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Пам’ятка для опікунів 
Взявши на себе опікунство Ви виконуєте важливий громадянський обов’язок. Цю 
волонтерську діяльність Ви повинні виконувати сумлінно та з почуттям відповідальності 
виключно у інтересах вихованця. 

Законодавчі норми щодо опікунства викладені у Цивільному кодексі Німеччини (ст. ст. 
1773 – 1808). Права та обов’язки, пов’язані із забезпеченням вихованця, визначаються ст. 
ст. 1631a - 1632 Цивільного кодексу (ст. 1795 ЦК). Рекомендуємо Вам ознайомитися із 
цими приписами. 

Зокрема, звертаємо Вашу увагу на таке: 

a) До Ваших прав і обов’язків входить забезпечувати захист особи та майна вихованця, 
а також представляти їх. Однак Ви не можете бути представником у правочинах або 
процесах із самим собою - від власного імені або як представник третьої особи -, з 
вашим чоловіком/дружиною, офіційно зареєстрованим партнером або родичем по 
прямій лінії, а також у питаннях, на які поширюється опікунство. 

I. Опікунство включає також право та обов’язок виховання, нагляду та визначення 
місця проживання вихованця. Сюди відноситься також обговорення з вихованцем 
окремих заходів, якщо таке можливо на даному етапі його розвитку. Для того, щоб 
помістити вихованця у заклад, пов’язаний із позбавленням волі, Вам необхідно 
отримати дозвіл сімейного суду незалежно від того, чи таке відбувається проти 
волі вихованця, чи за його згодою. 

II. Опіка над майном вихованця зобов’язує Вас належним чином управляти цим 
майном та зберігати його, а також звертатися у компетентні органи з метою 
призначення належних вихованцеві аліментів та виплат. 
 
З початком призначення опіки Ви повинні подати у сімейний суд список майна 
вихованця згідно зразка та підтвердити, що він є правильний та повний. Якщо 
пізніше у вихованця з’явиться інше майно, Ви повинні додати його у список. 

 
Ви не маєте права використовувати майно вихованця для власних потреб. Вам 
також заборонено робити будь-які подарунки з майна вихованця, крім випадків, 
якщо такий подарунок відповідає моральному обов’язку або міркуванням про 
порядність. 
 
Гроші підопічного, необхідні для його витрат (побутові гроші – нім. 
Verfügungsgeld), повинні зберігатися на поточному рахунку підопічного у 
кредитній установі. Гроші підопічного, у яких немає необхідності для оплати 
щоденних потреб, мають бути інвестовані (інвестиційні гроші – нім. Anlagegeld), а 
саме у формі відсоткового депозиту на ощадний рахунок підопічного у кредитній 
установі. Відповідна кредитна установа повинна належати до системи гарантій, 
достатньої для відповідних інвестицій. Для будь-яких інших інвестицій необхідно 
отримати дозвіл сімейного суду. Стосовно управління майном вихованця Ви 
повинні подати у сімейний суд відповідний звіт, причому без окремого 
нагадування. Такий звіт подається, якщо не обумовлено інакше, раз на рік не 
пізніше одного місяця після закінчення звітного року. Звіт повинен містити 
упорядкований підсумок доходів і витрат; усі пункти мають бути підтверджені 
квитанціями. 
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Ви повинні не рідше одного разу на рік звітувати в сімейний суд про особисті 
обставини підопічного. 

b) Для цілого ряду правочинів, які Ви будете здійснювати від імені вихованця, Вам 
необхідно отримати дозвіл суду, зокрема 

1. для розпорядження претензіями вихованця 

2. для правочинів стосовно земельної ділянки або права на володіння сімейною 
ділянкою, напр. купівля-продаж земельної ділянки та обтяження земельної 
ділянки іпотекою або іншими правами, 

3. для розпорядження майном у цілому або спадщиною або майбутньою часткою у 
спадщині за законом, 

4. для відмови від спадщини або заповіту та для укладення договору про розділ 
спадщини, 

5. для купівлі, продажу, заснування або припинення комерційного підприємства, 

6. для укладення договору найму чи оренди або іншого договору, за якими 
вихованець зобов’язується здійснювати регулярні платежі, якщо строк дії 
договору триватиме ще рік після досягнення вихованцем повноліття.  

7. для укладення договору про професійну освіту, закінчення якого не передбачено 
до закінчення одного року, 

8. для отримання позики для вихованця, 

9. для укладення поруки, 

10. для укладення мирової чи арбітражної угоди, якщо вартість предмету спору 
перевищує 6000,00 євро. (Це не застосовується, якщо мирова угода відповідає 
письмовій або занесеній під протокол пропозиції суду про мирову угоду). 

Цей перелік не є повним. У разі якщо Ви сумніваєтеся, зверніться за інформацією до 
сімейного суду. Договір, укладений без необхідного дозволу, є спочатку недійсним. 
Ви повинні постфактум отримати дозвіл сімейного суду та повідомити про це іншій 
стороні договору. Є недостатнім, якщо інша сторона договору довідається про такий 
дозвіл від третьої особи. Тобто Ви самі вирішуєте, чи набуде договір чинності шляхом 
повідомлення про отримання дозволу. Односторонній правочин, який потребує 
дозволу, дійсний лише тоді, якщо дозвіл був отриманий до укладення правочину. 

c) Просимо негайно повідомляти у сімейний суд та службу у справах дітей та молоді про 
кожну зміну Вашої адреси чи адреси вихованця 

d) Сімейний суд здійснює нагляд над усією Вашою діяльність за підтримки служби у 
справах дітей та молоді і може у будь-яким момент вимагати від Вас інформацію про 
те, як Ви справляєтеся зі своїми обов’язками та у яких умовах живе вихованець. 
Служба у справах дітей та молоді і – за необхідності – сімейний суд проконсультують 
Вас з усіх питань, пов’язаних із виконанням Вами обов’язків опікуна. 
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Якщо опікун з власної вини порушує свої обов'язки, то він повинен відшкодувати 
вихованцеві шкоду, яка виникла у результаті такого порушення обов’язків. Проти 
такого ризику Ви можете себе застрахувати. Детальнішу інформацію Ви отримаєте у 
сімейному суді. 

e) Ваші обов’язки припиняються, якщо вихованець набув повноліття або якщо Ви будете 
звільнені від виконання цих обов’язків. Звільнення може відбутися за заявою на 
підставі поважних причин або якщо продовження виконання Вами таких обов’язків 
загрожувало б інтересам вихованця. 
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