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SEVGİLİ OKURLAR,

Kanuni Müşavirlik Hukuku, psikolojik bir rahatsızlıktan dolayı veya bedensel, 
zihinsel ya da ruhsal engellilikten dolayı kendi meselelerini tamamen veya 
kısmen tek başlarına çözemeyen ve bu yüzden başkalarının yardımına muhtaç 
olan yetişkin insanlara koruma ve destek vermek için vardır. 
Kanuni müşavirliğin özünde, yardıma muhtaç kişilerin, mahkeme tarafından 
belirlenmiş bir görev çerçevesinde işlerini hukuken halleden müşavirler 
tarafından destek almaları yatar. İlgili insanların istekleri ve sağlıkları bu 
durumda ön planda olmalıdır.

Rheinland-Pfalz eyaletinde farklı ülkelerden gelen birçok insan yaşamaktadır. 
Bu nedenle göçmenler için de daha iyi bir bilgi ve destek hizmeti sunulması 
amaçlanmaktadır. 
Onların çoğu zaman uzman kurumların ve bilgi merkezlerinin bilgi ve yardım 
hizmetlerinden haberleri olmamakta veya kurumların resmi dilini anlamakta 
zorlanmakta ve kime yönelebileceklerini bilmemektedirler.

Göçmenlerin kendi dillerinde bir kılavuzu olsun diye, bu bilgi kitapçığı kanuni 
müşavirlik uygulamasıyla ilgili sorulara, kanuni müşavirlik tedbirine ve tedbir 
vekâletnamesine Almanca ve diğer dillerde cevap veriyor. Bunun dışında bu 
kitapçık “kolay dilde” de mevcuttur. Böylece öğrenme güçlüğü çeken kişiler de 
çoğu zaman kolay olmayan içerikleri daha kolay anlayabilirler.

Rheinland-Pfalz Eyaleti Gençlik, Sosyal İşler ve Yardım Dairesi’ne, engelli ve 
göçmen kimlikli olan kişilere haklarını izah etmek için önemli bir katkı sunan 
bu broşürü yayımladıkları için teşekkürlerimi sunuyorum.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz
(Rheinland-Pfalz Eyaleti Sosyal İşler, Çalışma, Sağlık ve Nüfus İşleri Bakanı)
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SEVGİLİ OKURLAR,

Yabancı uyruklu yurttaşlarımız Rheinland-Pfalz´in ekonomik alandaki 
başarısına önemli katkıda bulunmakta ve kültürel çeşitlilikleri ile eyaleti 
zenginleştirmektedirler. 

Rheinland-Pfalz Eyaleti’ndeki yabancı uyruklu insanların oranı %10,9 u 
bulmakta. Bunların yarıya yakını Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşı, diğer 
dörtte biri ise Avrupa Birliği üyesi olmayan Avrupa ülkeleri vatandaşlarından 
oluşmaktadır.

Rheinland-Pfalz koalisyon hükümetinin programında, göçün, eyaletimi-
zin gelecekte gelişmesi için bir şans oluşturduğu da vurgulanmaktadır. 
Yabancı uyruklu yurttaşların toplumsal yaşamın her alanına katılımlarının 
sağlanması amaçlanmaktadır. Bu, eyaletimizin ve toplumumuzun temel 
görevidir.

Bunu sağlayabilmek için göçmen kökenlilerin de, Kanuni Müşavirlik Hukuku 
ve Tedbir Vekaletnamesi ile ilgili bilgi edinmelerine gerek vardır. 
Çünkü, Kanuni Müşavirlik Hukuku, uyum ve toplumsal yaşama katılım için 
büyük önem taşımaktadır.

Sosyal İşler, Gençlik ve Bakım Kurumu tarafından hazırlanan elinizdeki 
kitapçık, göçmenleri, Kanuni Müşavirlik ve Tedbir Vekaletnamesi hakkında 
kolay anlaşılabilecek bir dilde bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Size bu bilgileri sunabildiğim için sevinçliyim.

Detlef Placzek 
Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz
(Rheinland-Pfalz Eyaleti Sosyal İşler, Gençlik ve Bakım Kurumu Başkanı)
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KANUNİ MÜŞAVİRLİK
VE ÖNLEM 
OLANAKLARİ
Her insan kaza geçirebilir, ağır hasta olabilir veya ruhsal bir kriz yaşayabilir. 
Bunun neticesinde hayatındaki önemli şeyleri geçici veya devamlı 
olarak kendi başına yapamayacak hale gelmesi söz konusu olabilir. Aynı şey 
yaşlılığa bağlı hastalıklar için de geçerlidir.

