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GIÁO PHẬN  .............. ......................................... ................................................... 

GIÁO XỨ  ............. ........................................................... ......................................... 

BẢN KHAI TRƯỚC KẾT HÔN1 

Ngày ………......................……..………….. 

"Tôi là …………………………………………………………………...................................................…………….… 

xin thề rằng những lời khai sau đây là hoàn toàn đúng sự thật".2 

I - Lý lịch  
1. TT, họ, tên: ……………..................................................…………………….………..….….., Tôn giáo:  ................................................  

2. Sinh ngày: .……….....................………., tại …………………............................………………, Đt:  ............................................ ……… 

3. Rửa tội ngày:……………..............……….....…., tại Gx. ……….……………………………, Gp. ….…… ..................................... … 

4. Thêm sức ngày: ……........................…………., tại Gx. …………………………………… , Gp. …… ......................................... … 

5. Kết hôn lần thứ: .................................................; xin miễn chuẩn, vì có ngăn trở: - ............................................................. 

6. Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………….…………...................., nghề nghiệp:  .............................. …… 

7. Thường trú: 3 Gx./làng, xã .……..........................................................................……..... , Gp./tỉnh  ................................................ 

8. Các giai đoạn (từ 3 năm trở lên) nơi thường trú hoặc tạm trú (kể từ 16 tuổi):4  

Năm ……........……..-…….….........…... Gx./làng, xã .……................................……............., Gp./tỉnh ............................................. 

Năm ……........……..-…….….........…... Gx./làng, xã .……................................……. ............, Gp./tỉnh............................................. 

Năm ……........……..-…….….........…... Gx./làng, xã .……................................…….............., Gp./tỉnh............................................. 

9.  Cha: …………...................................……................., tôn giáo: ..…......................................….  , Đt: ……...........….… .......................... 

     Mẹ: …..……………...................................................., tôn giáo: ..…...................................…....  , Đt: ……...........….… ......................... 

Thường trú: Gx./làng, xã .……................................……......................................................... , Gp./tỉnh .......................................... 

10. Các anh chị em (kể từ16 tuổi): 

Tên: ………….............................................……..…., ở tại …..…........................................……..…... , Đt: ................................................ .. 

Tên: …………..…….............................................…., ở tại …..…..........................................……..…  , Đt: ................................................ .. 

11. Dự định sẽ kết hôn với anh/chị: ..............................................,.........................................., vào ngày:  .................................... 

II- Thẩm vấn 
A- Về ý thức hôn nhân 

1- Anh/Chị có biết và sẵn sàng kết hôn để sống chung thân mật yêu thương, hướng đến thiện ích vợ 

chồng không (GL 1055)? -  ........................................................................................................................................................................... 

2- Anh/Chị có biết và sẵn sàng chấp nhận hôn nhân chung thủy một vợ một chồng và bất khả phân 

ly suốt đời, dù có gian nan thử thách không (GL 1056)? -  ....................................................................................................    

3- Anh/Chị có sẵn sàng đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban, cho Rửa tội và giáo dục chúng trong 

Giáo hội Công giáo không (GL 1055; 226§2)? -  .......................................................................................................................... 

B- Về các trường hợp cần xin phép Đấng Bản quyền (GL 1071) 

4- Anh/Chị có sống phiêu cư, không có nơi thường trú hay cư sở không? -  ............................................................ 

                                                 
1 Bản khai được làm sớm, ngay từ khi đăng ký kết hôn, trước khi điều tra, rao hôn phối. 
2 Buộc người khai phải thề. Mỗi người khai một cách riêng biệt, dưới sự hướng dẫn của cha phụ trách. 
3 Cần ghi nơi thường trú hay cư sở giáo xứ, giáo phận. Nếu là không Công giáo thì ghi làng, phường/xã, quận/huyện, 

Tp/tỉnh. Cha sở sẽ phải tìm hiểu thêm bên không Công giáo thuộc địa hạt Gx, Gp nào để ghi chú, và sau đó xin điều 

tra, gởi tờ rao hôn phối. 
4 Cho dù là nơi tạm trú, khi thấy hồ nghi có ngăn trở hay cấm hôn, cha sở có thể điều tra, gởi giấy rao đến giáo xứ tạm 

trú đó. 
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5- Anh/Chị có thể đăng ký kết hôn theo luật dân sự không; nếu không thể, là vì lý do gì? 

- …………….................................................................... ................................................................................................................................ ......……… 

6- Anh/Chị đã có một cuộc tình khác trước hay đã có sống chung nào không; có con cái không; có 

còn vướng mắc nghĩa vụ gì với người đó hoặc con cái không? -  ..................................................................................... 

7- Nếu là người Công Giáo, anh/chị có hiển nhiên chối bỏ đức tin Công giáo không? -  ................................ 

8- Anh/Chị đang hay đã bị mắc vạ nào trong Giáo hội không? -  ..................................................................................... 

9- Nếu anh/chị dưới 18 tuổi trọn, cha mẹ có không biết hoặc phản đối hôn nhân này không? -  ...............  

C- Về các ngăn trở tiêu hôn (GL 1083-1094) 

10- Anh/Chị có hoài nghi gì về khả năng kết hợp thân xác vợ chồng của mình không? -  ............................. 

11- Anh/Chị đã kết hôn với ai trước đây chưa; nếu có, người đó còn sống hay chết? - ...................................  

