СУДОВЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ДОРОСЛИХ ОСІБ
У чому полягає судове представництво інтересів дорослих осіб?
Повнолітня особа через психічне захворювання або аналогічні обмежені
можливості щодо прийняття рішень більше не може вести певні справи без ризику
завдати собі шкоди. У такому випадку для неї можна залучати відповідного
представника дорослої особи. Такий представник також може призначатися
судом, однак тільки тоді, коли відповідна особа з обмеженими можливостями
попередньо не надавала нікому відповідного доручення, не може обрати
представника самостійно, не має близьких осіб, напр. родичів, які могли б їй
допомогти, та коли цього вимагають складні життєві обставини. У випадку
призначення представника судом не відбувається автоматичного обмеження
дієздатності. Пошук альтернативних варіантів та надання допомоги мають
здійснюватись навіть у випадку призначення представника дорослої особи.
Хто ми такі?
Об’єднання VertretungsNetz бере на себе зобов’язання із захисту основних прав осіб
із психічними захворюваннями або із порушенням розумової діяльності.
Працівники об’єднання VertretungsNetz допомагають та надають консультації
таким особам та їх родичам у рамках представництва дорослої особи, а також у
випадках примусової госпіталізації або обмеження свободи у лікувальних
закладах, будинках для літніх людей, у закладах для дітей та молоді або у закладах
для людей з інвалідністю.
Об’єднання VertretungsNetz має офіси в усіх федеральних землях, окрім
Форарльберга. Об’єднання є неполітичною та некомерційною організацією, яка
працює за дорученням Міністерства юстиції.
Що ми пропонуємо?
Ми надаємо консультації особам, яким потрібен представник, а також родичам
таких осіб. Ми також проводимо навчання для близьких осіб які хочуть взяти на
себе обов’язки представника або вже це зробили.
• • • • • • • VertretungsNetz – представництво інтересів дорослих осіб, захист прав пацієнтів, представництво
інтересів мешканців
• • • • • • • Центр Реннвег, Унгаргассе, 66/2/3. верхній поверх, 1030 Відень
• • • • • • • тел.: 01/ 330 46 00, факс: 01/ 330 46 00-99
• • • • • • • verein@vertretungsnetz.at • www.vertretungsnetz.at
• • • • • • • Місцезнаходження об’єднання: Відень, номер у Центральному реєстрі об’єднань (ZVR): 409593435
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Окрім того, ми представляємо осіб з обмеженими можливостями щодо прийняття
рішень у якості представника дорослої особи, призначеного судом. Суд визначає, у
яких питаннях ми представлятимемо наших клієнтів, напр. виступатимемо
представником у певних державних органах, при укладенні договорів, при
керуванні власними фінансами особи або для захисту інтересів у відповідній
ситуації із житлом.
У випадку будь-якого судового представництва дорослої особи ми за дорученням
суду попередньо з’ясовуємо, чи існують інші можливості, які дозволили б дати
особі, яку ми представляємо, більше шансів на самовизначення. Закон про захист
інтересів дорослих осіб передбачає три інших можливості представництва:
доручення, а також обране представництво та представництво дорослої особи за
законом. Якщо існує можливість отримання допомоги з особистого оточення,
напр. від членів родини або від психосоціальних служб, тоді потреба у
юридичному представництві інтересів повністю зникає.
Як визначається потреба у судовому представництві дорослої особи? Як
проходить судовий процес?
1. VertretungsNetz, будучи об’єднанням із захисту інтересів дорослих осіб, у так
званому процесі «З’ясування обставин», здійснює збір інформації про
те, у якій життєвій ситуації знаходить відповідна особа. Які конкретні
питання необхідно вирішити та які види небезпеки слід виявити при
цьому? Коли необхідна допомога, щоб особа могла максимально зберегти
свою дієздатність? Чи існують можливості отримання допомоги у
соціальному середовищі або від певних установ, державних органів або
об’єднань? Мета полягає у тому, щоб уникнути варіанту судового
представництва, якщо це є можливим, та відшукати інші відповідні
варіанти надання допомоги чи представництва.
2. На основі звіту щодо з’ясування обставин суд приймає рішення, чи потрібно
продовжувати провадження. Якщо так, то відповідна особа отримає
повістку на перше слухання. Для продовження судового провадження
призначається юридичний консультант, який представлятиме інтереси
відповідної особи та надаватиме їй необхідну допомогу. Для вирішення
термінових питань впродовж усього процесу призначається тимчасовий
представник інтересів дорослої особи. Суд може також доручити лікарю
надати висновок щодо питання, чи відповідна особа не має обмежень у
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прийнятті рішень. Стосовно цього може також надаватись відповідний
запит.
3. Суд перевіряє всю інформацію та може призначити судове засідання для
проведення консультацій. Стосовно судового засідання може також
надаватись і відповідний запит. Процес завершується прийняттям
рішення, чи призначати представника інтересів дорослої особи у суді та із
яких питань. Представник інтересів дорослої особи у суді може
призначатись тільки для вирішення поточних питань. Ці питання повинні
бути детально описані.
Що таке умовне схвалення?
Дорослі особи, які мають представника у суді, залишаються, як правило,
дієздатними у вчиненні правочинів. Хіба суд може зробити припущення, що особа
своєю поведінкою може завдати собі значної шкоди. Тоді суд може постановити,
що при вчиненні правочинів або процесуальних дій слід зробити виняток та
отримати згоду представника дорослої особи у суді. Без такої згоди дія відповідної
особи вважатиметься недійсною. Однак, правочини або процесуальні дії, для яких
вимагається умовне схвалення, повинні бути чітко визначені та описані.
Які обов’язки представника дорослої особи у суді?
Представник дорослої особи повинен щонайменше раз на місяць особисто
контактувати із клієнтом. Клієнт повинен бути своєчасно проінформований про
усі заплановані рішення, щоб у нього була можливість висловити свою точку зору.
Цю точку зору слід також обов’язково враховувати.
Щонайменше один раз на рік у звіті про життєву ситуацію особи необхідно
подавати до суду інформацію, з якою періодичністю та у який спосіб із нею
здійснювався контакт. Слід також перелічувати конкретні види робіт, виконаних у
рамках представництва. На основі цього буде зрозуміло, у яких ще питаннях
необхідне представництво. Якщо представник інтересів дорослої особи є
відповідальним також і за керування її доходами та майном, то необхідно складати
рахунок стосовно опікунства. Для родичів у цьому випадку передбачено
спрощення. Особливо важливі рішення (напр. переїзд до будинку для літніх людей
або продаж нерухомості) необхідно погоджувати із судом.
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Коли припиняється судове представництво дорослої особи?
-