Böylesi durumlarda, ilgili insanların çıkarlarını ve haklarını temsil eden 
birisine ihtiyaç duyulur. Örneğin kurumlar, daireler, bankalar ve doktorlar 
karşısında.

Almanya’da, müşavirlik yapılan bir kimsenin temsil edilebilmesi için farklı 
seçenekler vardır. Mesela tedbir vekâletnamesi diye adlandırılan bir 
vekâletname ile bir kimse vekil tayin edebilir. Tedbir vekâletnamesi 
genellikle bir müşavirliğin düzenlenmesini önler. Eğer tedbir vekâletnamesi 
verilmediyse, kanuni müşavirlik için istekler bir kanuni müşavirlik  
tedbirinde belirlenebilir.

Sulh hukuk mahkemesi kanuni müşavirlik hakkında karar verir. 
Bu yalnızca bir tedbir vekâletnamesinin olmadığı durumlarda olur.

Bu kitapçıkta, aşağıdaki üç kavram açıklanmaktadır:

I. KANUNİ MÜŞAVİRLİK
 (Rechtliche Betreuung)
   
II. KANUNİ MÜŞAVİRLİK TEDBİRİ 
    (Betreuungsverfügung)
 
III. TEDBİR VEKALETNAMESİ
 (Vorsorgevollmacht)
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I.  KANUNİ MÜŞAVİRLİK

Kanuni müşavirlik hükümleri, Alman Medeni Kanununda (BGB) 
yer almaktadır.

Bir insan, psikolojik veya ruhsal olarak hastaysa veya zihinsel ya da 
bedensel engelliyse, o zaman onun için kanuni bir müşavirlik tesis edilebilir. 
Ama bu sadece kendi işlerini kendisi göremeyecek durumdaysa söz konusu 
olur. Müşavirlik, prensipte ilgili kişinin muvafakatini gerektirir, ama istek 
beyan etmeden veya isteğinin aksine de karar verilebilir.

Sulh mahkemesi, kanuni müşavirler için belirli yetkiler tanımlar. Bunlar, ilgili 
kişilerle birlikte kararlaştırılır. 

Kanuni müşavirler sadece bu görev çerçevesinde faaliyet gösterebilirler. 
Bunlar mesela bakmakla yükümlü olunan kişinin sağlığıyla ve /veya mali 
meseleleriyle veya kurumlarla olan münasebetleriyle ilgili olabilir.

Sulh mahkemesi, en geç yedi sene sonra müşavirliğin hala gerekli olup 
olmadığını veya sona erdirilmesini kontrol eder.

Kanuni müşavirlerin seçiminde özellikle ilgili kişilerin istekleri dikkate alınır. 
Öncelikle ilgili kişilere yakın olan kimselerden birileri tayin edilir. 
Hâkim, bu kimselerin kişilik ve konuya hâkim olma konusunda bu sorumluluk 
yüklü göreve muktedir ve uygun olup olmadıklarını inceler.

Kanuni müşavirler, ilgili kişinin kanuni temsilcileridir ve onları mahkemede 
ve mahkeme dışında temsil ederler.

Kanuni müşavirlik vesayet anlamına gelmez, aksine bir destektir!

BM Engelli Hakları Sözleşmesine göre (Madde 1) şu kişiler engelli sayılır: 
“Diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma tam ve etkin bir şekilde 
katılımlarının önünde engel teşkil edebilecek uzun süreli fiziksel, ruhsal, 
zihinsel ya da duyusal bozukluğu bulunan kişilerdir.”
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n	Psikolojik Hastalıklar
 Fiziksel olarak açıklanamayan bütün ruhsal hastalıklar, aynı zamanda 
  hastalıklardan veya dış etkenlerden doğan ruhsal hastalıklar anlaşılmaktadır. 
  Bunlar örneğin beyin iltihabı, beyinde meydana gelen değişiklikler veya  
 yaralanma sonucu oluşmuş olabilir. Bağımlılık hastalıkları (bağımlılık) da  
 derecesine göre psikolojik hastalık olarak görülebilir. 