12- Anh/Chị đã có nhận chức thánh, hoặc khấn dòng vĩnh viễn không? -  ................................................................ 

13- Anh với chị có quan hệ bà con hay huyết thống gì với nhau không? -  ............................................................... 

14- Nếu anh/chị đã kết hôn, hay đã có sống chung vợ chồng trước đây, người mà anh/chị sắp kết 

hôn có quan hệ thân thuộc gì với vợ/chồng trước của anh/chị không? -  ..................................................................... 

15- Anh và chị có quan hệ là cha mẹ - con nuôi hay là anh - em nuôi, do việc nhận con nuôi theo 

pháp lý không? - ....................................................................................................................................................................................................  

D- Về khả năng và tự do ưng thuận kết hôn  

16- Anh/Chị có mắc bệnh tâm thần nào trước đây và đã được chữa trị  không ? ...................................................  

17- Anh/Chị, hiện nay hay trước đây, có mắc bệnh nghiêm trọng nào không; nếu có là bệnh gì, có 

cho người bạn sắp cưới biết không? - …………….................................................................... ........................................................ … 

18- Anh/Chị có bệnh hay xu hướng đồng tính không? -  ......................................................................................................... 

19- Anh/Chị có nghi ngờ gì về khả năng sinh sản của mình không; nếu có, có cho người bạn sắp 

cưới biết không? - …………….................................................................... ....................................................................................... ......……… 

20- Anh/Chị đã có thói quen uống rượu, bài bạc nhiều hay nghiện hút không; nếu có, có cho người 

bạn sắp cưới biết không? - …………….................................................................... ...................................................................................... 

21- Anh/Chị có bị tù tội hay là tội phạm hình sự nào, trước đây hay hiện nay không? ..................................... 

22- Anh/Chị có nợ nần nặng nề không; nếu có, có cho người bạn sắp cưới biết không? ................................. 

23- Anh/Chị sẽ kết hôn với mục đích nào khác, chứ không để sống chung suốt đời không? - ................... 

24- Anh/Chị có bị ép buộc hay áp lực gì mà đành phải kết hôn không? -  ................................................................. 

25- Anh/Chị có đòi điều kiện gì để kết hôn không? -  ...............................................................................................................  

26- Anh/Chị đã đăng ký kết hôn dân sự chưa; khi nào có kết quả? -  ............................................................................ 

Người khai  Linh mục thẩm vấn 

 

 

 

Ghi chú:  .............................................................................................................................................................................................................  
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Diocese: .................................................................. 

Parish: ….................................................................. 

FORM OF PRE-MATRIMONIAL INTERROGRATION 

Date (dd/mm/yyyy) …............................................ 

I am ..............................................................................................................................…, swear that I will tell the 

truth and nothing but the truth about all the matter upon which I shall be questioned. 

I. Personal details 

1. Full name: ................................................................................................….................................. Tel:....................... ............................. . 

Religion: …............................................................................ Nationality: ......................................................................................…

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

2. Date of birth: ..............................… Place of birth: …......................................... ........................................................................  

3. Baptized on (dd/mm/yyyy) .............................................. at ........................................... ....................................................... …  

4. Confirmed on (dd/mm/yyyy) .............................................. at ........................................... .................................................. …  

5. Home address: ....................................................................................................................................................................................... …  

How long have you lived there? ......................................................................................... ........................................................ …  

6. Residence(s) since the age of sixteen : 

From …................. to ...................... (year) at: ....................... ............................................................................................................. …  

From …................. to ...................... (year) at: ....................... ............................................................................................................. … 

From …................. to ...................... (year) at: ....................... ............................................................................................................. …  

7. Father: ................................................................................................................................................. Tel.  ........................................... …  

Address: ......................................................................................... ................................................................................................ …  

8. Mother: ............................................................................................................................................... Tel.  ...........................................  

Address: ......................................................................................... ................................................................................................ …  

9. Siblings (over 16 years old) 

Fullname: ............................................................................................................................................ Tel.  ...........................................  

Address:........................................... ............................................................................................................................................... …  

Fullname: ............................................................................................................................................ Tel.  ...........................................  

Address:........................................... ............................................................................................................................................... …  

II. Enquiry 

A. Marriage 

1. Do you acknowledge that marriage is ordained for the procreation and education of chidlren and 

the well-being of the spouses? - ……….................................………….......................................................................................................  

2. Do you acknowledge that the matrimonial covenant is unity and indissolubility? - ……….............................. 

3. Are you willing to have children of your marriage, God willing and educate of them? - ………............. 
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B. Validity 

4. Have you got any impediment to marry in civil law? If so, what is that? - ………................................ 

5. Have you ever have any partner(s)? If so, did you have child(ren) with her/him/them? - ………................. 

……….................................………… ................................................................................................................................................................................................  

6. Have you ever been excommunicated or been in the state of criminality? - ……….................................………… 

7. Are you doubtful about your ability in performing the conjugal act which is suitable in itself for 

the procreation of offspring, to which marriage is ordered by its nature and by which the spouses 

become one fresh? - ……….................................………… ....................................................................................................................................  

8. Have you ever been married or attempted marriage, even in common law? How many times? 

- ……….................................………… ..................................................................................................................................................................................  

9. Have you ever received any Sacred Order or made a public perpetual vow of chastity in a religious 

institute? - ……….................................………… ............................................................................................................................................................  

