
وصیتنامه ن راهنماینوش�ت

چرا باید وصیت نامه 
نوشت؟

مسائل حقو�ت برای سالمندان

Why make a will? Dari/Farsi



خ شبهه ها و مشکال�ق  خ رف�ق خ باعث از ب�ی وصیت نوش�ق
خ مدر� از  یم شود که یم تواند هنگام وجود نداش�ق

خواسته های متو�خ به وجود آید. 
ح�ق اگر پول زیاد یا خانه ای ندارید، به�ق است سایر 

ی،  اموال ارزشمند یا احسایس دیگر نظ�ی آثار ه�خ
سکه ها، جواهرات، وسایل عتیقه، نامه ها یا عکس ها را 

به افرادی خاص بدهید.
پس از مرگتان، به اموال و دارا�ی های شما ماترک گفته 

یم شود.

چرا باید وصیت نامه بنویسم؟ 
اگر وصیت نامه نداشته باشید، هیچ نق�ش در توزیــــع 

ماترک خود نخواهید داشت. اگر بدون وصیت نامه فوت 
کنید )»متو�خ بدون وصیت نامه« شناخته یم شود(، 

خ فوت بدون  اموال شما مطابق با فرمول قانو�خ )»قوان�ی
خ خویشاوندان شما تقسیم  وصیت« نامیده یم شود( ب�ی

ی  خ خواهد شد. این عمل ممکن است متفاوت از چ�ی
باشد که یم خواسته اید یا در نظر داشته اید. فوت »بدون 

 ها، 
گ

خ یم تواند به معنای بروز پیچید� وصیت« همچن�ی
ات و هزینه های اضا�خ برای بازماندگان باشد.  تأخ�ی

وصیت نامه به سندی گفته یم شود که در 
خ یم کنید اموالتان پس از مرگ  آن تعی�ی
چگونه تقسیم شود. وصیت نامه فقط 

برای افرادی که ملک یا پول زیادی دارند، 
نیست.

ن وصیت نامه گایم مثبت است و  نوش�ت
با انجام آن یم توانید:

■ ی برای عزیزان خود با�ق بگذارید	 خ چ�ی
■ اموال خایص را به افراد خایص بدهید	
■  فردی از افراد مورداعتمادتان را برای انجام 	

خ کنید  دستورات وصیت نامه تان تعی�ی
)اجراکننده تان( 

■  سایر دستورات خود را، اگر داشته باشید، بیان 	
کنید )به عنوان مثال، در مورد مراسم تدفینتان، 

 ها(، یا
گ

هماهن�
■ یه اهدا کنید.	 در صورت تمایل، هدیه به خ�ی



NSW Trustee and Guardian )NSWTAG(I 

هزینه ای ثابت برای نگارش و به روزرسا�خ وصیت نامه 
شما درخواست یم کند، مگر اینکه تحت حقوق 
 Centrelink Age( متناسب با سن 

گ
بازنشست�

Pension( قرار داشته باشید که در این صورت، هزینۀ 
نگارش وصیت نامه برای شما رایگان خواهد بود. اگر 
NSW Trustee and Guardian را به عنوان عامل 

خ کنید، پس از فوت  اجراکننده وصیت نامه خود تعی�ی
شما، هزینه ها�ی هنگام مدیریت اموال شما لحاظ خواهد 

شد. جهت کسب اطالعات بیش�ق در مورد هزینه های 
ن�ق بازدید کنید:   NSWTAG، از این نشا�خ این�ق

www.tag.nsw.gov.au/fees-and-charges-wills.html

مدت اعتبار وصیت نامه ام چقدر است؟
اعتبار وصیت نامه تا زمان فوت شماست، مگر اینکه 

آن را تغی�ی دهید، وصیت نامه ای جدید بنویسید یا 
وصیت نامه فعیل را کان لم یکن )لغو( کنید.