n	Zihinsel Engellilik / Öğrenme Engeli
 Bu hastalık grubu akli melekelerin doğuştan veya daha sonra oluşan
 engelliliklerle yerinde olmamasından kaynaklanan hastalıkları içerir.  
 Bağımsız bir hayat sürme olasılıklarının azalması, zedelenmiş sosyal beceri  
 diye de adlandırılır.

n	Ruhsal Engellilik
 Psikolojik bir hastalık sonucunda oluşan kalıcı engellilikler kastedilmektedir.
 Yaşlanma nedeniyle ortaya çıkan zihinsel zayıflıklar da (örn. Demans) 
 bu gruba dahildir.

n	Bedensel Engellilik
 Kendi işlerini görme yeteneğinin kısmen bulunmaması veya önemli ölçüde
 kısıtlanmış olması durumlarında (örneğin hareket yeteneğininkalıcı 
 şekilde kısıtlanmış olması) kanuni müşavirlik kurumundan
 yararlanma imkânı mevcuttur. Bedensel engelliler için sadece kendi    
 başvuruları üzerine kanuni müşavir atanır.

Kanuni müşavirliğe giden üç adım

1.  Başvuru
Kanuni müşavirliğin incelenmesi ve bir kanuni müşavirin tayin edilmesi için 
önce sulh mahkemesine veya yerel müşavirlik dairesine bir başvuruda 
bulunmak gerekir. Bunu ilgili kişi, aynı zamanda akrabalar, komşular, 
arkadaşlar, tanıdıklar, doktorlar, sosyal kurumlar, bakım evleri ve hastaneler 
de yapabilir. 

2.  Süreç
Sulh mahkemesi, temelde bir müşavirliğin gerekli olup olmadığını kontrol 
etmek için müşavirlik dairesini görevlendirir.  
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Kanuni müşavirlik dairesi, ilgiliyle ve konuya dahil olan diğer kişilerle konuşur 
ve neyin düzenlenmesi gerektiğini saptar. Sulh mahkemesine bu konuda bilgi 
verilir. Kanuni müşavirlik dairesi, sulh mahkemesine kimlerin kanuni müşavir 
olarak uygun görüldüğünü açıklar.
Kanuni müşavir tayininde bilirkişi raporları ve sosyal raporlar büyük rol 
oynamaktadır. 

Sosyal rapor kanuni müşavirlik dairesi tarafından düzenlemektedir. Bu rapor 
aşağıdaki konular hakkında bilgi içermektedir:

	 n	müşavirliğin gereği ve kapsamı
	 n	müşavirin kendisi
	 n	yardım ihtiyacının şekli ve süresi, örn. bir 
  müşavirliğin sadece geçici olarak gerekli olup  
  olmayacağı gibi.

Sosyal rapor mahkemeye sunulur.

Psikiyatrik bilirkişi raporları ve belgelendirmeler tıbbi bilirkişiler veya sağlık 
müdürlükleri tarafından yazılır. Sulh mahkemesi bununla ilgili bir bilirkişi 
raporu talebinde bulunur.
Sulh hâkiminin, nihai karar verilmeden önce kanuni müşavirlik için karar 
verilecek ilgili kişiyi şahsen dinleme yükümlülüğü vardır. Bu da, söz konusu 
kişinin bu meseleye ilişkin kendini bir kez daha kapsamlı şekilde ifade 
edebilmesi anlamına gelmektedir.
Şayet ilgili kişi Alman diline hâkim değilse, bir çevirmen çağırılır. İlgili kişinin, 
bir müşavirin tayin edilebilmesi için temel olarak rıza göstermesi gereklidir. 
Ancak, istisnai durumlarda kanuni müşavirlik için irade beyanı olmadan veya 
iradeye karşı da karar verilebilmektedir.

3.  Karar
Sulh mahkemesi hâkimi, bilirkişi sosyal raporu ve kanuni müşavirlik  
konusundaki dinleme üzerine karar verir. Bir müşavirin tayin edilmesi bir yazılı 
kararla gerçekleşir. Bu karar bütün katılımcılara gönderilir. Bu karar ayrıca 
müşavirlik dairesine de gönderilir. Kararda, kimin kanuni müşavir olacağı ve 
hangi alanlar için yetkilendirildiği belirtilir.

