
 

 

 ترجمة رسمیة ومعتمدة من اللغة األلمانیة
 

 منشور للمشرفین

 نقاط عامة .1

ا كجزء من المھام الموكلة إلیك، یجب أن تدعم الشخص الخاضع للرعایة في ممارسة أھلیتھ القانونیة للتصرف، حتى یتمكن من تشكیل حیاتھ وفقً 
حیث  ، أمر ضروري،مع الشخص الخاضع للرعایة الشخصیةا المحادثة وھذا یعني أن االتصال الشخصي، وال سیم لرغباتھ في نطاق إمكانیاتھ.

 .تشرف محكمة الرعایة على االلتزام باالتصال الالزم مع الشخص الخاضع للرعایة

ویُستثنى من ھذه الرغبات تلك التي تسبب ضرًرا جسیًما للشخص الخاضع للرعایة وتشكل  .یجب دائًما تلبیة رغبات الشخص الخاضع للرعایة
غیر كان وإذا لم تتمكن من تحدید رغبات الشخص الخاضع للرعایة أو  رضة لإلصابة بمرض أو التي ال یُتوقع منك تحقیقھا بشكل معقول.ع

كان الشخص الخاضع للرعایة  إذاو مسموح لك بتلبیتھا، فیجب علیك معرفة ما یریده على األرجح، وأخذھا في االعتبار واتخاذ القرار وفقًا لذلك.
ب التوجیھ المسبق للرعایة الصحیة، فیجب علیك استخدام جمیع الوسائل المتاحة لك والواردة في التوجیھ، لدعم إرادة الشخص الخاضع قد كت

كما یجب علیك أیًضا المساعدة في التأكد من أن الشخص الخاضع للرعایة یستفید من الفرص الستعادة أو تحسین قدرتھ على إدارة  .للرعایة
 .شؤونھ الخاصة

ومع ذلك، فإن الشخص الخاضع للرعایة یظل قادًرا قانونیًا على  لدیك السلطة القانونیة لتمثیل الشخص الخاضع للرعایة داخل وخارج المحكمة.
 استخدام سلطتك في التمثیل إال بالقدر الذي یكون ذلك ضروریًا.بوغیر مسموح لك  التصرف.

 العملیات القانونیة، أوبالمعامالت علق األمر الشخص الخاضع للرعایة عندما یت تمثیلیمكنك  ال

 حیث یتعین علیك تمثیل الشخص الخاضع للرعایة من جھة ونفسك أو شخص ثالث من جھة أخرى، أو -
 واألحفاد). ،والوالدین ،أو أقاربك المباشرین (مثل األجداد ،أو شریكك ،حیث یتعین علیك تمثیل الشخص الخاضع للرعایة أمام زوجتك -

 .ل الشؤون المالیة إلیك، فیجب علیك إدارة األصول بشكل صحیح واستثمارھا بشكل یتوافق مع رغبات الشخص الخاضع للرعایةإذا تم نق

 موافقة محكمة الرعایة .2

مل بفعالیة ھذا یعني أنھ ال یمكنك التعاو في الحاالت ذات األھمیة القانونیة للشخص الخاضع للرعایة، غالبًا ما تحتاج إلى موافقة محكمة الرعایة.
 بدون ھذه الموافقة.

یصبح ساري المفعول فقط بعد الموافقة النافذة قانونًا من محكمة الرعایة  ".الالزمة من محكمة الرعایة "باطلالعقد الذي أبرم دون الموافقة 
 ویجب علیك إبالغ الشریك التعاقدي بالموافقة النافذة قانونًا. وإخطار الشریك التعاقدي.

تنفیذ  قبل، یجب الحصول على الموافقة )مالت القانونیة من جانب واحد (مثل إنھاء عقد إیجار شقة الشخص الخاضع للرعایةفي حالة المعا
 المعاملة القانونیة.

