Curatela, procura preventivă
şi voința vie
Informații importante de prevenire
în cazuri de urgență
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Chiar dacă aceste teme se reprimă: accidentele, boli sau
bătrânețea pot duce la situația în care dumneavoastră nu
mai puteți reglementa singur chestiuni importante. Soțul,
copiii sau rudele apropiate nu vă pot reprezenta legal sau
interveni automat in asemenea situații. Contrar opiniilor
răspândite, nu exista un drept legal de reprezentare între
soți sau al copiilor vis-a vis de părinți. Ca să vă protejati interesele dumneavoastră in asemenea cazuri si să vă puteți
rezolva problemele, legea prevede diferite posibilitați.

Curatela
Dacă, din cauza bolii sau a infirmitații fizice nu vă puteți
administra bunurile sau nu vă puteți apara interesele parțial
sau în totalitate, atunci instanța vă poate desemna un
îngrijitor. Preferabil este ca îngrijitorul numit să acționeze
voluntar. Dacă aceasta nu este posibil, instanța desemneaza un îngrijitor profesional. Persoana desemnată poate
acționa în interesul dumneavoastră pentru sarcinile în care
dumneavoastră solicitați asistența, asanumite domenii de
activitate. Acestea sunt de exemplu chestiuni de domiciliu,
de patrimoniu sau de sănătate. In principiu dorințele dumneavoastră se iau in considerare atâta timp cât corespund
cu beneficiul.

Important este: un îngrijitor va fi desemnat doar dacă este
necesar. Aceasta este valabil din mai multe privințe. De
exemplu, un îngrijitor nu este necesar, dacă exista un mandatar legal care vă poate reprezenta in tranzactii juridice.
Deasemeni este valabilă si o procură de precautie. Dacă nu
exista o asemenea procură, atunci se va numi un îngrijitor
doar pentru domeniile de activitate in care nu vă puteți soluționa singur problemele. Curatela se termină atunci când
au incetat cauzele care au provocat instituirea ei.

Procedura legală
Desemnarea îngrijitorului/curatorului se face de catre
instanța de tutelă competentă. Cererea de numire al unui
îngrijitor o puteti depune atat singur cât şi persoane terțe
cum ar fi membrii de familie, vecini sau cunoscuți. Instanța
va verifica necesitatea lui, iar dacă se constată această
necesitate, atunci emite o hotărâre în care se stipuleaza
exact domeniile de activitate la care se raportează sarcinile
îngrijitorului. Cheltuielile, care au rezultat din procedura
curaletei, – luându-se în considerare situația financiaravor fi puse în sarcina persoanei îngrijite.

Procura de precauție
Această procură de precauție are ca scop, autorizarea unei
persoane de încredere, în cazul când nu mai sunteți in
stare, să rezolvați anumite probleme cum ar fi de exemplu
rezolvarea problemelor bancare sau de asigurare sau
încheierea unui contract de domiciliu. Dacă nu ați mandatat
pe cineva, iar dumneavoastră nu mai sunteți capabil, chiar
si partial, să vă rezolvați problemele, atunci intervine în
acest caz procedura legală de curatelă. De aceea, o procură de precauție, facută conform prevederilor în vigoare,
poate preveni în multe cazuri, introducerea procedurii de
curatelă.

Pe pagina de internet a justitiei landului Nordrhein-Westfalen aflați mai multe informații în aceasta privintă.
(www.betreuung.nrw.de).
Deasemenea, puteți înregistra această procură de
precauție la camera natională a notarilor contra unei taxe
reduse. În acest fel, aveți garanția că, această procură se
va lua în considerare, dacă va fi cazul. Informații suplimentare găsiți pe pagina de internet a registrului central
de prevenții. (www.vorsorgeregister.de).

Voința vie
În caz de incapacitate de consințământ, un adult işi dă
în scris acordul dacă acceptă sau interzice, în caz de
accident, boală sau bătrânețe, anumite teste ale stării de
sănătate, tratament medical sau intervenții care înca nu
sunt în curs de soluționare în momentul determinării. Intr-o voința vie puteți decide, în cazul în care nu mai aveți
discernământ, dacă acceptati sau interziceti măsurile
medicale de prelungire a vieții. Această voința vie trebuie
întocmita în scris şi semnată olograf. Important este să
distingeți foarte clar o voința vie de o procură

de precauție. În timp ce o procură de precauție stabileşte
cine vă reprezintă legal în cazul unei incapabilitați, voința
vie se rezumă strict la măsurile medicale dorite, în cazul
în care dumneavoastră nu vă mai puteți da consimtământul.

Informații suplimentare
Indicații suplimentare despre curatelă, despre ajutorul
acordat de catre îngrijitori voluntari precum şi despre
mandatari puteți obține de la asociațiile de îngrijitori şi de
la autoritățile pentru îngrijire ale landului Nordrhein-Westfalen. Lista asociatiilor si autoritătilor o puteți găsi pe
pagina de internet a justitiei landului Nordrhein-Westfalen
(www.betreuung.nrw.de).

Informații suplimentare privind voința vie puteți găsi pe
pagina de internet a justitiei landului Nordrhein-Westfalen
(www.justiz.nrw) precum şi in broşura „Patientenverfügung“
a pagini de internet a ministerului justitiei şi al protecției
consumatorului (www.bmjv.de)
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