Aynı kişiler ve kurumlar, karara karşı “itiraz hakkı” denen kanuni yollara 
başvurma hakkına sahiptirler.
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Kanuni müşavirin yetki alanları

Sağlık
Sağlık gözetimi, bir insanın sağılığıyla ilgili bütün meselelerinin idaresini kapsar.
Müşavirlik edilen kişi sağlık meselelerinde hala kendisi iradesini kullanabiliyorsa, 
bu durumda kendisi karar verir.  
Bütün diğer durumlarda kanuni müşavir karar vermek durumundadır.

Bu durumlar arasında bulunanlar:

	 n	tedavi önlemlerinin başlatılması ve muvafakat 
 n	ihtiyati muayenelerin başlatılması ve muvafakat
 n	ameliyatların başlatılması ve muvafakat ve	 	
	 n	sağlık muayenelerine, 
  ameliyatlara ve tedavilere muvafakat
	 n	tıbbi tedavinin sağlanması
	 n	doktorların bilgi verme yükümlülüğü  
  (kanuni müşavirlere karşı sır saklama yükümlülüğü    
  bulunmamaktadır).

Kanuni müşavir, doktorlar, hastaneler, hemşirelik hizmetleri ve diğer sağlık 
sektöründeki kurumlarla sürekli bağlantı halinde olup, bunlarla her türlü sağlık 
meselelerinde görüş alışverişinde bulunur.

Mal varlığı yönetimi
Bunun anlamı, müşavirlik yapılan kişilerin bütün maddi menfaatlerini 
düzenleyip korumak demektir. 

Bunlar arasında örneğin:

	 n	ilgili kişinin banka hesabının yönetimi
	 n	gelir ve giderlerin kontrolü
	 n	gelirlerin veya sosyal yardımların saptanması,  
  gerçekleştirilmesi ve dilekçeyle talep edilmesi
 n	indirimlerin ve tenzilatların dilekçeyle talep edilmesi, bulunmaktadır.
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Kurumlar karşısında temsil edilme
Kanuni müşavirler, görev alanları çerçevesinde müşaviri oldukları kişi için 
kurumlarda dilekçeler de verirler. Ayrıca buna kurumlarla her türlü yazışma 
ve telefon görüşmeleri de dâhildir.
Yabancılar yasasıyla ilgili konular da kanuni müşavirlerin görev alanları 
içinde olabilir.

Posta işleri
Bu görev alanı ilgilinin haberleşmesi, postasının alınması, açılmasını ve 
alıkonulmasını kapsar. Bu görev alanı sadece ilgili kişinin kendi postasının 
alınması işlemlerini yapamadığı taktirde gerekli hale gelir.

İkamet yerini belirleme hakkı
Eyaletlerin ikamet kaydı yaptırma yasalarına göre müşavirin nüfus 
dairesinde polis kaydı, kayıt sildirme ve adres değişikliği yaptırma 
yükümlülüğü bulunmaktadır. 
Kanuni müşavir, ilgili kişi için kira kontratları imzalayabilir ve fesih edebilir.
Müşavirlik yapılan bir kişinin özgürlüğü kısıtlayıcı şekilde yerleştirilmesini 
sağlamak da “ikamet yerini belirleme” görev alanı içinde yer alır.
Yerleştirilmeyle ilgili kararlar, eğer mümkünse ilgili kişiyle beraber 
verilmelidir.

Yerleştirilme
Belirli koşullar altında (örneğin sağlığına önemli ölçüde zarar vermesi 
halinde veya intihar etme ihtimalinin bulunduğu istisnai durumlarda) 
ilgili kişi, kapalı bir kuruma ya da bir hastanenin veya yaşlılar bakımevinin 
kapalı bir bölümüne yerleştirilebilir. Kapalı bir yere yerleştirme 
gereksinimi hakkındaki kararı sulh mahkemesi, kanuni müşavir yerleştirme 
dilekçesi verdikten sonra verir.
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Yerleştirmeye benzer tedbirler
Bunların hepsi, ilgili bir kişinin, mekanik cihazlarla, ilaçlarla veya başka 
yollarla uzun süreliğine veya düzenli olarak özgürlüğünden yoksun bırakıldığı 
önlemlerdir (örn. yatak demirlikleri, yatakta veya sandalyede karın kemeri, 
kol ve bacakların bağlanması, odanın kilitlenmesi, sakinleştirmeye yarayan 
ilaçlar).

Eğer ilgili kişi muvafakat veremiyorsa, bu durumlarda da mahkeme 
tarafından izin alınması zorunludur.