خ باعث لغو وصیت نامه یم شود، مگر اینکه نگارش  ازدواج ن�ی
اییط باشد که آن ازدواج خاص در آن  وصیت نامه در �ش
پیش بی�خ شده باشد. اگر قصد ازدواج یا طالق دارید، ممکن 
است الزم باشد وصیت نامه تان را به روزرسا�خ کنید. باید در 

مورد وضعیت خود مشاوره حقو�ق دریافت کنید.
خ باید در مورد به روز کردن وصیت نامه خود مشاوره  همچن�ی
حقو�ق دریافت کنید؛ به روز کردن یم تواند در صورت تغی�ی 
ایط شما، به عنوان مثال، در صورت به دنیا آمدن فرزند یا  �ش

د.  شما، صورت گ�ی
گ

یک زند� نوه یا فوت �ش

چه کیس را باید به عنوان اجراکننده 
ن کنم؟  وصیت نامه ام تعی�ی

اجراکننده وصیت نامه به فردی گفته یم شود که نامش در 
 به اموالتان 

گ
وصیت نامه تان قید شده و مسئول رسید�

پس از مرگ شماست. این فرد یم تواند فردی باالی 18 
خ این  سال و مورداعتمادتان و آماده برای بر عهده گرف�ق

خ  مسئولیت باشد. البته یم توانید فردی حرفه ای تعی�ی
کنید، نظ�ی NSW Trustee and Guardian یا وکیل که 
در این صورت، هزینه ها�ی برای شما اعمال خواهد شد. 

باید اطمینان حاصل کنید که اجراکنندۀ وصیت نامه تان از 
محل نگهداری وصیت نامه مطلع باشد.

وصیت نامه ام را کجا باید نگه دارم؟
اک�ث وکال اصل وصیت نامه را به صورت رایگان در مکا�خ امن 
ی نگه یم دارند. این امن ترین گزینه است، زیرا  برای مش�ق
اگر وصیت نامه غیب شود، این گونه برداشت خواهد شد 

خ یم توانید آن را در  که شما آن را پاره یا لغو کرده اید. همچن�ی
صندوق امانات بانک یا در مکا�خ امن در خانه نگه دارید. 

اگر بدون وصیت نامه فوت کنید و هیچ خویشاوندی 
/عمه/خاله نداشته باشید،  نزدیک تر از فرزند عمو/دا�ی

اموال شما به دولت تعلق خواهد گرفت. 
وصیت نامه فقط پس از فوت فرد اجرا خواهد شد. اگر 

تمایل دارید در زما�خ که زنده اید، اما قادر به مراقبت از خود 
یا انجام امور مایل تان نیستید، فردی از شما مراقبت کند یا 
د، باید یک وکالت نامه  در مورد امور مایل شما تصمیم بگ�ی
ماندگار ارائه دهید. جهت کسب اطالعات بیش�ق در مورد 

وکالت نامه های ماندگار، بروشور Legal Aid NSW با عنوان 
ی کنید،  »اگر نتوانید در مورد امورات خود تصمیم گ�ی

ی خواهد کرد؟« چه ک� در این موارد تصمیم گ�ی

چه کیس یم تواند وصیت نامه بنویسد؟
تمام افراد باالی 18 سال تا زما�خ که ظرفیت ذه�خ داشته 

باشند، یم توانند وصیت نامه بنویسند. فردی که دچار 
کم توا�خ ذه�خ خفیف یا در مراحل اولیه زوال عقل است 

یط  ممکن است همچنان بتواند وصیت نامه بنویسد، به �ش
که در زمان نگارش وصیت نامه دارای ظرفیت ذه�خ باشد. 

اگر ظرفیت ذه�خ فردی کاماًل مشخص نباشد، باید ارزیا�ب ای 
از نیازهای درک وی توسط فردی ذی صالح، نظ�ی پزشک، 
روانشناس یا روان پزشک، به عمل آید. دادگاه عایل یم تواند 

خ وصیت نامه برای فرد زیر 18 سال را تأیید کند. نوش�ق

نگارش وصیت نامه چگونه است؟ 
خ وصیت نامه یم تواند ساده باشد و نیاز نیست هزینۀ  نوش�ق

زیادی برای آن رصف شود. برای اینکه وصیت نامه ای 
دارای اعتبار قانو�خ باشد، باید به طور صحیح امضا شود 
خ بسیار  و دارای شاهد باشد. بیان شفاف اظهارات شما ن�ی
مهم است تا احتمال بحث و اختالف در مورد اینکه کدام 

