
 

سرپرستان یا قیّمانبروشور مخصوص   
 
 

و  آگاھانھصرفا  دیبا است یافتخارکھ کاری  این کار است،در جامعھ  یمھم مدن فھیوظیک  قیّومیّتسرپرستی یا از آنجا کھ 
 .شود انجام شخص بھ قیّمویت گرفتھمسئوالنھ در جھت منافع 

شخص بھ  فھی. حق و وظآمده است )1895تا 1773§§ از ( یدر قانون مدن مربوط بھ سرپرستی و قیّومیّت یمقررات قانون
آشنا  نیقوان نیشود با ا یم ھید. توصنشو یم نییتع BGB  (§ 1800 BGB) 1633-1631 §§ در بندھای، قیّمویت گرفتھ

 .باشید
 

 :اندشده  برشمرده این قوانین ریدر ز
A( ید در جھت پوشش دھی تمام جوانب زندگی با شخص بھ قیّمویت گرفتھفرد و اموال محافظت از خود  وظایفو  وقحق

از این قبیل توسط  یندھایفرآدیگر  ای وی یمعامالت قانونانجام  ھمچونین پوشش دھی بھ معنای مسائلی ا. وی باشد
 ریساراستای در  اقوام ایو مدنی  زندگی کیشر ھمسر ،انتخاب  - سومنام  کیبھ صورت  ایو او نام  یا بھ -خود وی

 است. تیمومیق مربوط بھ موارد
i. محلو  بر وی نظارت و شخص بھ قیّمویت گرفتھ یآموزشمربوط بھ مسائل  شخص قیّموظایف و  وقحق 

شخص بھ قیّمویت  ی در چھ سطح مناسبی برایاقدامات باید مشخص شود چھ نی. ھمچنوی نیز میشوداقامت 
نیز ھیچگونھ آزادی عملی ندارد  در خانھ خود شخص بھ قیّمویت گرفتھبرای اسکان دادن . میدھدانجام  گرفتھ

 و در این رابطھ باید از دادگاه خانواده اجازه بگیرد.
ii.  مسائل و  تمام ی وی، بایدھا ییدارامدیریت صحیح و  شخص بھ قیّمویت گرفتھ یھا ییاز دارا مراقبتبرای

 اقدامات الزم را انجام دھد.
شخص بھ قیّمویت  یھا ییدارای از ستیلباید  ،آغاز میشود دادگاه خانواده شما با اعالم وظایفکھ  یھنگام
شخص بھ ثروتی بھ دارایی ھای  . اگر مطمئن شویداز صحت و کامل آن  تیھ کرده والگو  مطابق گرفتھ

 .دیاضافھ کن آن را نیز بھ این لیست، اضافھ شد قیّمویت گرفتھ
 یھا ییممکن است از دارا. دیاستفاده کنبرای خود  شخص بھ قیّمویت گرفتھ یھا ییدارا ازممکن است 

انسانی  ایو  یاخالق فھیوظ کی بلکھ از آن در جھت توسعھ ،نبرید یمال منفعت چیھ شخص بھ قیّمویت گرفتھ
 بھره ببرید.

مخارج  یکھ برا در جھت منافع وی باشد، بھ صورتی دیبا شخص بھ قیّمویت گرفتھ حاصل از اموالپول 
پس گذاشتن آن در یک حساب بانکی بھ صورت امانت بھ  یا آنبا مسدود کردن  بلکھ. کنونی صرف نشود

. مطمئن ذخیره شودکامال  یگذار ھیسرما ای تضمینی مسکنوام مانند گرفتن ، آینده وی یمطمئن برا یانداز
 یخصوص یموسسھ مال معرفی مانند ،را برای مسائل این چنینی یمختلف راه ھایتواند  یدادگاه خانواده م

 .دھد و اجازه آن را صادر کند بھ شما نشانمناسب 
طبق قانون ممکن  بھ دادگاه خانواده ژهیدرخواست وارائھ بدون  شخص بھ قیّمویت گرفتھ ییدارا تیریمد

بھ دادگاه دوره  انیماه پس از پا کیسال باید گزارش فعالیتھای انجام شده در ظرف  در طول یعنی، نیست
نیز  موردھر  دی. رسمخارج باشددرآمد و  مربوط بھ میزان یقیتلفموارد شامل  دیبا این گزارش. اعالم شود

