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Засвідчення  

 
Станом на: Жовтень 2021 
 
Просте засвідчення або засвідчення з правовим роз’ясненням згідно німецького права є 
необхідним також і за межами Німеччини. Німецькі консульські службовці за законом 
покликані та уповноважені вчиняти такі правові дії (§ 2 Закону про консульську службу, 
KonsG). Документи з консульським засвідченням відповідають документам, що 
засвідчені німецьким нотаріусом (§ 10, абзац 2 KonsG). Розмір консульського збору 
визначається з 01.10.2021 року німецьким Федеральним законом про тарифи та 
особливою постановою про тарифи Міністерства закордонних справ Німеччини 
(AABGebV). 
 
Просте засвідчення підпису 
 
Просте засвідчення здійснюється шляхом проставлення підпису у присутності 
консульського службовця. Для цього необхідна особиста присутність особи, підпис якої 
засвідчується. Консульський збір за засвідчення на заявах про вибір прізвища складає 79, 
57 євро (після округлення – 80,- євро), у всіх інших випадках - 56,43 євро (після округлення 
– 56,- євро). У складних правочинах рекомендується попередньо надіслати електронною 
поштою текст заяви для перевірки. Дату співбесіди можливо забронювати за таким 
посиланням:   
 
Бронювання співбесіди 
 
Засвідчення копій 
 
Для підтвердження відповідності   копії  до оригіналу  необхідно надати оригінал   
документа в Посольстві. Консульський збір за засвідчення копії одного документа 
складає 24,61 (після округлення - 25,- євро). Дату співбесіди можливо забронювати за 
таким посиланням:  
 
Бронювання співбесіди 
 
 Засвідчення підпису з правовим роз`ясненням 
 
Консульські службовці здійснюють засвідчення з правовим роз`ясненням за 

необхідності, тобто за наявності передбаченого законом обов`язку засвідчення з 

правовим роз`ясненням, що поширюється на німецькі правовідносини. При цьому вони  
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не конкурують з німецькими нотаріусами. Посвідчення документів з правовим 

роз`ясненням, яке вони здійснюють, є доповнюючою послугою, яка не може бути надана 

іншим чином. Консульські службовці діють на власний розсуд, керуючись службовими 

обов`язками і не забов`язанні вчиняти таке засвідчення, на противагу нотаріусам у 

Німеччині, які не можуть відмовити у засвідченні з правовим роз`ясненням без 

достатньої на те підстави. Засвідчення з правовим роз`ясненням потребує попередньої   

підготовки тексту документа та індивідуального погодження співбесіди. При цьому 

можуть використовуватися тексти, підготовлені німецьким нотаріусом. 
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