اموال به چه فردی برسد، حداقل شود. 
 NSW Trustee and ،خ دلیل، خوب است وکیل به هم�ی

ک�ق معتمدی )trustee company( نگارش  Guardian یا �ش
وصیت نامه را برای شما انجام دهد. بسته های راهنمای 

نگارش وصیت نامه وجود دارد، اما روش امن تر این است 
که فردی حرفه ای وصیت نامه تان را برای شما تنظیم کند 
تا اطمینان حاصل شود این کار به طور صحیح انجام شده 

خ یم تواند در  و مطابق با نیازهای شماست. این فرد همچن�ی
مورد مسائل مالیا�ق که باید هنگام نگارش وصیت نامه در 

ید به شما مشاوره دهد. نظر بگ�ی

هزینه نگارش وصیت نامه چقدر است؟
 

گ
هزینه های وکیل متغ�ی است و یم تواند به پیچید�

 داشته باشد. یم توانید این هزینه را از 
گ

وصیت نامه بست�
کت های معتمد هزینه ای برای  چند وکیل استعالم کنید. �ش

خ برای مدیریت  آماده کردن وصیت نامه و هزینه ها�ی ن�ی
کردن اموالتان بعد از فوت شما درخواست یم کنند.

http://www.tag.nsw.gov.au/fees-and-charges-wills.html


که باید به همان روش وصیت نامه اصیل، امضا شود 
ین روش، نگارش  و شهود آن را امضا کنند. معمواًل به�ق

وصیت نامه ای کاماًل جدید است.

یه بدهم؟ یم توانم هدیه ای به خ�ی
یه )»موقوفه«(  اهدای هدیه در وصیت نامه به خ�ی

رویسش خوب برای اظهار حمایت خود از کاری است که 
از نظر شما مهم است. یم توانید این موارد را وقف کنید:

■  موقوفه ماندگار )آنچه پس از کرس تمام هدایا و 	
هزینه ها از اموال شما با�ق یم ماند(

■ درصدی از اموال خود	
■ مبل�خ مشخص، یا 	
■ هدیه ای از اموال یا سهام.	

دریافت مشاوره حقو�ق جهت اطمینان از انجام 
یه باید به طور صحیح توصیف  صحیح این مورد )خ�ی

شود( و مراقبت از عزیزانتان مهم است.

پیشنهاد یم شود نسخۀ امضاشده ای از آن را در مدارک 
شخیص تان نگه دارید و یادداش�ق کنار آن قرار دهید که 
خ  محل اصل وصیت نامه در آن قید شده باشد. همچن�ی
باید نسخه ای از آن را به اجراکننده )در صورت تمایل، 

در پاکت نامه مهروموم  شده( بدهید یا ایشان را از محل 
وصیت نامه مطلع سازید.

اگر نظرم تغی�ی کرد، یم توانم 
وصیت نامه ام را تغی�ی دهم؟

یم توانید در هر زمان وصیت نامه تان را تغی�ی دهید؛ 
این اقدام تا زما�خ قابل انجام است که دارای ظرفیت 

ذه�خ باشید. البته نیم توانید با خط کشیدن روی 
ی در وصیت نامه تان و درج حروف اول نام و نام  خ چ�ی

ی مختلف به جای آن، اقدام  خ خ چ�ی  تان یا نوش�ق
گ

خانواد�
به ویرایش وصیت نامه خود کنید. یم توانید »مکمل 

وصیت نامه« نگارش کنید )سندی جداگانه که تغی�ی 
مدنظر در وصیت نامه تان را در آن درج یم کنید( 



ممکن است وصیت نامه ام به چالش 
کشیده شود؟

وصیت نامه یم تواند طبق این ادعا که آن را نامعت�ب 
یم خواند به چالش کشیده شود. فردی که ادعا یم کند 

وصیت نامه ای نامعت�ب است باید نشان دهد:
■  این آخرین وصیت نامه شما نبوده است 	

)وصیت نامه ای دیگر در تاری�خ متعاقب نوشته اید(
■ به طور صحیح امضا نشده است و شاهد ندارد	
■  هنگام نگارش آن دارای ظرفیت ذه�خ نبوده اید )به 	

خ دلیل مهم است هنگایم که همچنان سالم  هم�ی
هستید و تردیدی در مورد ظرفیت ذه�خ تان وجود 

ندارد اقدام به نگارش وصیت نامه کنید(
■ ی در آن اعمال 	  پس از اینکه امضا شده است، تغی�ی

شده است، یا
■  شما با زور یا فشار )نه فقط با تشویق( اقدام به نگارش 	

وصیت نامه کرده اید.

