Інформація для тих, хто приїхав до Німеччини, супроводжуючи
неповнолітню дитину
(бабусі/дідусі, тітки/дядьки, друзі батьків тощо)
1. Дитина приїжджає до Німеччини зі знайомими/родичами.
Тут можливі дві ситуації:
а) Батьки дитини залишилися в Україні
У цьому випадку вважається, що батьки тимчасово делегували свої права та обов'язки. Влада
Німеччини не має права ставити під сумнів рішення батьків, тобто дитина обов'язково
залишиться з вами, навіть якщо ви не є родичами. Оскільки ви виїжджали з України в умовах
війни, вам не потрібна нотаріально завірена довіреність.
Важливо:
У Німеччині існують певні ситуації, коли треба приймати важливі рішення щодо дитини.
Право приймати такі рішення мають лише батьки або особи, яким батьки надали ці
повноваження. Ситуація такого роду може виникнути раптово (упав, підозра на перелом,
необхідний рентген, а його можна робити лише за згодою батьків або тих, кому батьки
делегували свої функції)
Тому ми рекомендуємо заздалегідь подбати про те, щоб мати написану у вільній формі і без
нотаріальної підтримки довіреність від батьків дитини. Оскільки пересилання поштою зараз
скрутне, ми виходимо з того, що достатньо переслати відсканований текст електронною
поштою. Було б добре перекласти його німецькою мовою. Якщо ви вже отримуєте соціальну
допомогу, спробуйте дізнатися у соціальному відомстві, чи можуть вони оплатити переклад.
б) Батьки дитини померли (до від'їзду або вже в той час, коли дитина знаходилася тут)
У цьому випадку вам необхідно звернутися до місцевого районного суду (Amtsgericht). Один
із відділів цього суду (Betreuungsgericht) займається призначенням опікунів. Перед цим
перевіряється, чи може сім'я, в якій зараз живе дитина, виступати як опікун.
Якщо смерть батьків настала після приїзду до Німеччини, ви були фактичним опікуном дитини
протягом якогось терміну. Втрата батьків, нова обстановка - це чинники, що обтяжують
психологічний стан дитини. Тому слід виходити з того, що суд підтвердить ваше право на
опікунство. Обов'язково зверніться до адвоката. Оплата адвокатських послуг у цьому випадку
гарантується державою (не тільки для одержувачів соціальної допомоги, але і для тих, чий
дохід лише трохи вищий за неї)
Важливо: Йдеться лише про опіку, а не про усиновлення.
2. Дві подруги/сестри чи мама/бабуся приїхали до Німеччини з дітьми.
Якщо одна з подруг/сестер або мама їде в Україну на короткий термін, їй потрібно написати
довіреність (як уже говорилося вище у вільній формі і без нотаріального завірення, як у
прикладах вище).

