
 

 
 نشرة تعلیمات األوصیاء

 
 

إال لمصلحة المحجور  مع اكتساب حق الوصایة فإنكم تؤدون واجبا مدنیا مھما. إذ أنكم تتحملون وظیفة تطوعیة ال تقومون بھا بدقة وعلى وعي بالمسؤولیة
 علیھ. 

 
ق وواجب رعایة الشخص المحجور علیھ محدداً حسب الفصول ). ویأتي ح1895إلى  1773(§§ ترد األحكام القانونیة المتعلقة بالوصایة في القانون المدني 

 ) ویُوَصي بالتعرف على ھذه القوانین والوقوف علیھا.BGB (§ 1800 BGB 1633إلى  1631§§ 
 

 وتجدر اإلشارة على وجھ الخصوص إلى ما یلي:
 

القیام بالتمثیل، من بین أمور أخرى، من أجل المعامالت أو لكم الحق والواجب في رعایة وتمثیل الشخص المحجور علیھ وإدارة أموالھ. ال یمكنكم  أ)
، لزوجتكم، لشریك مسجل أو قریبكم سواء تعلق األمر بھذا مباشرة أو بأمور -باألصالة عن أو بصفة ممثل لطرف ثالث  -العملیات القانونیة ألنفسكم 

 أخرى
 

وتحدید إقامتھ. وینضم إلى ھذا أیضا مناقشة التدابیر مع المحجور علیھ طالما حق وواجب تربیة المحجور علیھ واإلشراف علیھ  الرعایةتشمل  أوال:
 یستلزم إیواء المحجور علیھ، ذلك األمر المرتبط بتقیید حریتھ، منكم تصریح من محكمة األسرة. أنھا مناسبة لمستوى تنمیتھ.

 
 یھا بشكل صحیح وإنجاز أي مطالبات واردة لصیانتھا.المحجور علیھ، یجب علیكم إدارتھا والحفاظ عل للعنایة بأصول وأموالثانیا 

 
ا. عند البدء في مزاولة مسؤولیاتكم علیكم تقدیم كشف إلى محكمة األسرة  یوضح أموال وأصول المحجور علیھ بأمثلة، مع ضمان دقتھا واكتمالھ

 في حالة ما إذا حاز المحجور علیھ أمواال في وقت الحق، یتم إضافتھا إلى ذلك الكشف.
 

ال یجوز استخدام أصول وأموال المحجور علیھ لمصلحة أنفسكم. ال یجوز القیام بأي تبرعات من أصول وأموال المحجور علیھ، ما لم یكن ذلك 
 واجبا أخالقیا أو أدب لیاقة یجب اتخاذه مع األخذ بعین االعتبار المالءمة.

 
نفقات الجاریة؛ حیث یجب األخذ بعین االعتبار أن المال المستثمر أساسا یأتي یجب استثمار ریع مال المحجور علیھ، ما لم تكن معدة لتغطیة ال

مع إشعار تقیید لحساب توفیر المحجور علیھ، مع صندوق ادخار آمن للمحجور علیھ في بنك آخر، والذي ینتمي إلى المال المستثمر كتجھیز 
دات للمحجور علیھ. یمكن لمحكمة األسرة السماح لكم بطلب آخر، مثل أمان كافي، أو في تأمین رھن عقاري للمحجور علیھ، أو في تأمین سن

 استثماره لدى مؤسسة ائتمان خاصة مناسبة.
 -ما لم یقرر خالف ذلك  -بالنسبة إلدارة أصول وأموال المحجور علیھ یمكنكم إیداعھا دون طلب خاص إلى حساب محكمة األسرة، ویكون ذلك 

احد بعد انتھاء السنة المالیة. ینبغي أن تتضمن الفاتورة ترتیبا لإلیرادات والنفقات، كما یجب أن تكون سنویا على أقصى تقدیر خالل شھر و
 مصحوبة بإیصاالت لكل عنصر.

 
 یجب علیكم مرة واحدة في السنة على األقل أن تقدموا إلى محكمة األسرة األوضاع الشخصیة للمحجور علیھ. 
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 یُطلَب منكم عند إجراء سلسلة من المعامالت القانونیة للمحجور علیھ ترخیصا من محكمة األسرة، وخاصة ب)

 
 التصرف المتعلق بمطالبة المحجور علیھ، .1
 
 المعامالت القانونیة على عقار أو الحق في عقار، مثال: على شراء أو بیع عقار وتحمیل العقار برھون عقاریة أو حقوق أخرى، .2
 
 التصرف المتعلق باألموال ككل أو بمیراث أو حصة من إرث شرعي مستقبلي، .3
 
 التنازل عن میراث أو وصیة وعقد حصة من میراث، .4
 
 االقتناء، التصرف، التأسیس أو فسخ صفقة اقتناء، .5
 
إذا كانت العالقة التعاقدیة ستستمر ألكثر من سنة عقد إیجار أو تأجیر أو عقد آخر، والذي یلتزم بموجبھ المحجور علیھ بإنجاز خدمات متكررة،  .6

 واحدة بعد بلوغ المحجور علیھ سن الرشد،
 
 عقد تدریب مھني ال یمكن إنھاؤه قبل انقضاء سنة واحدة، .7
 
 الحصول على قرض للمحجور علیھ، .8
 
 الدخول في ضمان، .9
 

یورو. (ھذا ال ینطبق إذا كانت التسویة تطابق اقتراح تسویة قانونیا مكتوبا  3000اتفاق تسویة أو تحكیم، إذا كانت قیمة موضوع النزاع تتجاوز  .10
 أو مسجال.)

 
الالزمة، ھذه القائمة لیست شاملة. عند وجود أي شكوك یرجى استیفاء المعلومات من محكمة األسرة. إذا ما تم إبرام عقد قبل الحصول على الموافقة 

یكم في وقت الحق طلب موافقة من محكمة األسرة، وتبلیغ الطرف اآلخر المتعاقد بذلك. إنھ ال یكفي إذا كان ھذا أو فإنھ یعتبر غیر فعال مبدئیا.  یجب عل
 من جانب واحد ذاك یخضع لموافقة طرف ثالث. یجب علیكم أیضا أن تقرروا إذا ما كان یجب السماح للعقد بالنفاذ بعد إشعار بالموافقة. الصفقة القانونیة

 فقط. مسبقةموافقة، تكون ساریة المفعول مع موافقة والتي تتطلب 
 

 یرجى فورا  إبالغ محكمة األسرة وإدارة رعایة الشباب بأي تغییر في عنوانكم أو عنوان المحجور علیھ . ج)
 

ات حول إدارة المھمة وأوضاع یتعین على محكمة األسرة اإلشراف على جمیع أنشطتكم، بدعم من إدارة رعایة الشباب، كما یمكن لھا دائما طلب معلوم د)
 محكمة األسرة یقومون بتقدیم المشورة لكم في جمیع المسائل المتعلقة بمھمتكم. -إذا لزم األمر  -المحجور علیھ. مكتب رعایة الشباب و

 
توقیھا؛ ولمزید من التفاصیل، َمن انتھك مھامھ عمدا كوصي، فإن المحجور علیھ ھو المسؤول عن الضرر الناتج عن ذلك. یمكنكم لتجنب تلك الخاطر و

 یرجى مراجعة محكمة األسرة.
 

تنتھي مھمتكم عندما یبلغ المحجور علیھ سن الرشد أو عندما یتم تسریحكم. یمكن تسریحكم/عزلكم بناء على طلب ألسباب ھامة، أو اذا كان  ھـ)
 االستمرارفي المھمة یھدد مصالح المحجور علیھ.
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