10. Are you related to your fiancée/fiancé by blood (consanguinity, cousins, etc.), or by valid 

marriage to a relative (affinity, in-law, etc.), or by invalid marriage to a relative (public decency, 

common law, etc.), or by legal adoptoin? - ……….................................………… ...........................................................................  

C. Ability and consent 

11. Have you ever been treated by a doctor for mental or nervous illness? If so, please give 

particulars. - ……….................................………… ....................................................................................................................................................  

12. Have you ever have any grave illness? If so, what is that? - ……….................................………… ..............................  

13. Are you doubtful about your gender? - ……….................................………… ..................................................................................  

14. Are you aware of any physical defect that would prevent you from performing the conjugal act?  

- ……….................................………… ..................................................................................................................................................................................  

15. Are you a drunkard? - ……….................................………… ............................................................................................................................  

16. Is buidling a happy family with your fiancé/fiancée your priority when you enter this marriage? 

If not, what is your priority? - ……….................................………… ........................................................................................................  

17. Do you clearly know about your fiancé/fiancée and her/his family? How long have you known 

each other? - ……….................................………… ...................................................................................................................................................  

18. Do you hide anything from your fiancé/fiancée? If so, why? - ……….................................………… ........................  

19. Do you have any marriage subject(s) to a condition about the future? - ……….................................………… 

20.  Are you entering this marriage of your own free will, without being forced whether physically 

or morally? - ……….................................………… ...................................................................................................................................................  

21. Are you civilly married (with your fiancé/fiancée)? If Yes, when? Where? 

- ……….................................………… ...........................................................................................................................................................................  

(signed) 

Priest 

(signed and sealed) 
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GIÁO PHẬN: … ............................ ………………………………… 

GIÁO XỨ: ………… ............................ ……………………………… 

Email: ………….............…………….... Đt. ...................................................   

ĐƠN XIN GIA NHẬP ĐẠO VÀ KẾT HÔN 

Ngày ………................................................................……..………….. 

Tôi ký tên dưới đây là : ..................................................................................................... , tôn giáo: ....................................................... 

1- Sinh ngày: .……….....................…......................……., tại ........................................................................................................... ……… 

2- Số điện thoại : …………………..........., email: ............................................... số CMND .............................................. ……… 

3- Học lực: ........................................................................................................., nghề nghiệp:  ....................................................... …… 

4- Địa chỉ hiện nay: ……………………………………………………….…………........................... .......................................................  

5- Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………….…………........................... ..................................................  

6- Các nơi thường trú hoặc tạm trú (kể từ 16 tuổi) qua các giai đoạn (từ 3 năm trở lên):  

Năm ……..........……..-……...….........…... ở tại:  ......................................................................................................................................  

Năm ……..........……..-……...….........…... ở tại:  ...................................................................................................................................... 

Năm ……..........……..-……...….........…... ở tại:  ...................................................................................................................................... 

7- Cha: …………...................................……................., tôn giáo: ..…......................................….  , Đt: ……...........….… .................... 

Địa chỉ.……................................……......................................................... .....................................................................................................   

8- Mẹ: …..……………...................................................., tôn giáo: ..…...................................…....  , Đt: ……...........….….................... 

Địa chỉ.……................................……................................................................................................................................................................  

9- Các anh chị em (trên 15 tuổi): 

Tên: ………….............................................……..…., ở tại …..…........................................……..…... , Đt: ......................................... .. 

Tên: …………..…….............................................…., ở tại …..…..........................................……..…  , Đt: ......................................... .. 

Tên: …………..…….............................................…., ở tại …..…..........................................……..…  , Đt: ......................................... .. 

10- Tình trạng: □- Chưa kết hôn lần nào; □- Đã có kết hôn dân sự và ly dị 

Nay, với sự hoàn toàn tự do tự nguyện, con kính xin cha cho con được học giáo lý, được gia nhập 

đạo Công giáo và kết hôn. 

Con dự kiến kết hôn với anh /chị ………..……..................................................................ngày ................................................. 

(ký tên) 

 

XÁC NHẬN: 

Tôi xác nhận anh/chị ............................................................................ chưa kết hôn lần nào (viết tên và ký nhận): 

Cha    Mẹ    Cha sở địa phương (nếu được) 1 

 

                                                 
1 Ngoài việc liên lạc trực tiếp hay qua điện thoại với cha mẹ, nếu không có xác nhận của cha sở địa phương, 

nghĩa là cha sở của nơi mà gia đình cha mẹ người đứng đơn cư ngụ, thì cha sở nhận dự tòng hay chứng hôn 

nên liên lạc và xin ngài điều tra về tình trạng hôn nhân của người này. Đơn làm 2 bản, để cha sở có thể gởi 

cho cha sở địa phương một bản đơn xin này khi xin điều tra. Nếu không biết họ thuộc giáo xứ nào thì cha sở 

có thể liên lạc với Tòa Giám mục nơi đó để hỏi cho biết. 
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GIÁO PHẬN: … ............................ ………………………………… 

GIÁO XỨ: ………… ............................ ……………………………… 

Email: ………….............…………….... Đt. ...................................................   

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ KẾT HÔN HỖN HỢP, KHÁC ĐẠO 

Ngày ………................................................................……..………….. 

Tôi ký tên dưới đây là : ..................................................................................................... , tôn giáo: ....................................................... 

□- Không Rửa tội, □- Đã Rửa tội trong Giáo hội  ......................................... .................................................. 