якщо його припинить суд (напр. у випадку вирішення питання або у
випадку зникнення відповідних передумов).

-

через три роки (однак, воно може бути поновлене в окремому
провадженні).

-

у випадку смерті особи, яку представляють.

Скільки коштує судове представництво дорослої особи?
Представник інтересів дорослої особи може подавати до суду заяву про
відшкодування витрат (напр. витрат на проїзд, телефонний зв’язок, поштових
витрат). Як правило, для такого відшкодування стягується 5 % із чистого доходу
особи, яку представляють. При цьому до чистого доходу не можна враховувати такі
цільові доходи, як допомога на догляд, допомога на сім’ю та житло. Якщо вартість
майна особи, яку представляють, перевищує 15 000 євро, то представник інтересів
дорослої особи може подавати заяву на отримання 2% від цієї різниці (фактична
вартість за мінусом 15 000 євро). Рішення про фактичний розмір відшкодування
приймає суд.
Для когось із моїх близьких або для мене досі було призначено
піклувальника. Що відбуватиметься відповідно до нового закону?
Будь-яке піклування автоматично переходить у судове представництво дорослої
особи, піклувальники стають представниками інтересів дорослої особи у суді.
Починаючи з 01.01.2024 р. будь-яке піклування припинить діяти, якщо судом не
буде розпочато нове провадження. Щодо усіх осіб, яким до 01.07.2018 р. було
призначено піклувальника, до 30.06.2019 р. діє передбачене законом умовне
схвалення.
Особи, яких представляють, у будь-який час можуть подати заяву про скасування
судового представництва дорослої особи або про скасування необхідності умовного
схвалення. Можна також підготувати перехід до іншої форми представництва
(обране представництво або представництво дорослої особи за законом). Ми із
задоволенням Вас проконсультуємо.
Додаткова інформація та контакти
Контакти та додаткову інформацію можна знайти на нашому сайті:
www.vertretungsnetz.at
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