Konut
Bu görev alanı çerçevesinde kanuni müşavir örneğin konut kira kontratlarının 
akdedilmesi ve devam ettirilmesi ile ilgilenir. Ayrıca uygun bir yurda taşınma, 
kira sözleşmesinin fesih edilmesi ve evin boşaltılması da söz konusu olabilir.

Müşavirlik yapılan kişi konut ile ilgili bütün sorunlarda 
desteklenebilmektedir. Örneğin:

	 n	konut finansman konuları 
  (kira ve aidatlar)
	 n	ev sahipleri veya bina yöneticileriyle irtibat
 n	enerji tedarikçileriyle irtibat.

Kanuni müşavir tarafından konutun feshi, ancak mahkemenin daha önce 
vermiş olduğu izinle gerçekleştirilebilir.
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Kim kanuni müşavir olabilir?

1.  Fahri Kanuni Müşavirlik
Fahri kanuni müşavirler, müşavirliği meslek olarak yapmazlar. 
Yani yaptıklarıiş için bir ücret almazlar, sadece senelik bir masraf ödeneği 
alırlar.

Kanuni müşavirlik görevi için önemli koşullar bulunmaktadır. Bunlar arasında 
Almanca diline hâkimiyet ve Alman hukuk ve sosyal sistemini iyi derecede 
bilmek gelir.

Fahri kanuni müşavirlerin tayininde, öncelikle ilgili kişiye yakın olan ve 
müşavirlik yapma imkânı bulunan kişiler dikkate alınır. Bunlar tercihen aile 
üyeleri veya ilgili kişinin sosyal çevresinden kişiler olmaktadır.

Kanuni müşavirliğe uygunluk, kanuni müşavirlik dairesi ve sulh mahkemesi 
tarafından tespit edilir. 

Kanuni müşavirlik dairesi ve müşavirlik dernekleri, fahri kanuni müşavirlere 
gereken desteği ve yardımı vermektedirler.
Müşavirlik derneği aynı zamanda fahri kanuni müşavirlerin eğitiminden, 
meslek içi eğitimlerinden ve gelişimlerinden sorumludur.

2.  Meslek olarak kanuni müşavirlik
Serbest çalışan bir kanuni müşavir, Almanya’da ücret karşılığı yapılan 
meslek çerçevesinde kanuni müşavirlik yapan kişidir. Müşavirlik dernekleri, 
ücretle çalışan kanuni müşavirleri kendi bünyelerinde istihdam ederler. 
Bunlara müşavirlik dernekleri çalışanları denir.

Serbest çalışan kanuni müşavirler ve müşavirlik dernekleri çalışanları, 
uygun bir mesleğe sahip olmalı ve ilgili kişilere gerekli ölçüde hukuki yardım 
sağlayabilmelidir. 
Mesleki eğitim kanunu anlamında bir mesleki eğitim veya bir üniversite 
eğitimi bulunmamaktadır. 
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Masrafları kim karşılıyor?

Prensip olarak müşavirlik masraflarını, ilgili kişiler karşılamaktadır.

Bunlar mahkeme masrafları veya serbest çalışan kanuni müşavirlerin ücretleri 
ve fahri kanuni müşavirlerin masraf ödenekleridir.

Eğer ilgili kişinin hiçbir geliri yoksa veya çok düşük bir geliri varsa, adliye 
idaresi devlet hazinesinden gerekli masrafları karşılar. 5.000 Avro üzerinde 
olan varlıklar, müşavirlik masraflarını karşılamak için kullanılmak zorundadır. 
5.000 Avro olan varlık muafiyet bedeli aşılırsa, serbest çalışan kanuni müşavir 
ücreti ve fahri müşavirlik için masraf ödeneğini kişinin kendisinin karşılaması 
gerekir.

Bunun denetimi sulh mahkemesi tarafından yapılmaktadır.
Sulh mahkemesi, duruma göre senelik ücret ve masraflar için bir hesap 
çıkartır. Buna dava ve mahkeme masrafları da denir. 

Mahkemedeki dava masrafları için varlık muafiyet bedeli 25.000 Avro’dur. 
Bu varlık muafiyet bedelinin üzerinde bir varlığa sahip olan bir kimse, 
muhtemel harçları veya uzman hekim bilirkişi raporları masraflarını kendisi 
karşılaması gerekir.
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II.   KANUNİ MÜŞAVİRLİK 
  TEDBİRİ 
Kanuni müşavirlik tedbiri ihtiyati bir tedbirdir.