1- Sinh ngày: .……….....................…......................……., tại ........................................................................................................... ……… 

2- Số điện thoại : …………………..........., email: ............................................... số CMND .............................................. ……… 

3- Học lực: ........................................................................................................., nghề nghiệp:  ....................................................... …… 

4- Địa chỉ hiện nay: ……………………………………………………….…………........................... .......................................................  

5- Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………….…………........................... ..................................................  

6- Các nơi thường trú hoặc tạm trú (kể từ 16 tuổi) qua các giai đoạn (từ 3 năm trở lên):  

Năm ……..........……..-……...….........…... ở tại:  ......................................................................................................................................  

Năm ……..........……..-……...….........…... ở tại:  ...................................................................................................................................... 

Năm ……..........……..-……...….........…... ở tại:  ...................................................................................................................................... 

7- Cha: …………...................................……................., tôn giáo: ..…......................................….  , Đt: ……...........….… .................... 

Địa chỉ.……................................……......................................................... .....................................................................................................   

8- Mẹ: …..……………...................................................., tôn giáo: ..…...................................…....  , Đt: ……...........….….................... 

Địa chỉ.……................................……................................................................................................................................................................  

9- Các anh chị em (trên 15 tuổi): 

Tên: ………….............................................……..…., ở tại …..…........................................……..…... , Đt: ......................................... .. 

Tên: …………..…….............................................…., ở tại …..…..........................................……..…  , Đt: ......................................... .. 

Tên: …………..…….............................................…., ở tại …..…..........................................……..…  , Đt: ......................................... .. 

10- Tình trạng hôn nhân: □- Chưa kết hôn lần nào; □- Đã có kết hôn và vợ/chồng đã qua đời. 

Nay, với sự hoàn toàn tự do tự nguyện, con kính xin cha cho con được học giáo lý hôn nhân và kết 

hôn với anh/chị ………..……................................................................................, dự kiến ngày ............................................................ 

 (ký tên) 

 

 

XÁC NHẬN: 

Tôi xác nhận anh/chị ............................................................................ chưa kết hôn lần nào (viết tên và ký nhận): 

Cha    Mẹ    Cha sở địa phương (nếu được) 1 

 

                                                 
1 Ngoài việc liên lạc trực tiếp hay qua điện thoại với cha mẹ, nếu không có xác nhận của cha sở địa phương, 

nghĩa là cha sở của nơi mà gia đình cha mẹ người đứng đơn cư ngụ, thì cha sở nhận dự tòng hay chứng hôn 

nên liên lạc và xin ngài điều tra về tình trạng hôn nhân của người này. Đơn làm 2 bản, để cha sở có thể gởi 

cho cha sở địa phương một bản đơn xin này khi xin điều tra. Nếu không biết họ thuộc giáo xứ nào thì cha sở 

có thể liên lạc với Tòa Giám mục nơi đó để hỏi cho biết. 
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GIẤY LÀM CHỨNG KẾT HÔN 

Cho người lương hay tân tòng1  

 

Tôi tên: ………………................................…….....……. Sinh ngày: …...............…..… Số  Đt……… ............ …….. 

Ở tại địa chỉ: ……………………………………………………………… .................................................................................. . 

Họ tên vợ/chồng tôi: ……………………………………… Đt ……………… ................................................................  

Tôi làm chứng cho: anh/chị ……………………………………… ............................................................................. . 

- Là (con, anh, chị, em…): …………………...............................................................………..  của tôi. 

Tôi cam đoan xác nhận anh/chị nói trên (đánh dấu X vào ô vuông): 

□- Còn độc thân, chưa hề kết hôn lần nào. 

□- Chưa hề có sống chung ngoại hôn với ai. 

□- Đã có sống chung ngoại hôn và có  …………… người con. 

□- Đã kết hôn, nay đã ly dị và  có  …………… người con. 

□- Đã kết hôn, nay người vợ/chồng kia đã qua đời. 

 

Tôi biết anh/chị này sắp kết hôn với ………………….....................................................………………… 

Về việc kết hôn này, theo ý riêng thì tôi:  

□- Ủng hộ ; □- Phản đối; □- Không có ý kiến 

Về việc theo đạo Công giáo của anh /chị này, tôi: 

□- Ủng hộ ; □- Phản đối; □- Không có ý kiến 

 

          Ngày……...........................................                 

(Người chứng ký tên) 

 

 

                                           
1 Cha điều tra hôn phối tùy nghi áp dụng mẫu này.. 
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GIÁO PHẬN  ............................................................................  

GIÁO XỨ . ..................................................................................  

Email: …...……….....…..…… Đt   ...........................................   

 

GIỚI THIỆU HÔN PHỐI 

 

         Kính gởi cha sở Gx.  ....................................................................... , Gp  ...................................................................................  

Xin giới thiệu đến cha, để tiến hành thủ tục kết hôn cho:  

 

Anh /Chị:  ……………………………………………………………………......................, Đt.  ............................................................  

Con Ông:  ..........................................................................................................................................................................................  

Và Bà : ...................................................................................................................................................................................................  

Sinh ngày:  ................................................................................. , tại: .....................................................................................................  

Rửa tội ngày: .......................................................................... , tại: .....................................................................................................  

Thêm sức ngày: ................................................................... , tại: .....................................................................................................  

