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H��NG D�N 
TH� T�C V� CÔNG CH�NG, H�P PHÁP HOÁ LÃNH S	 

 
Công ch
ng, ch
ng th�c là vi�c xác nh�n tính xác th�c c�a h	p 
�ng giao k�t hoc các giao 

d�ch khác 
�	c xác l�p trong quan h� dân s�, kinh t�, th��ng m�i và các quan h� xã h�i khác, k� c� 
vi�c ch�ng th�c ch� ký cá nhân trong các gi�y t� ph�c v� cho các giao d�ch nói trên. 

H�p pháp hóa lãnh s� là vi�c ch�ng th�c ch� ký, con d�u trên các gi�y t�, tài li�u do các c� 
quan ch�c n�ng c�a ��c c�p 
� s� d�ng � Vi�t Nam. 

�� H S� CÔNG CH�NG:  
1.1- Gi�y biên nh�n h� s� có ghi c� th� (tên và s� l�	ng) gi�y t�, tài li�u c�n công chúng. 
1.2- B�n ch�p h� chi�u c�a ng��i yêu c�u công ch�ng (trang ký c�p, trang có ch� ký c�a ng��i 

mang h� chi�u, trang d� li�u nhân thân và trang c� trú). Tr��ng h	p ng��i yêu c�u công ch�ng 
ch� có Gi�y chúng minh nhân dân thì ph�i tr�c ti�p ký tr� c mt cán b� lãnh s� 3 l�n trên m�t 
trang gi�y A4 
� làm c� s� xác nh�n ch� ký trong gi�y t� c�n công ch�ng. 

1.3- Gi�y t� c�n công ch�ng (Gi�y �y quy!n, ��n xin ly hôn, Lý l�ch cá nhân…). 

2-  H S� H�P PHÁP HÓA LÃNH S	: 
2.1- Gi�y biên nh�n h� s� có ghi c� th� (tên và s� l�	ng) gi�y t�, tài li�u c�n h	p pháp hóa. 
2.2- B�n ch�p h� chi�u c�a ng��i yêu c�u h	p pháp hóa (nh� nêu trong 
i�m 1.2 � trên). 
2.3- Gi�y t�, tài li�u c�n h	p pháp hóa. 

 

 Chú ý: 

��i s� quán ch� h�p pháp hóa các gi�y t�, tài li�u 	ã 	
�c ch�ng nh�n b�i các c quan có 
th�m quy�n c�p Liên bang, bang, t�nh hay các c� quan khác c�a ��c có gi�i thi�u m�u con 
d�u và m�u ch� ký c�a các quan ch�c trong các c quan này v�i ��i s� quán - thông th
�ng 
là B� N�i v� (Innenministerium), Toà án Bang (Landgericht), Ch� t�ch Toà án Qu�n (Der 
Pr�sident des Amtsgericht), Chính quy�n Bang (Regierungspr�sident, Landesverwaltung)… và 
m�t s� Phòng Th
ng m�i và Công nghi�p (IHK). Cá bi�t có Phòng H� t�ch I Berlin 
(Standesamt I Berlin) và các Phòng H� t�ch TP. Frankfurt/M. c�ng 	
�c gi�i thi�u m�u con 
d�u và ch� ký t�i ��i s� quán và có giá tr� h�p pháp hóa. 
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