجود دارد.

 رسیدگی به مسائل طلبکاران و مؤجران

رند آوهای اعتباری دارد و بستانکاران به بستگان او فشار وارد میفی بدهی قابل توجهی به کارترسد که متوبه نظر می

 ها موظف به تسویه حساب هستند؟تا بدهی او را تسویه نمایند. آیا آن

ول ها هستند. امکان دارد پیش از پرداخت هر گونه بدهی، زمان زیادی طی فرد متوفی موظف به پرداخت بدهیتنها ترکه

ها های ترکه مشخص شود و به طلبکاران اعالم شود. چنانچه ترکه برای پرداخت بدهیها و بدهیبکشد تا تمامی دارایی

پرداخت خواهند شد. در صورتی که  ، ترکه و وراثتقانون وصیتنامهها بر اساس اولویت تعیین شده در ناکافی باشد، بدهی

ها کافی نباشد، امکان دارد برخی از بدهیها پرداخت نشود یا تنها بخشی از موجودی وجوه ترکه برای پرداخت کل بدهی

، مگر اینکه سند بدهی را به همراه ها نیستکس دیگری موظف به پرداخت بدهیهیچآنها پرداخت شود. به طور کلی، 

 امضاء کننده اصلی امضاء کرده باشد یا ضامن بدهی شده باشد.

 فرد متوفی مقداری پول به من بدهکار است. آیا راهی برای بازپس گرفتن آن وجود دارد؟

شما باید به صورت کتبی درخواست خود را همراه با مدرک اثبات بدهی به متولی )امین ترکه( ارسال کنید. وصی یا 

د که ادعای شما مورد پذیرش قرار گرفته یا نگرفته است. چنانچه درخواست شما رد شود، باید به متولی باید اطالع ده

صورت کتبی به شما اعالن گردد، پس از آن شما شش ماه فرصت دارید تا اقدامات قانونی را آغاز کنید. امکان دارد امین 

تان را خواست شما روشن شود، متولی بدهیترکه شخصا مسئول باشد، چنانچه قبل از اینکه در رابطه با صحت داد

انون قپرداخت نماید، او شخصاً مسئول شناخته خواهد شد. از آنجا که بدهی باید  بر طبق حکم اولویت بندی تعیین شده در 

رداخت گردد، پذیرش درخواست شما متضمن این نیست که کل بدهی شما پرداخت گردد و پ وصیتنامه، ترکه و وراثت

 امکان دارد زمان زیادی طول بکشد تا اینکه پول شما پرداخت گردد.

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
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 های متوفی بالفاصله از آنجا تخلیه شود. چه کار باید بکنم؟صاحب خانه اصرار دارد که دارایی

گردند. اگر شما وصی یا متولی هستید، بایستی در اسرع زمان ممکن برای میی متوفی محسوب های جزء ترکهدارایی

ها اقدام کنید )همچنین فهرستی از ترکه تهیه کنید(. شاید بهتر باشد که امکان انتقال آنها به یک انبار محافظت از این دارایی

ی متوفی و مؤجر است. برای ناظر بر حقوق و تعهدات میان ترکه نشینی مسکونیقانون اجارهتر را بررسی کنید. امن

 تماس بگیرید. نشینی مسکونیقانون اجارهتوانید با آگاهی بیشتر می

 کاری باید کنم؟از مستأجران من فوت نموده است. چه من یک مؤجر هستم و یکی

تواند مسئولیت جابجایی ترکه را بر عهده بگیرد. چنانچه ی متوفی است و میشما یاید تحقیق نمایید که چه کسی امین ترکه

ه صورتی کمستأجر شما در بیمارستان یا مرکز دیگری فوت کند، باید با مددکار اجتماعی آنجا تماس برقرار کنید. در 

 پزشک قانونی مرگهای غیر طبیعی در موضوع وارد شده است، باید با او تماس بگیرید.

ای موجود نباشد و وارث بالفصل هم وجود نداشته باشد، مددکار اجتماعی بیمارستان یا پزشکی قانونی  چنانچه وصیتنامه

آنان پذیرش نقش امین ترکه را مورد مالحظه قرار باید موضوع را به قیّم و امین عام ارجاع دهد و درخواست نماید که 

 تی تماس بگیرید.جیتوانید با پیدهند. پس از آنکه ارجاع صورت گرفت، شما می

ید با توانمؤجر است. برای آگاهی بیشتر میی متوفی و ناظر بر حقوق و تعهدات میان ترکه نشینی مسکونیقانون اجاره 

 تماس بگیرید. نشینی مسکونیقانون اجاره

 حقوق و ادعاها نسبت به ترکه

 همسر متارکه کرده دارای چه حقوقی است؟

ای که متارکه کرده است مستحق هر به طور کلی، همسر بازمانده رخ داده باشد: 2014مارس  31چنانچه مرگ قبل از 