 :موافقة محكمة الرعایة ضروریة، مثل

 اإلیداع السالب للحریة -

 ،إجراء طبي قسري الموافقة على -

ل تركیب حواجز للسریر، وإعطاء بعض األدویة أو غیرھا من الوسائل التي تؤدي إلى ، مثالتدابیر التي تتضمن الحرمان من الحریة -
 الحرمان من الحریة لفترة أطول،

إذا كان ھناك خطر مبرر من أن الشخص الخاضع للرعایة قد یموت نتیجة لذلك أو یعاني من  الموافقة على الفحص أو العالج أو التدخل الطبي -
األجل، ما لم یكن ھناك خطر وشیك أو كان ھناك اتفاق بینك وبین األطباء المعالجین على أن ھذا یتوافق مع أضرار صحیة جسیمة أو طویلة 
توجیھ المسبق للرعایة الصحیة (المادة الالتوجیھ المسبق للرعایة الصحیة أو حتى بدون وجود كما ھو مذكور في إرادة الشخص الخاضع للرعایة 

 من القانون المدني)، 1827
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إذا كان اإلجراء محدًدا طبیًا وكان ھناك خطر مبرر یتمثل في وفاة الشخص الخاضع  لموافقة على الفحص أو العالج أو التدخل الطبيعدم ا -
اء للرعایة نتیجة اإلھمال أو إنھاء اإلجراء أو أن یعاني من أضرار صحیة جسیمة أو طویلة األجل، إال إذا كان ھناك اتفاق بینك وبین األطب

أو حتى بدون وجود  ،التوجیھ المسبق للرعایة الصحیةا ھو مذكور في على أن ھذا یتوافق مع إرادة الشخص الخاضع للرعایة كم المعالجین
 من القانون المدني)، 1827توجیھ المسبق للرعایة الصحیة (المادة ال
 إلغاء توكیل الرعایة، -

 للرعایة،للشقة التي یقیم فیھا الشخص الخاضع  إنھاء وإلغاء عقد اإلیجار -
نتفاع ، إذا كنت تنوي تأجیر مساحة معیشیة یستخدمھا في األصل الشخص الخاضع للرعایة، أو إبرام عقد إیجار أو عقد اإبرام عقد إیجار -

  تزید مدة العقد عن أربع سنوات،الَّ آخر، إذا كان من المقرر أ

 ، مثل بیع أو رھن الممتلكات،المعامالت العقاریة -

أو التركة وفي حالة اتفاقیة تقسیم المیراث، ولكن أیًضا في حالة التصرف في المیراث أو حصة المیراث أو النصیب  التنازل عن المیراث -
 الشرعي المستقبلي،

 قرض،الحصول على  -

 )من القانون المدني 1848، ما لم یتم استثمارھا في حساب بفائدة للشخص الخاضع للرعایة في أحد البنوك (المادة استثمار األموال -
 یورو أو اقترحت المحكمة أو سجلت التسویة كتابیًا. 6000، ما لم یكن المبلغ المتنازع علیھ أقل من إتمام التسویة -

 في حالة وجود أي شك في أمر ما، یُرجى االتصال بمحكمة الرعایة. .لیست نھائیةھذه القائمة 

 التزامات عامة تجاه محكمة الرعایة .3

ال ینطبق ھذا إذا كنت تقدم الرعایة على أساس طوعي ولدیك عالقة عائلیة أو و .بدایة الرعایةالرعایة في  یجب تقدیم تقریر أولي إلى محكمة
ومع ذلك، یجب إبالغ محكمة الرعایة مرة واحدة على األقل كل عام بالظروف الشخصیة للشخص  .شخصیة مع الشخص الخاضع للرعایة

 .الخاضع للرعایة

 طر المحكمة باآلتي:ع الشخص الخاضع للرعایة، یُطلب بشكل خاص أن تخمن أجل توضیح االتصال الشخصي م

 كم مرة یجري االتصال الشخصي، -

 كیف یتم الحفاظ على االتصال الشخصي، و -

 أسباب عدم إمكانیة إجراء االتصال بشكل منتظم. -

) مع دلیل مناسب (المادة قائمة األصوللرعایة (إذا ُكلفت بمھمة رعایة األصول، فیجب تقدیم قائمة بأصول الشخص الخاضع للرعایة في بدایة ا
 .یجب أن تحتوي قائمة األصول أیًضا على معلومات حول الدخل والنفقات المنتظمة للشخص الخاضع للرعایة من القانون المدني). 1835