Hiện cư ngụ tại giáo xứ: .............................................................. , Giáo phận  ...............................................................  

trong thời gian từ …………….…………………………….  đến ……………………… ....... ……………….…………… 

Căn cứ vào ghi chú của sổ Rửa tội, sổ Hôn phối và theo điều tra sơ khởi ban 

đầu trong giáo xứ, không thấy anh/chị này có ngăn trở dây hôn phối, chức 

thánh hay khấn dòng, cũng chưa thấy có các ngăn trở nào khác cho việc cử 

hành hôn phối hữu hiệu và hợp luật, với: 

Anh/Chị  ……………………………………………………………………………… ........................... …………….…………….. 

Kính xin cha tiếp tục điều tra, rao báo hôn phối để biết rõ thêm và giúp đỡ anh/chị 

này tiến đến kết hôn theo quy tắc Giáo luật. 

Chân thành cám ơn Cha. 

                      Giáo xứ  .............................................................  ngày ………….… ...................................................... ……...….. 

                                  

 

 

 

 

Chứng thư đính kèm: □- Rửa tội, □- Thêm sức, □- Giáo lý..., □..... .................................................... 

Phụ chú:  .......................................................................................................................................................................................................................... 

 .............................................................................................................................................................................................................................. 
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GIÁO PHẬN: … .......................................... ………………………………… 

GIÁO XỨ: ………… .......................................... ……………………………… 

Email: …………...................……, Đt: ..............................................................   

XIN RAO HÔN PHỐI 

Kính gửi cha sở Gx.…………….....................................……..………… Gp. …………….…......................................... ……….. 

Kính xin Cha vui lòng giúp điều tra và rao ..........................…. lần, theo luật Hội Thánh, 

cho đôi bạn dự kiến sẽ kết hôn vào ngày .......................................... Xin cha rao vào những 

Chúa Nhật sau đây:  CN .........................................., CN ..........................................., CN ......................... .............. ..... 

Bên nam: ……………….................................................................................………….……, sinh năm ........................... ........ ........ 

Con Ông: ..................................................................................  và Bà ......................................... ....................................................... .... 

Ở tại: .............. ......................................................................................................................................................................................................  

Thuộc Gx. ……………..............................……………............................………, Gp. ……….………………… ..................................  

(Trước đây thuộc Gx. ……………..............................…………………, Gp. ……….…………………................................. ) 

Bên nữ: ……………….................................................................................………….……, sinh năm ........................... ............ ........ 

Con Ông: ..................................................................................,  và Bà ......................................... ...................................................... .... 

Ở tại: .............. ......................................................................................................................................................................................................  

Thuộc Gx. ……………..............................…………………… Gp. ……….…………………................................................................  

(Trước đây thuộc Gx. ……………..............................…………………… Gp. ……….………………… .............................. ) 

Hôn nhân này xin miễn chuẩn ngăn trở:  ......................................................................................................................  

Xin cha vui lòng gởi thông báo kết quả rao cho chúng con.1  

Xin chân thành cám ơn Cha. 

Gx  ……......................……………., ngày ………....................…………….. 

  

                                           
1 Khi cần thiết, cha có thể thông báo kết quả qua email ……............….………. hoặc nhắn tin tới số ……….....................…… 
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GIÁO PHẬN: ….................................. ………………………………… 

Giáo xứ: ………… ....................................... ……………………………… 

Email: …………………..…… Đt: ............................................................  

 

KẾT QUẢ RAO HÔN PHỐI 

 

Linh mục:      …………………………………….................................................… 

Quản xứ: ………………….....................................…………Gp: ……………………… ....................................  

Chứng thực đã điều tra và rao hôn phối của anh chị: 

Nam: ……………………….....................................................………………………….. 

Nữ: …………………………......................................................………………………….. 

Vào các ngày: 

Chúa Nhật, ngày …....……...................................................…  

Chúa Nhật, ngày …....……...................................................... 

Chúa Nhật, ngày …....…........................................................… 

Với kết quả: 

□ Hết hạn không thấy ai báo tin là có ngăn trở gì. 

□ Thấy có ngăn trở tiêu hôn hay bất hợp luật như sau: 

…………………………………………. ...............................................................................................................................  

…………………………………………. ...............................................................................................................................  

 

Gx…………....................................……………….., ngày …..........…........................................... 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

…………………………………………. .......................................................................................................................................................  

…………………………………………. .......................................................................................................................................................  

.   
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GIÁO PHẬN  .............. ......................... ...................................................   

GIÁO XỨ  ............. ........................................... ......................................... 

Email: ……………………..…… Đt: .......................................................  

 

ĐƠN XIN MIỄN CHUẨN NGĂN TRỞ HÔN NHÂN KHÁC ĐẠO  

Trọng kính Đức Cha …….....................................................................………… ...................... ………..…… 

Giám Mục Giáo phận: ………........................................................... .............................….....……………… 

Chúng con là đôi bạn ký tên dưới đây: 

Bên Công Giáo: ….…………….............…................................…………………..…… Đt. ………............................. 

Sinh ngày: ………….....………………  tại ……….................................. ........... .............................….....………………  

Rửa tội ngày: ………….....…………    tại Gx. …….....................................…….. Gp. ...……… ....... … ……… 

Thêm sức ngày: ………….....……… tại Gx. ……...........................…................ Gp. ...……… ....... … ……… 

Thường trú tại Gx.: …………......................................................... Gp. ...……............................. ..... …… ……… 

Cha: …………....................... ........................................................................................................... ............................……......... 