ای است که در وصیتنامه قید شده باشد، مگر اینکه همسر متارکه کرده طبق یک توافق متارکه یا حکم دادگاه از گونه هدیه

دور از  یکدیگر  ای موجود نباشد و زوجین با هدف زندگی جدا وپوشی کرده باشد. چنانچه وصیتنامهحق ارث بردن چشم

ماه پس از اعطاء  6تواند ظرف مدت بیش از یک سال متارکه کرده باشند، بازمانده حق هیچ گونه ارثی ندارد. او می

مجوز به امین ترکه ادعای خود نسبت به ترکه را ارائه نماید. اگر به اطالعات بیشتری درباره حقوق همسران متارکه کرده 

 وقی دریافت نمایید.نیاز دارید، باید مشاوره حق

ای همسرش را به عنوان وصی یا ذینفع : اگر متوفی طی وصیتنامهرخ داده باشد 2014مارس  31چنانچه مرگ بعد از 

طور دائمی جدا از یکدیگر نام ببرد، و اگر زوجین متعاقباً قبل از تاریخ فوت از یکدیگر جدا گردند با این قصد که به

 ای موجود نباشد وگردد. چنانچه وصیتنامهای برای همسر متارکه کرده باطل میهرگونه هدیهزندگی کنند، آنگاه انتصاب و 

طور دائم از یکدیگر  جدا زندگی کنند متارکه کرده باشند، در این صورت زوجین قبل از تاریخ فوت، با این قصد که به

قانون حقوق رکه کرده امکان دارد بر طبق همسر متارکه کرده در توزیع ترکه دارای هیچ گونه سهمی نیست. همسر متا

 بایست در این مورد مشاوره حقوقی بگیرد.دارای حقوقی باشد و می خانواده

 همسر عرفی دارای چه حقوقی است؟

http://www.housing.gov.bc.ca/rtb/bc_laws/RTA.html
http://www.housing.gov.bc.ca/rtb/bc_laws/RTA.html
http://www.housing.gov.bc.ca/rtb/bc_laws/RTA.html
http://www.housing.gov.bc.ca/rtb/bc_laws/RTA.html
http://www.housing.gov.bc.ca/rtb/bc_laws/RTA.html
http://www.housing.gov.bc.ca/rtb/bc_laws/RTA.html
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/11025_00
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/11025_00
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/11025_00
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ای شبه سال بالفاصله قبل از مرگ با او رابطه 2مرگ در حال زندگی کردن بوده و به مدت فردی که با متوفی تا زمان 

ی زناشویی داشته، از جمله روابط شبه زناشویی میان افراد هم جنس، در خصوص برگزاری آئین تدفین، متولی شدن اداره

 ترکه و ارث بردن دارای حقوقی مشابه یک همسر متأهل قانونی است.

 شود؟ای موجود نباشد چه کسی صاحب ترکه میوصیتنامه هنگامی که

ی بدون وصیتنامه )فاقد وصیتنامه( ی تقسیم ترکهنحوه قانون اداره ترکه: رخ داده باشد 2014مارس  31اگر فوت قبل از 

ها نماید که همسر، از جمله همسر عرفی) شامل همجنس ( و اوالد )فرزندان، نوهاید. این قانون مقرر مینمرا مشخص می

برند. چنانچه والدین پیش برند. چنانچه متوفی دارای همسر و فرزندی نباشد، والدین او ارث میو غیره( از ترکه ارث می

برند. اگر برادر یا ادر یا خواهری که پیش مرگ شده ارث میاز او درگذشته باشند، برادران و خواهران و فرزندان بر

برند، و در صورتی که هیچ یک از ها به طور مساوی سهم میها یا خواهر زادهخواهری در قید حیات نباشد، برادرزاده

ندی سبت خویشاوگردد که نای تقسیم میطور مساوی میان وارثان بالفصل بازماندهموارد فوق وجود نداشته باشد، ترکه به

 برابری با متوفی دارند.

ی فاقد تقسیم ترکه قانون وصیتنامه، ترکه و وراثت: یا پس از آن رخ داده باشد  2014مارس  31اگر مرگ در تاریخ 

 کند. وصیتنامه را مشخص می

 های متداولپرسش و پاسخسایر 

در وصیتنامه )مادرم( ذکر گردیده که ترکه به مرکز مراقبتی وگذار شود که چند سال آخر عمر را در آنجا گذرانده است. 

 آیا این کار مجاز است؟

قانون مراقبت اجتماعی و »در مواردی که مرکز مراقبت از فرد متوفی یا کنارکنان آن مرکز در وصیتنامه ذینفع باشند، 

کند که به صورت کتبی برای میراث رضایتنامه صادر کند. این امر قیّم و امین عام را ملزم می« زندگی همراه با کمک

 وزیع شود. کند که میراث در زمان اجرای وصیتنامه متناسب با شرایط تتضمین می

شده است، یا به کارمندان شود یا میهر کسی که قصد دارد میراث خود را به مرکز مراقبتی که در آن از او نگهداری می

ذاشته تواند به اجرا گآن مرکز ببخشد، باید برای تنظیم وصیتنامه مشاوره حقوقی بگیرد تا اطمینان حاصل نماید که ارث می

 شود.

