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H��NG D�N TH� T�C V� HÔN NHÂN 
 

�� ��NG KÝ K	T HÔN GI
A 2 CÔNG DÂN VI�T NAM T�I ��I S QUÁN, h� s� g�m:  

T� khai ��ng ký k�t hôn (theo m�u c�a �SQ) và các gi�y t� sau c�a c	 2 ng
�i: 

1.1- Gi�y khai sinh (b	n chính ho�c b	n sao có công ch�ng hp l�). 
1.2- H� chi�u ho�c Ch�ng minh th� nhân dân (Tr
�ng hp ch
a có h� chi�u có th� khai thêm T� khai xin 

c�p h� chi�u theo m�u và h
�ng d�n � ph�n h� chi�u). 
1.3- Quy ch� c� trú: Tem dán trong h� chi�u ho�c th� r�i (Ausweisersatz Duldung hay Bescheinigung... có 	nh).  
1.4- Ch�ng nh�n h� kh�u � ��c (Meldebescheinigung/ Aufenthaltsbescheinigung... ) c�p ch
a quá 3 tháng, có 

nêu rõ Familienstand (n�u „geschieden“ c�n trình b	n án ly hôn, n�u „verwitwet“ c�n trình gi�y ch�ng t�). 
  1.5- Ch�ng nh�n ��c thân do UBND ph
�ng/ xã n�i ��ng ký h� kh�u th
�ng trú tr
�c khi xu�t c	nh c�p ch
a 

quá 6 tháng, xác nh�n  ch
a k�t hôn t�i ��a ph
�ng. Tr
�ng hp �ã ly hôn c�n trình Quy�t ��nh ly hôn 
(c�a Vi�t Nam có d�u “b	n án có hi�u l�c pháp lu�t”, c�a ��c có d�u “rechtskr�ftig”) và trong gi�y ch�ng 
nh�n ��c thân c�n nêu rõ t  sau khi ly hôn ch
a k�t hôn l�i t�i ��a ph
�ng. Tr
�ng hp v/ ch!ng �ã ch�t 
c�n trình Gi�y ch�ng t� và trong gi�y ch�ng nh�n ��c thân c�n nêu rõ t  sau khi v/ ch!ng ch�t ch
a k�t 
hôn l�i t�i ��a ph
�ng. 

2- XIN CHNG NH�N �� �I�U KI�N K	T HÔN �� KH T�I CQ H� T�CH C�A �C (Standesamt): 

       H! s� g!m ��n xin c�p CN��KKH (theo m�u c�a �SQ) và các gi�y t� sau: 
2.1- Các gi�y t�  c�a công dân Vi�t Nam nh
 nêu � các m"c  t  1.1 ��n 1.5  trên �ây. 
2.2- Copy Gi�y khai sinh, H� chi�u (ho�c CMT) và b	n chính Ch�ng nh�n h� kh�u (Meldebescheinigung/ 

Aufenthaltsbescheinigung) có ghi rõ tình tr�ng gia �ình (Familienstand) c�a ng
�i v/ ch!ng t
�ng lai. 
• Tr
�ng hp xin c�p l�i do h�t h�n c�n khai l!i ��n m"i, b	n chính Gi�y CN��KKH c# và Ch�ng 

nh�n h� kh�u m�i � ��c c�a 2 ng
�i. 
• Tr
�ng hp xin c�p l�i �� k�t hôn v�i ng
�i khác c�n khai l!i ��n m"i, b	n chính Gi�y CN��KKH 

c#, Ch�ng nh�n h� kh�u � ��c (nh
 trên) và các gi�y t� c�a ng
�i v/ ch!ng t
�ng lai nh
 nêu trong m"c 
2.2 trên �ây. 
• Khi c�p Gi�y CN��KKH, n�u �
�ng s� c�n, �SQ s$ tr	 l�i b	n chính Gi�y ch�ng nh�n ��c thân 

(trong n
�c),  có �óng d�u ‘�ã s� d"ng/gebraucht‘ vào gi�y này. 

3- XIN C#P GI#Y CHNG NH�N CH�A ��NG KÝ K	T HÔN �� V� N��C K	T HÔN: 

H! s� g!m ��n xin c�p ch�ng nh�n ch�a ��ng ký k�t hôn (Theo m�u c�a �SQ) và các gi�y t� sau: 
3.1- Gi�y khai sinh (B	n chính  ho�c b	n sao có công ch�ng hp lê). 
3.2- H� chi�u ho�c Gi�y ch�ng minh nhân dân. 
3.3- Quy ch� c� trú (tem c
 trú trong h� chi�u ho�c th� r�i) và Ch�ng nh�n h� kh�u � ��c 

(Meldebescheinigung/ Aufenthaltsbescheinigung) nh
 nêu � các m"c 1.3 và 1.4 trên �ây, c�p ch
a quá 3 
tháng. Tr
�ng hp �ã ly hôn c�n trình Quy�t ��nh ly hôn. Tr
�ng hp v/ ch!ng �ã ch�t c�n trình Gi�y 
ch�ng t�. 

 

 Chú ý: 
• Tr�c ti�p n�p h� s� và nh�n k�t qu� t	i 
SQ, không g�i b�u i�n hay thông qua �y quy�n. 
• Vi�c �ng ký KH ��c ti�n hành t	i 
SQ theo l�ch h�n. Yêu c�u xu�t trình h� chi�u/ CMND khi ký vào s� 
KKH. 
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