Mẹ: …………................................................ ............................................................................................................. .................... 

thuộc Gx.: .................................................…….. Gp. ...………......................... .... ...................… ……… 

Bên không Rửa Tội: ………….....……………..........................................................…  Đt.  ….....…….....………… 

Sinh ngày: ………….....……………… tại ………….....……................................. ........... ................................………… 

Tôn giáo: …………........................................................................................................ ...................................……………… 

Thường trú tại: ................................................................................................... ............................... .........……………… 

(thuộc địa hạt Gx. .................................................…....….. Gp. ...… ................... ……................................ ) 

Cha: ………….......................................... ....................................................................................................... .........…….........… 

Mẹ: …………........................ .............................................................................................................. ............................................ 

 

Với sự giải thích về các điều kiện để được phép kết hôn với miễn chuẩn 

hôn nhân khác đạo và với sự chứng nhận của linh mục:  

…………..........................................................………………......…, Quản xứ …....................................……................. 

Kính xin Đức Cha thương ban ơn miễn chuẩn ngăn trở hôn nhân khác đạo.  

Bên Công Giáo: Con là …....................................................................…………………, con cam kết: 

- Trung thành với đức tin Công Giáo và sẵn sàng tránh mọi nguy cơ mất 
đức tin; 

- Con sẽ làm hết sức mình để con cái được Rửa tội và được giáo dục 
trong Giáo hội Công giáo. 
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Bên không Rửa tội: Con là ….....................................................................................………………. 

Con đã được biết về lời cam kết và nghĩa vụ của bên Công giáo, con cam 
kết tránh mọi hành vi xúc phạm đến đời sống đức tin Công giáo và việc 
giáo dục con cái trong Giáo hội Công giáo. 

Kính xin Đức Cha thương ban phép cho chúng con được kết hôn và xin chúc 

lành cho chúng con. 

Chúng con hết lòng cảm tạ Đức Cha. 

Giáo xứ ………...............................……………., ngày …...…..… tháng ……....… năm …..........……… 

Bên nam  Bên nữ 

(Ký tên) (Ký tên)  

 

 

Nhận xét và đề nghị của sở:     Cha sở (ký tên)  

…………………...........................................………… ........... ………………… 

……………………..............................................…………………………………… 

 

================== 

Phúc chiếu của Đấng Bản quyền địa phương 

Tôi chấp thuận cho các con được miễn chuẩn ngăn trở khác đạo để 

kết hôn thành sự. Các con phải trung tín với nhau giữ lời đã cam 

kết. 

.................................................................,  ngày …........…  tháng …..........…. năm ……........……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đơn xin sau khi được chấp thuận, phải được lưu giữ ở TGM và giáo xứ. Hai bên nam 

nữ cũng cần phải lưu giữ để ý thức về lời cam kết của mình. Nên làm hay photo cho đủ 4 bản. 
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GIÁO PHẬN  ....................................................................................................   

GIÁO XỨ . ..........................................................................................................  

Email: ………………............…………. Đt.......................................................  

ĐƠN XIN PHÉP KẾT HÔN HỖN HỢP  

 

Kính thưa Đức Cha: … .........................................................................................................................................................  

Giám mục Giáo phận: … .............................................................................................................................................  

Chúng con là đôi bạn ký tên dưới đây: 

Bên Công giáo: ................................................................................................................................; Đt. ...................... ..................... . 

Sinh ngày: ..............................................................., tại: … .......................................................................................................  

Rửa tội ngày: ..............................................................., tại: … ................................................................................................  

Thêm sức ngày: ..............................................................., tại: … .........................................................................................  

Hiện cư ngụ tại: … ....................................................................................................................................................................  

Cha: .......................................................................................... Mẹ: ......... ..........................................................................................  

Bên không Công giáo: ............................................................................................................... Đt. ........................................ . . 

Sinh ngày: ......................................................... tại: ............................................................................................. .........................  

Rửa tội ngày: ......................................................... tại: ............................................................................................. .................  

Thuộc Giáo hội: … ....................................................................................................................................................................   

Hiện cư ngụ tại: … ....................................................................................................................................................................  

Cha: .......................................................................................... Mẹ: ......... ..........................................................................................  

Với sự giải thích về các điều kiện để được phép kết hôn hỗn hợp và với sự chứng 

nhận của linh mục:  

………………………..……………........................................................................, Quản xứ …..…………… .............................. ; 

Kính xin Đức Cha thương cho phép chúng con được kết hôn hỗn hợp Kitô giáo 

và cho phép được cử hành: 

□- Trong Thánh Lễ, tại nhà thờ giáo xứ ………………………… ..............................................................  

□- Ngoài Thánh Lễ, tại ………………………………………………...........................................................................  

Bên Công Giáo: Con là …....................................................................…………………, con cam kết: 

- Trung thành với đức tin Công Giáo và sẵn sàng tránh mọi nguy cơ 

mất đức tin; 

- Con sẽ làm hết sức mình để con cái được Rửa tội và được giáo dục 
trong Giáo hội Công giáo. 
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Bên không Công giáo: Con là ….....................................................................................………………. 

Con đã được biết về lời cam kết và nghĩa vụ của bên Công giáo, con 
cam kết tránh mọi hành vi xúc phạm đến đời sống đức tin Công giáo và 
việc giáo dục con cái trong Giáo hội Công giáo. 

Kính xin Đức Cha thương ban phép cho chúng con được kết hôn và xin 

chúc lành cho chúng con. Chúng con hết lòng cảm tạ Đức Cha. 