ویجب تجمیع اإلیرادات  قات.سنوي باإلیرادات والنفكشف حساب عن رعایة األصول، فیجب علیك تقدیم  عالوة على ذلك، إذا كنت مسؤوال
كما یجب تقدیم اإلثباتات مع ذكر الرقم التسلسلي الذي تظھر تحتھ  ات، بقدر ما یتم إصدارھا عادةً.نظمة وتزویدھا باإلثباتوالنفقات بطریقة م

 لتسھیل عملك، یمكنك الحصول على النماذج الالزمة من محكمة الرعایة. النفقات أو اإلیرادات في الحساب.

د مشرفي مؤسسة أو ھیئة، فأنت كنت األم أو األب أو األخ أو األخت أو الزوج أو شریك الحیاة أو سلیل الشخص الخاضع للرعایة أو أح إذا
یجب أن تحتوي  من القانون المدني). 1الفقرة  1859سنویًا (المادة  بیان باألصول عموًما من تقدیم حساب سنوي، لكنك ملزم بتقدیم معفى

 مة على األصول على جرد أصول الشخص الخاضع للرعایة والتي تخضع إلدارتك.النظرة العا

ات واإلثبات لذلك یجب علیك االحتفاظ بجمیع كشوفات الحساب البنكي یمكن لمحكمة الرعایة أیًضا طلب تقدیم كشف حساب الحقًا في أي وقت.
 ف حساب.في البدایة من االلتزام بتقدیم كش إجراء احترازي، حتى لو كنت معفىك

 :إذا على الفورمن القانون المدني، یجب إبالغ محكمة الرعایة  1864، 1833 - 1831وفقًا للمواد 

 تغیرت الظروف الشخصیة واالقتصادیة للشخص الخاضع للرعایة بشكل كبیر، -
 من الممكن إلغاء أو تقیید الرعایة أو التمدید في حالة الضرورة، -
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ص الخاضع للرعایة یحتاج إلى موافقتك الصریحة على إقرارات اإلرادة الخاصة بھ) ضروریًا ن الشخیصبح طلب شرط الموافقة (أي إ -
 أو یمكن إلغاؤه،

 كان یجب تعیین راعٍ آخر، -

 ه دون علم محكمة الرعایة،و اإلجراء السالب للحریة أو إنھاؤكان یمكن إنھاء اإلیداع السالب للحریة أ -

 ألغیت موافقتك على إجراء طبي قسري، أو -

 .تغییر عنوانك أو عنوان الشخص الخاضع للرعایة تم -

 والنفقات ،وبدل المصروفات ،المكافآت .4

ومع ذلك، یمكن لمحكمة الرعایة أن تمنحك مكافأة إذا كان الشخص الخاضع  من القانون المدني). 1876تُقدم الرعایة بشكل عام مجانًا (المادة 
 برر ذلك.مور تطاق أو صعوبة التعامل مع األللرعایة ثریًا وكان ن

وفي حالة عدم  أثناء عملك، فیمكنك سحبھا من أصول الشخص الخاضع للرعایة بقیمة معقولة بعد التشاور مع محكمة الرعایة. نفقاتإذا تكبدت 
 وجود أصول، یتم السداد بناًء على طلب من خزینة الدولة.

یمكن دفع بدل  ي یمكنك معرفة قیمتھا من محكمة الرعایة.، والتت الشاملةببدل المصروفامن سداد النفقات الفعلیة، یمكن أیًضا المطالبة  بدال
 من القانون المدني). 3الفقرة  1878المصروفات اإلجمالیة للمرة األولى بعد عام واحد من تعیین الراعي ثم تُدفع سنویًا (المادة 

 تالي.من العام ال 30/06بحلول ینتھي الحق في المطالبة بھا، إذا لم یُطالب بھا 

 والدعم ،والمشورة ،مزید من المعلومات .5

یمكنك أیًضا طلب كتیب معلومات مجاني  المشورة والدعم في عملك. -إذا كنت ترغب في ذلك-مة الرعایة وكذلك سلطة الرعایة ستقدم لك محك
 عن قانون الرعایة من ھیئة شحن المنشورات للحكومة االتحادیة.
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