خ یم توانند   اعضای خانواده( ن�ی
ً
ا دسته  های خایص از افراد )اک�ث

بر اساس این اعتقاد که تقسیم اموال در وصیت نامه برای 
آن ها عادالنه نبوده است، ظرف 12 ماه از زمان مرگ شما، 
اعتبار وصیت نامه را به چالش بکشند. این اقدام »دعوی 

خ خانواده« نامیده یم شود. نگارش وصیت نامه توسط  تأم�ی
وکیل یم تواند احتمال رخ دادن این عمل را کاهش دهد.

م؟ ی بگ�ی از کجا یم توانم کمک بیش�ت
خدمات حقوق سالمندان

در حوزه های قانو�خ متنوع به سالمندان مشاوره و کمک 
 حقو�ق ارائه یم دهد.

 تلفن: 079 424 1800
www.seniorsrightsservice.org.au

LawAccess NSW
اطالعات حقو�ق تلف�خ رایگان، مشاوره و ارجاع به سایر 

 خدمات، از جمله ارجاع به نزدیک ترین دف�ق

Legal Aid NSW، مراکز حقوق اجتمایع، وکالی 
خصویص و سایر سازمان ها�ی ارائه یم دهد که یم توانند به 

 شما کمک ارائه دهند.
 تلفن: 529 888 1300

www.lawaccess.nsw.gov.au
گ

 و از کار افتاد�
گ

خط راهنمای سالخورد�
اطالعات محرمانه، حمایت و ارجاع به افرادی ارائه یم دهد 

که سوءاستفاده از سالمندی ساکن در جامعه را تجربه 
 کرده اند، شاهد بوده اند یا به آن مشکوک هستند.

 تلفن: 221 628 1800
www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au

س: بروشورهای دیگر در دس�ت

یم خواهند خانه را ترک کنم
 تان فوت 

گ
یک زند� ماندن در خانه در زما�خ که �ش

یم شود

کودکان بالغ ساکن در خانه
 اگر مایل باشید آن ها خانه را ترک کنند،

 باید چکار کنید؟

ی کنید،  اگر نتوانید در رابطه با امورات خود تصمیم گ�ی
چه کیس این کار را انجام خواهد داد؟

خ فکر کنید در مورد برنامه ریزی پیشاپیش داش�ق

خشونت یا سوءاستفاده تجربه 
یم کنید؟

یم توانید آن را متوقف کنید
گ

خانه شما و مستمری بازنشست�
آنچه باید بدانید

پدربزرگ/مادربزرگ هستید؟
سؤاالت حقو�ق تان پاسخ داده شده است

نقل مکان به نزد اعضای خانواده
اطمینان یابید که از منافع خود محافظت یم کنید

به اعضای خانواده تان کمک مایل 
یم کنید؟

خطرات را بفهمید

http://www.seniorsrightsservice.org.au
http://www.lawaccess.nsw.gov.au
http://www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au


OCTOBER 2021 / 2021 اکت�ب MNLA60675
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یم توانید آن را متوقف کنید
گ

خانه شما و مستمری بازنشست�
آنچه باید بدانید

پدربزرگ/مادربزرگ هستید؟
سؤاالت حقو�ق تان پاسخ داده شده است

نقل مکان به نزد اعضای خانواده
اطمینان یابید که از منافع خود محافظت یم کنید

به اعضای خانواده تان کمک مایل 
یم کنید؟

خطرات را بفهمید

http://www.legalaid.nsw.gov.au/publications
http://www.relayservice.gov.au