 

Giáo xứ ………...............................……………., ngày …...…..… tháng ……....… năm …..........……… 

 

Bên nam  Bên nữ 

(Ký tên) (Ký tên)  

 

 

Nhận xét và đề nghị của sở:     Cha sở (ký tên)  

…………………...........................................………… ........... ………………… 

……………………..............................................…………………………………… 

 

================== 

 

Phúc chiếu của Đấng Bản quyền địa phương 

Tôi chấp thuận cho các con được phép kết hôn hỗn hợp theo Giáo 
luật. Các con phải trung tín với nhau và giữ lời đã cam kết. 

................................................................,  ngày …............................................…   

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đơn xin sau khi được chấp thuận, phải được lưu giữ ở TGM và giáo xứ. Hai bên nam 

nữ cũng cần phải lưu giữ để ý thức về lời cam kết của mình. Nên làm hay photo cho đủ 4 bản. 
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GIÁO PHẬN  ....................................................................................................  TGM số: ............../20.............. 

GIÁO XỨ . ..........................................................................................................  

Email: ………………............…………. Đt.......................................................  

ĐƠN XIN PHÉP ĐƯỢC KẾT HÔN 

THEO QUY TẮC ĐIỀU 10711 

 

Kính thưa Đức Cha: … .........................................................................................................................................................  

Giám mục Giáo phận: … ..............................................................................................................  

Chúng con là đôi bạn ký tên dưới đây: 

NAM: ................................................................................................................................; Đt. ...................... ............................................... . 

Sinh ngày: ..............................................................., tại: … .......................................................................................................  

Rửa tội ngày: ..............................................................., tại: … ................................................................................................  

Thêm sức ngày: ..............................................................., tại: … .........................................................................................  

Hiện cư ngụ tại: … ....................................................................................................................................................................  

Cha: .......................................................................................... Mẹ: ......... ..........................................................................................  

NỮ: ............................................................................................................... Đt. ........................................ ...................................................... . 

Sinh ngày: ..............................................................., tại: … .......................................................................................................  

Rửa tội ngày: ..............................................................., tại: … ................................................................................................  

Thêm sức ngày: ..............................................................., tại: … .........................................................................................  

Hiện cư ngụ tại: … ....................................................................................................................................................................  

Cha: .......................................................................................... Mẹ: ......... ..........................................................................................  

Kính xin Đức Cha thương cho phép chúng con được kết hôn vì tình trạng không 

được bình thường của chúng con, theo như điều 1071 triệt 1, số   ....................    như 

sau: ....................... ........................................................................................................................................................................................  

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

Hôn nhân dự kiến sẽ được cử hành tại giáo xứ ..........................................  ngày................... 

.Chúng con hết lòng cảm tạ Đức Cha. 

Giáo xứ ………...............................……………., ngày …...…..… tháng ……....… năm …..........……… 

Bên nam  Bên nữ 

(Ký tên) (Ký tên) 

                                              
1 Đơn áp dụng cho những trường hợp của điều 1071: hôn nhân của người không có cư sở, không thể được cử 

hành theo luật dân sự, miễn chuẫn theo tuổi kết hôn dân sự, của người đang mắc nghĩa vụ, mắc vạ... Đối với hôn 

nhân của người đã hiển nhiên chối bỏ đức tin Công giáo (đ. 1071 triệt1 số 4), chỉ được ban phép bởi Đấng Bản 

quyền, sau khi đã có những cam kết được nói đến ở điều 1125. 
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Nhận xét và đề nghị của sở:    

 Cha sở (ký tên)  

…………………...........................................………… ........... ………………… 

……………………..............................................…………………………………… 

 

 

================== 

 

Phúc chiếu của Đấng Bản quyền địa phương 

 

Tôi chấp thuận cho các con được phép kết hôn  

theo thể thức Giáo luật.  

 

................................................................,  ngày ….....…  tháng …........ năm ……........……… 
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GIÁO PHẬN  .............. ......................... ...................................................   

GIÁO XỨ  ............. ........................................... ......................................... 

Email: ……………………..…………… Đt: ............................................  

 

ĐƠN XIN MIỄN CHUẨN  

THỂ THỨC KẾT HÔN & NGĂN TRỞ HÔN NHÂN KHÁC ĐẠO  

 

Trọng kính Đức Cha …….....................................................................………… ...................... ………..…… 

Giám Mục Giáo phận: ………........................................................... .............................….....……………… 

Chúng con là đôi bạn ký tên dưới đây: 

Bên Công Giáo: ….…………….............…................................…………………..…… Đt. ………............................. 

Sinh ngày: ………….....………………  tại ……….................................. ........... .............................….....………………  

Rửa tội ngày: ………….....…………    tại Gx. …….....................................…….. Gp. ...……… ....... … ……… 

Thêm sức ngày: ………….....……… tại Gx. ……...........................…................ Gp. ...……… ....... … ……… 

Thường trú tại Gx.: …………......................................................... Gp. ...……............................. ..... …… ……… 

Cha: …………....................... ........................................................................................................... ............................……......... 

Mẹ: …………................................................ ............................................................................................................. .................... 

thuộc Gx.: .................................................…….. Gp. ...………......................... .... ...................… ……… 

Bên không Rửa Tội: ………….....……………..........................................................…  Đt.  ….....…….....………… 

Sinh ngày: ………….....……………… tại ………….....……................................. ........... ................................………… 

Tôn giáo: …………........................................................................................................ ...................................……………… 

Thường trú tại: ................................................................................................... ............................... .........……………… 

thuộc địa hạt Gx.: .................................................…....….. Gp. ...… ......................……................................. 

