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قانون الرعاية  ،وكالة الرعاية ،ووصية املريض
حتى لو ان االنسان يرغب يف تنايس مثل هذه املواضيع :
الحوادث  ،املرض أو الشيخوخة  ،ميكن أن يؤدي ذلك إىل
أنه مل يعد بإمكانك تدبري األمور الهامة بنفسك .األزواج أو
األطفال أو األقارب ال يستطيعون الترصف أو التمثيل القانوين
تلقائياً يف مثل هذه الحاالت  .خالفا لالعتقاد الشائع بعدم
وجود أي حق قانوين لتمثيل الزوجني مع بعضهم البعض أو
مع األطفال تجاه آبائهم .ومن أجل حامية رغباتك وتسوية
شؤونك  ،ينص القانون عىل خيارات متنوعة.

الرعاية القانونية
يف حالة عدم متكنك من السيطرة عىل أمورك كليا
أو جزئيا بسبب املرض أو العجز  ،يجوز للمحكمة أن
تعني لك مرشفة أو مرشفا ويفضل ان تتم الرعاية من قبل
متطوعني  .إذا مل يكن ذلك ممك ًنا  ،تقوم املحكمة بتعيني
مرشفة محرتفة او مرشفا محرتفا  .ميكن للشخص املعني
الترصف نيابة عنك يف مهام محددة  .ومن تلك املهام عىل
سبيل املثال :مسائل السكن واملمتلكات أو الرعاية الصحية .
ويجب هنا مراعاة رغباتك  ،طاملا أن ذلك يخدم مصالحك.

ومن املهم  :أن يتم تعيني املرشف فقط عند الرضورة .هذا
ساري املفعول يف نواح كثرية .عىل سبيل املثال  ،ال تكون
الرعاية مطلوبة يف حالة وجود وكيل والذي ميكنه متثيلك
بشكل قانوين .ميكن القيام بذلك عن طريق وكالة الرعاية .إذا
مل تكن هناك وكالة عناية  ،سيتم إعداد الرعاية فقط للمهام
التي ال ميكنك فيها تنظيم شؤونك الخاصة .وأخ ًريا  ،يجب أال
تستمر الرعاية إال إذا احتجت إليها.

االجراءات القضائية
محكمة الرعاية مسؤولة عن تعيني مرشفة او مرشف .ميكنك
تقديم الطلب بنفسك من اجل التعيني .ولكن أيضا ميكن
ألطراف أخرى مثل بعض أفراد العائلة أو الجريان أو املعارف
املطالبة بذلك  .بعدها تقوم املحكمة بالتحقق مام إذا كانت
الرعاية رضورية .إذا وجدت املحكمة أن الرعاية رضورية ،
فإنها تصدر قرارا حول املهام التي تشري إليها الرعاية ومن هي
املرشفة أو املرشف  .إن التكاليف التي تنشأ من خالل قضية
اإلرشاف  -حيث يأخذ يف االعتبار الوضع املايل  -يتم دفعها
عند الرضورة من قبل الشخص الخاضع لإلرشاف.

وكالة الرعاية
تهدف وكالة الرعاية اىل القيام بتوكيل شخصا تثق به يف حال
عدم قدرتك عىل القيام ببعض األمو بنفسك  .عىل سبيل
املثال  ،تنفيذ املعامالت املرصفية أو التأمني أو إبرام عقد
املنزل  .إذا مل تقدم أي توكيل للرعاية وإذا مل تعد قادراعىل
القيام بشؤونك بنفسك  ،فستخضع عمو ًما إلجراءات قضائية.
يف كثري من الحاالت ميكن لوكالة الرعاية الصادرة بشكل
صحيح منع البدء يف قضية الرعاية .

تجدعىل املوقع اإللكرتوين لقضاء شامل الراين وستفاليا
معلومات تفصيلية (.)www.betreuung.nrw.de
ميكنك تسجيل توكيل الرعاية لدى غرفة املوثقني االتحادية
مقابل دفع رسوم رمزية .بعدها سيتم ضامن النظر يف توكيل
الرعاية يف وقت الحق .ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات
عىل صفحة االنرتنت من سجل الرعاية املركزي.
()www.vorsorgeregister.de

وصية املريض
ميكنك يف وصية املريض ان تحدد مسبقا ،كيف تريد العالج
الطبي يف حاالت معينة  ،إذا كنت ال تستطيع اتخاذ القرار
بسبب مرض أو حادث أو العمر .ميكنك يف وصية املريض
تحديد ما إذا كنت توافق  ،يف ظل ظروف معينة  ،عىل عالج
إطالة أمد الحياة أو رفضه .يجب أن تكون وصية املريض
مكتوبة وموقعة باليد .من املهم التمييز التام بني وكالة الرعاية
ووصية املريض .

يف حني أن وكالة الرعاية تنظم من الذي ميكن أن ميثلك من
الناحية القانونية  ،فإن وصية املريض تختص فقط بالسؤال حول
االجراءات الطبية التي ترغب بها عندما ال ميكنك التعبري بنفسك
عن هذه الرغبة.

معلومات أخرى
ملزيد من املعلومات حول قانون الرعاية وتقديم املساعدة
ملقدمات الرعاية املتطوعات أو مقدمي الرعاية املتطوعني
والوكالء يتم الحصول عليها من جمعيات الرعاية وهيئات
الرعاية الحكومية يف شامل الراين وستفاليا .قامئة من جمعيات
الرعاية وهيئات الرعاية الحكومية ميكنكم االطالع عليها عىل
املوقع اإللكرتوين لوزارة العدل يف شامل الراين ويستفاليا .
()www.betreuung.nrw.de
ميكنك العثور عىل مزيد من املعلومات حول وصية املريض
عىل املوقع اإللكرتوين لوزارة العدل يف شامل الراين وفيستفاليا
( )www.justiz.nrwوكذلك يف الكتيب „ وصية املريض“
املوجود عىل موقع وزارة العدل االتحادية وموقع حامية
املستهلك (.)www.bmjv.de
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