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Пам'ятка про відшкодування витрат відповідно до §§ 
1877, 1878 Цивільного кодексу Німеччини для опікунів-

волонтерів  
Як правило, опіка здійснюється безкоштовно (на добровільній основі). Однак, опікунам 
можуть бути відшкодовані витрати, понесені під час виконання ними своїх обов'язків. Це 
також застосовується відповідно до опікунів (§ 1808 абз. 2 Цивільного кодексу Німеччини) 
та піклувальників (§ 1813 Цивільного кодексу Німеччини). 

1. Одноразова грошова допомога на витрати, передбачена § 1878 
Цивільного кодексу Німеччини 

Одноразова грошова допомога становить 425,00 євро на рік. У разі витребування цієї 
суми жодних квитанцій до суду подавати не потрібно. 

Відшкодування здійснюється щорічно, перший раз - через рік після призначення 
опікуна. Право на отримання одноразової грошової допомоги втрачається, якщо 
заява не подається до 30 червня наступного року. Це граничний термін, після якого 
заява на отримання компенсації вже не може бути пред'явлена.  

Приклад: Рік опіки закінчується 15.08.2023. Заяву необхідно подати до 30.06.2024. 

Якщо призначено декілька опікунів, кожен з них може претендувати на отримання 
одноразової грошової допомоги на свої витрати. Відповідно до § 1878 абз. 2 
Цивільного кодексу Німеччини, особи, які здійснюють догляд, на додаток до опікуна, 
можуть вимагати одноразову допомогу лише за період, упродовж якого вони 
фактично здійснювали догляд. 

Форма заяви надається за запитом. Заява також може бути подана в довільній формі. 

Якщо право на отримання одноразової грошової допомоги було заявлено один раз у 
судовому порядку, то подання річного звіту вважається повторним поданням заяви у 
кожному наступному році, якщо тільки на повторну заяву не буде отримано 
однозначної відмови. 

Пред'явлення заяви до суду вважається також пред'явленням заяви до 
заінтересованої особи. Заява до заінтересованої особи, своєю чергою, вважається 
також заявою до державної скарбниці (§§ 1878 абз. 4 речення 3, 1877 абз. 4 
Цивільного кодексу). 

2. Відшкодування витрат відповідно до § 1877 Цивільного кодексу 
Німеччини 

Якщо понесені витрати перевищують суму 425,00 євро, вони повинні бути детально 
доведені в кожному конкретному випадку (день візиту, витрати на проїзд, здійснені 
телефонні дзвінки, поштові квитанції з реквізитами адресата тощо). Для поїздок 
власним автомобілем відшкодовуватиметься 0,42 євро за кілометр. 
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Вимоги про відшкодування індивідуальних витрат втрачають силу, якщо протягом 15 
місяців з дня їх виникнення до заінтересованої особи або суду не буде пред'явлено 
вимоги про їх відшкодування. 

3. Право вибору 

Є лише право на одноразову грошову допомогу на витрати або на відшкодування 
витрат. Обирайте ту альтернативу, яка для Вас більш вигідна. Вибір є обов'язковим 
протягом одного року догляду. 

4. Порядок відшкодування 

a) Якщо заінтересована особа є малозабезпеченою, тобто не має майна, що 
перевищує мінімальний розмір майна, понесені витрати будуть відшкодовані з 
скарбниці федеративної землі за її заявою. Як правило, мінімальний розмір 
майна становить 10 000,00 євро. 

b) Якщо заінтересована особа має достатньо майна, відшкодування витрат (див. п. 
2.) може бути взяте з майна заінтересованої особи після консультації з судом без 
подання окремої заяви. Якщо була обрана фіксована сума на витрати (див. п. 1.), 
вона може бути взята з активів заінтересованої особи після закінчення року 
догляду. Далі перевірка відбувається в рамках бухгалтерського обліку або 
звітності перед судом. 
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