ﺑرگ ﯾﺎدداﺷت ﺑرای ﺟﺑران ﻣﺧﺎرج ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﮫ ﭘﺎراﮔراف ھﺎ ی  ۱۸۳۵و  ۱۸۳۵اﻟف ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ
ﺑرای ﻣراﻗﺑﯾن اﻓﺗﺧﺎری )(۱
ﻣراﻗﺑت اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑدون ھزﯾﻧﮫ )اﻓﺗﺧﺎری( اﺟرا ﻣﯾﮕردد  .ﻣﺧﺎرج ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ در ﺟرﯾﺎن اﺟرای وظﯾﻔﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯾﺷود ،
ﻣﯾﺗواﻧد ﺟﺑران ﺷود.
 .۱ﻣﺑﻠﻎ ﮐﻠﯽ ﺑرای ﭘرداﺧت ﺟﺑران ﻣﺧﺎرج وھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑراﺳﺎس ﭘﺎراﮔراف  1835اﻟف  ،ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ
ﺑراﺳﺎس ﭘﺎرﮔراف  1835ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ د رﺣﺎل ﺣﺎظر ﺟﺑران ﻣﺧﺎرج ﺑﮫ طور ﯾﮏ ﺟﺎ و ﮐﻠﯽ  400ﯾورو ﺑرای ھر
ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﻧﺎﻣﺑرده ﺿروری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دادﮔﺎه ﻧظﺎرت رﺳﯾد و ﻣدرﮐﯽ دﯾﮕری اراﺋﮫ
ﺷود.
اﯾن ﻣﺧﺎرج ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺗﺎدﯾﮫ ﻣﯾﺷود  .ﺑرای ﺑﺎر اول ﯾﮑﺳﺎل ﺑﻌد از ﻣﻘرری ﻣراﻗب  .ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻓﮭﻣﺎﻧده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ اﯾن ﺣﻖ ﺷﻣﺎ
ﻟﻐو ﻣﯾﺷود ﮐﮫ اﮔر ﺷﻣﺎ اﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ  -۳-۳۱ﺳﺎل آﯾﻧده در ﺧواﺳت ﻧﮫ دھﯾد  .در اﯾﻧﺟﺎ ﻣطﻠب از ﺳﻠب ﺣﻖ ادﻋﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﺑﻌد از ﻣوﻋد ﻣﻘرر ﻧﻣﯾﺗواﻧد ادﻋﺎ ی ﺣﻖ ﺧود را ﺑﮑﻧد .
ﺑطور ﻣﺛﺎل :
ﺳﺎل ﻣراﻗﺑت ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰۰۹-۸-۱۵ﺑﭘﺎﯾﺎن ﻣﯾرﺳد  .در ﺧواﺳت ﺑﺎﯾد اﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰۱۰-۳-۳۱اراﺋﮫ ﺷود .
اﮔر ﺷﻣﺎ ﻓﺎرم در ﺧواﺳت را ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﮐﻧﯾد  ،ﺑرای ﺷﻣﺎ داده ﻣﯾﺷود .
 .۲ﭘرداﺧت ﻣﺧﺎرج و ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ،ﺑر اﺳﺎس ﭘﺎراﮔراف  1835ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ
اﮔر ﻣﺧﺎرج و ھرﯾﻧﮫ ھﺎی ﺷﻣﺎ از  400ﯾورو ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣورد را ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎﻣل اﺛﺑﺎت ﮐﻧﯾد ) روز ﻣﻼﻗﺎت،
ﺗﻌداد ﺻﺣﺑت ھﺎی ﺗﻠﻔﻧﯽ ،رﺳﯾد ﻣﺧﺎرج و ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑرای ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ از طرﯾﻖ ﭘﺳت و ﺑﺎ ذﮐر آدرس ھﺎ و ﻏﯾره( .در
ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از اﺗوﻣوﺑﯾل ﺷﺧﺻﯽ ﺑرای اﯾﺎب و ذھﺎب  ،ﺑرای ھر ﮐﯾﻠوﻣﺗر  42ﺳﻧت ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود.
ادﻋﺎ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺟﺑران ﻣﺧﺎرج ﺟداﮔﺎﻧﮫ ازﺑﯾن ﻣﯾرود ﮐﮫ اﮔر در ﻣدت  ۱۵ﻣﺎه ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻣﺧﺎرج ﺑوﺟود اﻣده ﺑﺎﺷد
 ،در ﻣﻘﺎﺑل ﺷﺧص ﻣرﺑوط و ﯾﺎ ﺷﻌﺑﮫ ﻣرﺑوطﮫ داد ﮔﺎه ﻣﻧطﻘﮫ )داد ﮔﺎه ﺧﺎﻧواده ﮔﯽ ﯾﺎ داد ﮔﺎه ﻣراﻗﺑت ( ادﻋﺎ ﻧﮫ ﺷود .
 .۳ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻣﻘدار ﻣﻌﯾن ﻣﺧﺎج را ﺑدون اﺛﺑﺎت ﺟداﮔﺎﻧﮫ و ﯾﺎ ﺟﺑران ﻣﺧﺎرج را ﺑﺎ اراﺋﮫ ﺛﺑوﺗﮭﺎ در ﺧواﺳت ﮐﻧﯾد  .ﺷﻣﺎ
راه ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد  ،اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد  .وﻟﯽ اﻧﺗﺧﺎب اﻟزام آور اﺳت .
.٤
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اﮔر ﺷﺧص ﻣرﺑوطﮫ ﻓﻘﯾر ﺑﺎﺷد ،ﯾﻌﻧﯽ درآﻣدش ﮐﻣﺗر از اﻧدازه ﻣدد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  Sozialhilfesatzﺑﺎﺷد و دﯾﮕر
ﺛروت ھم ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ﺣداﻗل داراﯾﯽ ﻣﺣﻔوظ ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد ،در آﻧﺻورت ھزﯾﻧﮫ اش از ﺟﺎﻧب ﺧزاﻧﮫ اﯾﺎﻟﺗﯽ
ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود.
اﻧدازه داراﯾﯽ ﻣﺣﻔوظ اﺻوﻻً ﻣﺑﻠﻎ  ٥۰۰۰ﯾورو ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ھرﮔﺎه ﺷﺧص ﻣرﺑوطﮫ ﻋﺎﯾد اﺿﺎﻓﮫ از ﺿرورت داﺷﺗﮫ و ﯾﺎ ﺛروﺗﻣﻧد ﺑﺎﺷد ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد ھزﯾﻧﮫ ﺧود را ﺑﺎ ﻣدارک
)ﻣﺎده  ۲ﻓوق اﻟذﮐر( ﻓورا ً ﺑﻌد ازﻋﺎﯾد ﺷدن ،ﺑدون درﺧواﺳت از داراﯾﯽ ﺷﺧص ﻣرﺑوطﮫ اﺧذ ﮐﻧﯾد .اﮔر ھزﯾﻧﮫ
را طور ﻣﻘطوع  pauschalﮔزﯾده ﺑﺎﺷﯾد )ﻣﺎده  ۱ﻓوق اﻟذﮐر( ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد آﻧرا ﺑﻌد از ﺳﭘری ﺷدن ﺳﺎل ﻣواظﺑت
از داراﯾﯽ ﺷﺧص ﻣرﺑوطﮫ اځذ ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺑررﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﻧﺗرول آن در ﭼوﮐﺎت ﺻورت ﺣﺳﺎب و ﯾﺎ راﭘور ﺻورت
ﻣﯾﮕﯾرد.
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