 .ارائھ شود باید
 .گزارش دھید بھ دادگاه خانواده شخص بھ قیّمویت گرفتھ یشخص طیشرا مورد بار در سال در کیحداقل  دیبا
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B( نیاز است؛ علی الخصوص:قیومیت گرفتن یک شخص  مسائل در راستای بھ یسر کی برایدادگاه خانواده  حکم 
 

 ، شخص بھ قیّمویت گرفتھ دارایی در نظر گرفتھ شده برای میزانشدن  برای مشخص .1
  

 ایو اموال با وام مسکن  نیفروش زم ایو  دیخر مانند ،ملک بھ نام وی ایو  نیزم مربوط بھ یمعامالت قانونانجام برای  .2
 گریحقوق د

 
  ندهیآ وی در یارث قانون ایو  ثروت میزان ایو ه برای وی سرمایھ گذاری شدکل  ییدارا برای مشخص شدن .3

 
 و یا یک دارایی معین میراثبرای مشخص شدن محرومیت از یک ارث،  .4

 
 ،تجاریمعاملھ  کیانحالل  ایو  انجامفروش،  د،یخربرای  .5

 
ھ قیومیت گرفتھ بھ شخص ب نیمع یدر محدوده زمانی کھ بنا بر آن الزم است طیشراتعیین  ایقرارداد و برای بستن  .6

 ،و تولد شخص بھ قیومیت گرفتھ باشدسال  کیاز  شیقرارداد باین  موعد ، اگرخدماتی ارائھ شود
 

 ، ستین ریامکان پذ نھساال موعد گزارشقبل از پایان آنھا کھ  یحرفھ اات آموزش ھایقراردادبرای بستن  .7
 
 ،شخص بھ قیومیت گرفتھ یوام برا کی افتیدر یبرا .8
 
 ،دن موردیکر نیتضم یبرا .9

 
مورد  نی. (ابیشتر باشد EUR 3،000.00 از اگر ارزش مسئلھ مورد منازعھ ،ی یا تطبیقیتوافق داوربرای عقد  .10

 )کند یصدق نمکھ در دادگاه کتبا حل و فصل و ثبت شده  داراییبرای 
ی قرارداد کسب کنید. دادگاه خانواده مربوطھ را درلطفا اطالعات  درخصوص موردی شک دارید . اگرستیکامل ن ستیل نیا

طی ابالغیھ قرارداد  نیا، دادگاه خانواده دییاست. پس از تا تاثیر یب این قرارداد منعقد شده است، در ابتدا ھالزم اتبیقبل از تصو
این  ایآ میگیرند میتصم این مقامات قضایی ھستند کھ نی. بنابراآغاز میشودشخص ثالث  کی ای بھ شخص خواھان عقد قرارداد یا

 و دییبھ تا ازین ابتدابرای شکل گیری  کھ  طرفھ کیمعاملھ  کی رار داد باید تایید شود و گزارش آن ابالغ گردد یا خیر.ق
 دارد.  مقامات قضایی بیتصو

C(  دادگاه  مراتب را بھبالفاصلھ  شخص بھ قیّمویت گرفتھدر وضعیت خود یا  رییھر گونھ تغپس از اطالع از لطفا
 .اعالم کنیدجوانان  خانواده و اداره رفاه

D( الزم اطالعات  باید شھیو ھمداشتھ باشد جوانان نظارت رفاه  ، توسط ادارهشما یھا تیتمام فعالبر  دیدادگاه خانواده با
در صورت لزوم  -. اداره رفاه جواناناین واحد اعالم کنید تیریمد بھ دفتر شخص بھ قیّمویت گرفتھ در مورد شرایطرا 
 .بھ شما دخالت داشتھ باشدمربوط  یدر تمام امور ادارد بای طبق نظر دادگاه –

 شخص بھ قیّمویت گرفتھوارده بھ ، مسئول خسارت سرباز زند  خود فیوظاقیم از انجام عنوان  شخصی کھ بھھر 
 مصمون باقی مانید. خطر نیا برابردر با کسب اطالعات بیشتر از دادگاه خانواده  دیتوان یاست. م

E( شخص بھ قیّومیّت گرفتھ بھ سن قانونی میرسد تمام است و یا بعبارتی دیگر برکنار میشوید کھزمانی  وظایف شما .
افتادن منافع شخص بھ بھ خطر  از ترس ایو  از انجام این وظایف مھم لیدال فردی بھبھ درخواست  ممکن است قیّمی

 .قیومیت گرفتھ برکنار شود
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