TỔNG LÃNH SỰ QUÁN THỤY SỸ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Hướng dẫn thủ tục đăng ký kết hôn tại Thụy Sỹ
giữa công dân Thụy Sỹ hoặc người nước ngoài sinh sống tại Thụy Sỹ với
người Việt Nam sinh sống tại Việt Nam
Thủ tục đăng ký kết hôn:
Cơ quan dân sự Thụy Sỹ tại nơi dự kiến đăng ký kết hôn sẽ xét duyệt hồ sơ. Nếu người Thụy Sỹ sống
tại nước ngoài thì cơ quan dân sự tại nguyên quán người Thụy Sỹ xét duyệt hồ sơ. Người có nguyện
vọng kết hôn cần đích thân nộp Tờ khai chuẩn bị kết hôn (Tờ khai số 034A, có trên Internet) và Tờ khai
về các điều kiện kết hôn (Tờ khai số 035, chỉ được cấp tại quầy) tại Tổng lãnh sự quán Thụy Sỹ tại
thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt dưới đây là TLSQ). Hồ sơ và các tờ khai cũng có thể nộp trực tiếp tại
cơ quan dân sự tại địa phương nơi cư trú tại Thụy Sỹ.
Giấy tờ cần nộp:
Giấy tờ của người Việt Nam:
1.

Trích lục khai sinh

2.

Xác nhận nơi cư trú hiện tại (Hộ khẩu không được chấp nhận)

3.

Xác nhận tình trạng hôn nhân và:
-

nếu đã ly hôn: nộp thêm Trích lục ly hôn hoặc Bản sao Quyết định ly hôn do Toà án nơi giải
quyết việc ly hôn cấp

-

nếu góa bụa: nộp thêm Trích lục khai tử của người chồng / vợ quá cố và Chứng nhận kết hôn
trước đây với người đó

4.

Lý lịch tư pháp số 2: một số chính quyền tiểu bang yêu cầu nộp Lý lịch tư pháp. Người nộp hồ sơ
cần liên hệ cơ quan liên quan tại Thụy Sỹ để có thông tin.

5.

Hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất một năm

6.

Ba tờ khai đề nghị cấp thị thực dài hạn (loại D) được dán ảnh thẻ màu, nền trắng, mới chụp. Ngoài
ra
nộp
thêm
một
ảnh
thẻ
rời
(đường
dẫn
tải
tờ
khai
tại
đây:
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/einreise/visumantragsformulare/visumantrag-visumden-de.pdf

Các giấy tờ bản gốc ở mục từ 1 đến 4 cần:
-

không quá 6 tháng kể từ ngày cấp; và

-

được Cục Lãnh sự Bộ Ngoại Giao Việt Nam tại Hà Nội hoặc Sở Ngoại vụ Tp. Hồ Chí Minh chứng
nhận / hợp pháp hoá lãnh sự và dịch công chứng sang một trong các ngôn ngữ của Thụy Sỹ.

Giấy tờ của người sống tại Thụy Sỹ:
1.

Hộ chiếu (1 bản photocopy)

2.

Đối với người không mang quốc tịch Thụy Sỹ: Giấy phép cư trú tại Thụy Sỹ (1 bản photocopy)

3.

Đối với công dân Thụy Sỹ sống tại nước ngoài: Xác nhận nơi cư trú cấp bởi cơ quan chức năng địa
phương hoặc Tổng lãnh sự quán (có mất phí)

4.

Cần cung cấp thêm các thông tin sau đây: địa chỉ chính xác nơi cư trú, nơi sinh và tình trạng hôn
nhân (độc thân, đã ly hôn, góa bụa)

Đặt hẹn:
Vui lòng trực tiếp đặt hẹn với Tổng lãnh sự quán qua điện thoại.
Lệ phí và thời gian xét duyệt:
TLSQ chỉ tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và đầy đủ. Sau khi chứng thực, hồ sơ sẽ được chuyển tiếp tới cơ
quan di trú và cơ quan dân sự tại Thụy Sỹ. TLSQ chỉ cấp thị thực cho mục đích kết hôn tại Thụy Sỹ khi
được sự cho phép của cơ quan chức năng tại Thụy Sỹ. Thời gian xét duyệt cần từ hai tới ba tháng. Lệ
phí cần nộp bằng tiền mặt, tiền Việt Nam Đồng. Vui lòng liên hệ với TLSQ
(hochiminhcity@eda.admin.ch) để được thông tin về mức lệ phí.
TP. Hồ Chí Minh 2020