Kanuni müşavirlik tedbiri ile müşavirlik öncesinde kimin kanuni müşavir 
olarak tayin edileceği ve hangi isteklere göre hareket edeceği belirlenebilir.

Bununla belli kişileri kanuni müşavirliğin dışında tutmak mümkündür.

Kanuni müşavirlik tedbiri, müşavirlik davası, görev alanları, üçüncü kişilere 
ödemeler, tedavi talimatları ve müşavirlik davasında yerleştirme ile ilgili 
istekleri dile getirmeyi mümkün kılar.  

Yani sulh mahkemesi müşavirlik tedbiri alacağı zaman ve kişinin kendi 
isteklerini artık dile getiremediği durumlarda bu önemlidir. 
Kanuni müşavirlik tedbiri ile kanuni müşavir olacak bir kişi belirlenir. 
Bu kararda değişik görev alanları için birden fazla kişi bildirilebilir veya 
kesinlikle kanuni müşavir olarak tayin edilmemesi gereken kişiler 
beyan edilir.

Sulh mahkemesi, kanuni müşavirlik tedbirinden haberdarsa, 
vereceği kararda bunu dikkate almak zorundadır.

Sulh mahkemesi, önerilen kişiyi kontrol edip kanuni müşavir olarak 
uygunluğunu saptamakla yükümlüdür. 

Kanuni müşavirlik tedbiri yoksa, sulh mahkemesi gerekli 
gördüğünde uygun bir kişiyi seçer.
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III.  TEDBİR VEKÂLETNAMESİ

Bu vekâletname, vekâlet veren kişi ile güven duyulan vekâleti alan kişi (vekil) 
arasında bir özel hukuk anlaşmasıdır. Bir tedbir vekâletnamesinde, kimlerin 
vekâleten karar verebileceği belirlenir.  

Bu vekâletin ihtiyati niteliği vardır ve ancak vekâlet veren kişinin kendi hukuki 
işlerini kendi başına yerine getiremediği zaman kullanılması öngörülmektedir.

Vekâlet veren kişi, vekâlet verilme sırasında reşit ve kanuni ehliyete sahip 
olmalıdır. 

Her insan kendi başına bir tedbir vekâletnamesi oluşturabilir.
Bunun için formlar ve anlatım önerileri kullanmak da mümkündür. 

Müşavirlik dernekleri ve yerel müşavirlik daireleri,  
tedbir vekâletnamesi hakkında kapsamlı bilgi verebilir. 

Vekâletnameyi hazırlarken noterlere başvurmak mümkündür, 
ama zorunlu değildir.

Tedbir vekâletnamesi, sulh mahkemesi tarafından bir kanuni müşavirin tayin 
edilmesini önleyebilir.

Vekil tayin edilen kişi, vekâletname ile bürokrasiye takılmadan, hukuken 
geçerli olarak vekâlet veren kişi için faaliyette bulunabilir.

Finans kuruluşları çoğu zaman sadece kendi banka formlarında verilen 
vekâletnameleri veya noter onaylı vekâletnameleri kabul etmektedirler. 

Vekâletnameler için özel bir şekle ihtiyaç yoktur. Yazılı olarak verildiklerinde – 
ki bu önemle tavsiye edilir –  şahsen imzalanmalıdırlar.

Vekâletnamenin noter tarafından tasdiki ve belgelenmesi temelde gerekli 
değildir, ancak tavsiye edilmektedir, örneğin vekâletname ile konut veya arsa 
satışı yapılacaksa.
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Kanuni müşavirlik dairesi veya bir noter tedbir vekâletnamesini 
tasdik ederek, imza sahibinin imzayı gerçekten kendisinin attığını onaylar.
 

Bir vekâletnamenin noter tarafından tasdik edilmesi, bazı işler için hukuken 
gereklidir. Örneğin:

	 n	arazi veya gayrimenkullerin alımı veya satışı
	 n	ticari ve kurumsal işlemler, örn. şirketlerin satışı, 
  şirketin hukuki yapısının değiştirilmesi
	 n	miras reddi
 n	tüketici kredisi sözleşmeleri akdetme.

Müşavirlik daireleri, tedbir vekâletnamelerini tasdik etme yetkisine sahiptir. 
Bu konu Almanya genelinde Müşavirlik Daireleri Kanununda düzenlenmiştir.
Ancak, müşavirlik dairelerinin belgeleme yetkisi yoktur.
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