ه رسیدگی به وضعیتی که یک مراقبت کننده یا مرکز مراقبت بر طبق وصیتنامه ذینفع تلقی اطالعات مربوط به نحو

 گردد، از طریق قیّم و امین عام موجود است.می

  افراد گمشده

برادرم چند هفته پیش ناپدید شد. او به تنهایی به ماهیگیری رفت و هرگز برنگشت. من کامال مطمئنم که باید مرده باشد. 

هایی دارد که باید تسویه شوند. خودرو او در خانه من است و اطالع دارم که در بانک پول دارد. پلیس حساباو صورت 

 اند. من چه کاری باید بکنم؟اند انجام دادهتوانستهگوید هر کاری که میمی

http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96122_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96122_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/09013_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/02075_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/02075_01
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/02075_01
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صادر نماید. در غیر تواند حکم مرگ فرضی را اگر شواهد کافی وجود داشته باشد که شخصی فوت نموده است، دادگاه می

این صورت، چنانچه فردی که حداقل به مدت سه ماه مفقود گردیده باشد و آشنایان یا دیگرانی که معموالً در تماس با او 

هستند هیچ گونه خبری از او نداشته باشند، امکان دارد که دادگاه قیّم و امین عام یا شخص مناسب دیگری را به عنوان 

د شده منصوب نماید. برای آگاهی د در مورد امکان این که دادگاه حکم مرگ فرضی را صادر کند متصدی اموال فرد مفقو

که  ی دیگر این استیا برای مراقبت از اموال برادرتان متصدی منصوب نماید، باید از مشاوره حقوقی بهره بگیرید. گزینه

 .از قیّم و امین عام درخواست نمایید تا به عنوان متصدی اقدام کند

 توان کمک گرفت از کجا می

 ی ترکه کمک بگیرم؟ها و ادارهتوانم راجع به مسائل مربوط به وصیتنامهمن وکیل ندارم. از کجا می

 برخی پیشنهادها عبارتنداز:

 «تواند افراد تماس گیرنده را به یک وکیل محلی معرفی نمایند. وکیلی را درخواست می« خدمت ارجاع به وکیل

ساعت مشاوره اولیه درخواست کنید. ½ توانید برای ینه وصیتنامه و ترکه متخصص باشد. میکنید که در زم

 1.800.663.1919یا تلفن رایگان  604.687.3221تلفنن 

 صورت آنالین موجودند. کتابخانه محل زندگیتان نیز ممکن است نشریاتی در این کتابهای راهنمای خودآموز به

 زمینه داشته باشد.

 ی حقوق مردممدرسه 

 دانشگاه ویکتوریا 604.822.5791سی( سی )یوبیدانشگاه بی :برنامه مشاوره حقوقی دانشجویان حقوق ،

 www.thelawcentre.caیا  250.385.1221 )یوویک(

 مراکز دسترسی به عدالت  

 قانونکلیک  

   های ساده() برای تدوین وصیتنامه اسناد رسمیدفاتر 

 وبسایت خدمات دادگاههای انحصار وراثت، از برای کسب اطالعات درباره اسناد انحصار وراثت یا هزینه 

 دیدن کنید.

 تحت مدیریت متولی قرار گرفته است، ی خاص در بریتیش کلمبیا خواهید بدانید که آیا یک ترکهاگر می

جستجو کنید. امکان دارد برای مشاهده یا دریافت اطالعات یا اسناد مربوط  خدمات دادگاهی آنالینتوانید در می

 به یک پرونده کارمزدی دریافت شود. 

 ها. ، یا اداره ثبت وصیتنامهسیی آمار ثبت احوال بیادارهرد متوفی از طریق ی فآگاهی از ثبت وصیتنامه 

 تماس بگیرید.  سیی آمار ثبت احوال بیادارههای تولد، مرگ و ازدواج با برای دریافت گواهی 

  یل گیرد، از قبآگاهی از مزایای طرح بازنشستگی کانادا که به ترکه، همسر بازمانده یا فرزندان تعلق میبرای

حقوق بازنشستگی طرح حقوق بازنشستگی کانادا، مزایای فوت طرح مستمری کانادا، مزایای از کارافتادگی و 

 تماس بگیرید. های درآمد تضمینی طرح حقوق بازنشستگی کانادابرنامهمزایای بازماندگان با 

 ما تماس بگیرید که ش« سیسرویس بی»توانید با برای کسب اطالعات درباره برنامه خدمات تدفین استانی، می

توانید "برنامه را به دفتر محلی وزارت نوآوری اجتماعی و توسعه اجتماعی ارجاع خواهند داد که در آنجا می

 خدمات  تدفین" را تقاضا کنید.
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