TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VN TẠI FRANKFURT/MAIN
Kennedy Allee 49, 60569 Frankfurt am Main
----------------------------HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN
TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
1. Đối tượng cấp: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt am Main cấp Giấy xác
nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú tại CHLB Đức để làm thủ tục
kết hôn với công dân Việt Nam tại Việt Nam hoặc tại cơ quan đại diện khác của Việt
Nam ở nước ngoài hoặc thực hiện các giao dịch dân sự khác.
2. Hồ sơ bao gồm:
- Tờ khai theo mẫu quy định;
- Hộ chiếu;
- Giấy tờ chứng minh về tình trạng cư trú tại Đức (Aufenthaltstitel);
- Giấy chứng nhận đăng ký cư trú (Melde-/ Aufenthaltsbescheinigung) do chính quyền
sở tại cấp chưa quá 06 tháng, trong đó ghi rõ tình trạng hôn nhân (Familienstand);
- Bản án, Quyết định ly hôn đã có hiệu lực (nếu đã ly hôn) hoặc giấy chứng tử (nếu góa
vợ, góa chồng). Trường hợp công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ
quan có thẩm quyền của nước ngoài thì nộp bản sao Trích lục ghi chú vào Sổ hộ tịch của
Việt Nam việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn.
Lưu ý:
- Giấy tờ trong hồ sơ phải là bản sao có chứng thực (trừ trường hợp yêu cầu phải nộp
bản chính) hoặc bản sao không có chứng thực kèm theo xuất trình bản chính để đối
chiếu (Điều 2.5 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ).
- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Đức cấp không phải hợp pháp hóa lãnh sự.
Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của giấy tờ, TLSQ yêu cầu giấy tờ phải được
chứng nhận lãnh sự của cơ quan có thẩm quyền của Đức.
- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước thứ ba cấp thì phải được hợp pháp hóa
theo quy định.
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- Đối với giấy tờ được lập bằng tiếng nước ngoài, thì phải nộp bản dịch sang tiếng Việt
hoặc Tiếng Anh có chứng thực chữ ký người dịch (beglaubigte Übersetzung) theo quy
định tại Điều 2.3 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ. Trường
hợp thông qua TLSQ để sử dụng dịch vụ dịch thuật đối với hồ sơ, thì đương sự thanh
toán các chi phí phát sinh.
- Nếu có căn cứ nghi ngờ về tính xác thực của các giấy tờ trong hồ sơ, TLSQ có thể yêu
cầu cơ quan chức năng liên quan tiến hành xác minh.
- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp.
3. Nếu xét thấy người đề nghị có đủ điều kiện theo quy định, TLSQ cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân. Trường hợp cần phải xác minh, TLSQ gửi văn bản cho các cơ quan
chức năng liên quan đề nghị xác minh và giải quyết trên cơ sở kết quả trả lời.
Toàn bộ hồ sơ gửi đến địa chỉ:
Generalkonsulat der Sozialitischen Republik Vietnam in Frankfurt am Main.
Rubenstraße 30, 60596 Frankfurt am Main.
Để biết thêm thông tin, xin liên hệ số máy: 069 7953 36 512/513/514.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
(Dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở CHLB Đức để về nước kết hôn)
Kính gửi: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt am Main
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .......................................................................................................................
Dân tộc: .................................................................................... Quốc tịch: ...............................................................
Nơi cư trú: (1) ...............................................................................................................................................................
Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: ..............................................................
Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên: ............................................................................................................ Giới tính: ......................
Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................................................................................
Nơi sinh: ........................................................................................................................................................................
Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch: .................................................................
Giấy tờ tùy thân: (2) ......................................................................................................................................................
Nơi cư trú: (1) ...............................................................................................................................................................
Nghề nghiệp: ................................................................................................................................................................
Trong thời gian cư trú tại .........................................................................................................................................
................................... từ

ngày..........tháng...........năm .............., đến ngày .......... tháng .......... năm(3) ..............

Tình trạng hôn nhân(4) ................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

Mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: (5) ..............................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời
khai của mình.
Làm tại:.............................,ngày .......... tháng ......... năm ..............

Người yêu cầu
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(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

..........................................

Chú thích:
(1)
Trường hợp công dân Việt Nam cư trú trong nước thì ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi
đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký
tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.
Trường hợp công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì ghi theo địa chỉ thường trú hoặc tạm trú ở nước
ngoài.
(2)
Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ:
Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).
(3)

Khai trong các trường hợp:
- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú ở
nước ngoài hoặc trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh;
- Người đang có vợ/chồng yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân từ thời điểm đủ tuổi đăng ký kết hôn cho đến
trước thời điểm đăng ký kết hôn;
- Người đã qua nhiều nơi thường trú khác nhau thì phải ghi cụ thể từng thời điểm thường trú.
(4)
Đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước thì ghi rõ tình trạng hôn nhân hiện tại: đang có vợ hoặc
có chồng; hoặc chưa đăng ký kết hôn lần nào; hoặc đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết.
Đối với công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư
trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh, thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian đã cư trú tại nơi đó
(Ví dụ: trong thời gian cư trú tại ............................................, từ ngày...... tháng ..... năm ......... đến ngày ........ tháng
....... năm ........ chưa đăng ký kết hôn với ai).
Đối với công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài, có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời
gian cư trú ở nước ngoài, thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian cư trú tại nước đó (Ví dụ: trong
thời gian cư trú tại CHLB Đức từ ngày ....... tháng ..... năm ....... đến ngày ........ tháng ....... năm ........ không đăng ký
kết hôn với ai tại Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức).
(5)

Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp sử dụng Giấy xác nhận tình
trạng hôn nhân để kết hôn, thì phải ghi rõ kết hôn với ai (họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nơi thường
trú/tạm trú); nơi đăng ký kết hôn.
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