Довідка про несудимість
Для осіб, які проживають за межами Федеральної Республіки Німеччина
Станом на: Жовтень 2021

Подання заяви на отримання довідки про несудимість в Німеччині
Кожна особа, яка досягла 14-річного віку, може подати заяву на отримання довідки про
несудимість. Існує як довідка для власних потреб (довідка про несудимість для приватних
потреб), так і довідка для подання до офіційних німецьких установ (офіційна довідка про
несудимість).
Право на подання заяви має тільки зацікавлена особа. Якщо така особа має законного
представника, він має також право на подання заяви. Якщо зацікавлена особа є недієздатною, то
тільки її законний представник має право на подання заяви. Зацікавлена особа та її законний
представник не можуть подавати заяву на отримання довідки про несудимість через
уповноважену особу (навіть якщо це адвокат).
Заявники, які проживають закордоном, можуть подати заяву безпосередньо в Федеральне
відомство юстиції в м. Бонн. Заяву можна подати особисто або надіслати поштою (не факсом або
електронною поштою). Подання заяви онлайн можливе тільки за наявності німецького
посвідчення особи або дозволу на проживання з наявною онлайн-функцією посвідчення особи.
Для подання заяви поштою потрібно надіслати формуряр заяви на таку адресу:
Bundesamt für Justiz
Referat IV 2
53094 Bonn
Формуляр заяви Ви знайдете на веб-сторінці Федерального міністерства юстиції Німеччини.
Заява повинна містити повні особисті дані зацікавленої особи та бути нею особисто підписана.
Крім цього, має бути вказана поштова адреса для надсилання довідки про несудимість.
Особисті дані та підпис на формулярі заяви мають бути офіційно засвідчені. Таке офіційне
засвідчення можна отримати в німецькому дипломатичному чи консульському представництві
(наприклад, Посольство в Києві, Генеральне консульство в Донецьку з офісом в Дніпрі або
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почесні консули Німеччини в Харкові, Чернівцях, Львові та Одесі). Заявник повинен посвідчити
свою особу паспортом. Консульський збір складає 56,43 євро (після округлення – 56,0 євро).
Офіційне засвідчення відбувається в Посольстві Німеччини виключно після погодження дати
співбесіди через систему попереднього бронювання Посольства:
Бронювання співбесіди
Після офіційного засвідчення потрібно самостійно надіслати формуляр заяви до Федерального
відомства юстиції.
Якщо на довідці про несудимість має бути проставлений апостиль, краще замовити його разом з
довідкою про несудимість. Інформацію щодо цього Ви знайдете на сайті Федерального
адміністративного відомства.

Довідка про несудимість з України
Якщо Ви мешкаєте в Україні, то можете подати заяву на отримання української довідки про
несудимість у Міністерстві внутрішніх справ України та в обласних управліннях Міністерства
внутрішніх справ України.
Крім того, довідку про несудимість можуть видати закордонні представництва України.
Міністерство внутрішніх справ України розташоване в місті Києві, вул. Богомольця, 10 і має такі
години прийому: понеділок-п'ятниця — з 9:30 до 11:00. Домовлятися про термін відвідування не
потрібно.
Подання заяви на отримання української довідки про несудимість у Міністерстві внутрішніх справ
України та в обласних управліннях Міністерства внутрішніх справ України здійснюється
заявником особисто.
Довідка про несудимість містить важливу інформацію про Вашу законослухняність і, зокрема,
потрібна при прийнятті на роботу, вступі на державну службу або для пред'явлення
компетентним органам при прийнятті в громадянство. З довідки про несудимість може бути,
наприклад, з'ясовано, чи піддавалися Ви судовому переслідуванню та чи погашено судимість чи
вона існує. В цій же довідці зазначається також, чи не оголошено відповідну особу в розшук.

Вся інформація у цій Пам’ятці базуються на знаннях та оцінках Посольства на
момент складання тексту. Незалежно від ретельної перевірки інформації, її повнота
і вірність, яка, зокрема, за цей час могла зазнати змін, не гарантуються.
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