
 

 

Пам'ятка для опікунів у справах про встановлення опіки та 
піклування 

1. Загальна інформація 

Ставши опікуном, Ви виконуєте важливий громадянський обов'язок. Ви берете на себе 
почесну місію, яку повинні виконувати сумлінно і відповідально виключно в інтересах 
людини, за якою доглядаєте. 

Правові положення про опіку містяться в §§ 1882 - 1888 Цивільного кодексу Німеччини. 

Відповідно до § 1888 Цивільного кодексу Німеччини, багато положень, що регулюють 
питання опіки (§§ 1821; 1823 - 1824; 1826; 1835 - 1862; 1864 - 1867; 1870 - 1874; 1875 абз. 1; 
1876 абз. 1; 1877 - 1881 Цивільного кодексу Німеччини), застосовуються відповідно до нього. 
Рекомендуємо ознайомитися з цими нормативними актами. 

Суд з питань опіки та піклування здійснює нагляд за Вашою діяльністю, консультує Вас з усіх 
питань, пов'язаних з виконанням Вашої роботи. 

Ви зобов'язані надавати суду з питань опіки та піклування інформацію про виконання своїх 
службових обов'язків у будь-який час на його вимогу. 

Ви несете відповідальність перед особою, над якою встановлена опіка, за шкоду, заподіяну 
внаслідок винного порушення своїх обов'язків, особливо якщо Ви не задовольнили вимоги 
особи, над якою встановлена опіка, у зв'язку з порушенням своїх обов'язків. Ви можете 
застрахувати себе від цього ризику. Більше про це Ви можете дізнатися в суді з питань опіки 
та піклування. 

Гроші особи, над якою встановлена опіка, мають бути інвестовані, якщо вони не будуть 
використані на поточні витрати. Основний варіант - вкласти її на заблокований рахунок у 
кредитній установі. Суд з питань опіки може дозволити Вам інвестувати гроші в інший спосіб 
відповідно до § 1848 Цивільного кодексу Німеччини. 

2. Тільки у разі встановлення заочної опіки 
У межах, встановлених судом з питань опіки та піклування, Ви несете відповідальність за 
майнові справи відсутньої особи, над якою встановлене піклування та маєте право 
представляти її інтереси в межах своїх повноважень. 

3. Припинення опіки та піклування 
Ваші повноваження закінчуються 

а) при припиненні опіки судом, який здійснює опіку, 

б) у разі встановлення опіки для окремих справ, з їх завершенням, 

в) у разі встановлення опіки над безвісно відсутньою особою, коли рішення про оголошення 
її померлою або про встановлення часу смерті набрало законної сили. 
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