Cha: ………….......................................... ....................................................................................................... .........…….........… 

Mẹ: …………........................ .............................................................................................................. ............................................ 

Với sự giải thích của cha sở: …………............................................….……............................................. ;  

Về các điều kiện để được phép kết hôn với miễn chuẩn ngăn trở khác đạo và miễn 

chuẩn cử hành hôn phối theo thể thức Giáo luật, theo quy định của điều 1127§2 và điều 

1129.  

Kính xin Đức Cha thương ban ơn miễn chuẩn ngăn trở khác đạo và thể thức kết 

hôn theo Giáo luật, vì lý do bên người ngoài Công giáo vì hoàn cảnh xã hội đã không 

chấp nhận cử hành hôn phối theo nghi thức Công giáo. 

Theo quy định của Giáo luật điều 1127§2, thể thức kết ước hôn nhân theo Giáo 

Luật sẽ được thay thế bằng sự tỏ sự ưng thuận kết hôn theo thể thức công là: 

- Đăng ký và được xác nhận kết hôn ngày ........................... của UBND ...………….........................  

- Cử hành đám cưới theo phong tục ngày ……….……..…..  tại …......................................……………… 
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Bên Công Giáo: Con là …....................................................................…………………, con cam kết: 

- Trung thành với đức tin Công giáo và sẵn sàng tránh mọi nguy cơ mất đức tin; 

- Con sẽ làm hết sức mình để con cái được Rửa tội và được giáo dục trong Giáo 
hội Công giáo. 

Bên không Rửa tội: Con là ….....................................................................................………………. 

Con đã được biết về lời cam kết và nghĩa vụ của bên Công giáo, con cam kết 
tránh mọi hành vi xúc phạm đến đời sống đức tin Công giáo và việc giáo dục 

con cái trong Giáo hội Công giáo. 

Kính xin Đức Cha thương ban phép cho chúng con được kết hôn và xin chúc 

lành cho chúng con. Chúng con hết lòng cảm tạ Đức Cha. 

Giáo xứ ………...............................……………., ngày …...…..… tháng ……....… năm …..........……… 

Bên nam  Bên nữ 

(Ký tên) (Ký tên)  

 

 

Nhận xét và đề nghị của cha sở:  Cha sở (ký tên) 

…………………...........................................………… .........................…    

……………………......................................... .. .....……………………… 

 

================== 

Phúc chiếu của Đấng Bản quyền địa phương 

Tôi chấp thuận cho miễn chuẩn ngăn trở hôn nhân khác đạo và miễn chuẩn 

cử hành kết hôn theo thể thức giáo luật, nhưng phải cử hành một nghi thức công 

khác để tỏ bày sự ưng thuận (GL 1127§2). Hôn nhân thành sự kể từ khi cử hành 

thể thức công này. Các con phải trung tín với nhau giữ lời đã cam kết. 

................................................................,  ngày …........…  tháng …..........…. năm ……........……… 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đơn xin sau khi được chấp thuận, phải được lưu giữ ở TGM, giáo xứ. Hai bên nam nữ 

cũng cần phải lưu giữ để ý thức về lời cam kết của mình. Nên làm hay photo cho đủ 4 bản. 
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GIÁO PHẬN  ....................................................................................................   

GIÁO XỨ . ..........................................................................................................  

Email: ………………............…………. Đt.......................................................  

ĐƠN XIN PHÉP KẾT HÔN HỖN HỢP  

VÀ MIỄN CHUẨN THỂ THỨC GIÁO LUẬT  

Ngày ................ tháng  ............... năm ................................ 

Kính thưa Đức Cha: … .........................................................................................................................................................  

Giám mục Giáo phận: … .............................................................................................................................................  

Chúng con là đôi bạn ký tên dưới đây: 

Bên Công giáo: ................................................................................................................................; Đt. ...................... ..................... . 

Sinh ngày: ..............................................................., tại: … .......................................................................................................  

Rửa tội ngày: ..............................................................., tại: … ................................................................................................  

Thêm sức ngày: ..............................................................., tại: … .........................................................................................  

Hiện cư ngụ tại: … ....................................................................................................................................................................  

Cha: .......................................................................................... Mẹ: ......... ..........................................................................................  

Bên không Công giáo: ............................................................................................................... Đt. ........................................ . . 

Sinh ngày: ......................................................... tại: ............................................................................................. .........................  

Rửa tội ngày: ......................................................... tại: ............................................................................................. .................  

Thuộc Giáo hội: … ....................................................................................................................................................................   

Hiện cư ngụ tại: … ....................................................................................................................................................................  

Cha: .......................................................................................... Mẹ: ......... ..........................................................................................  

Với sự giải thích của cha sở: …………..................................................................................................... ; 

Về các điều kiện để được phép kết hôn hỗn hợp và miễn chuẩn cử hành hôn 

phối theo thể thức giáo luật, theo quy định của điều 1127§2.  

Kính xin Đức Cha thương cho phép chúng con được kết hôn với ơn miễn 

chuẩn thể thức kết hôn theo Giáo luật, vì lý do bên người ngoài Công giáo do 

hoàn cảnh xã hội đã không chấp nhận cử hành hôn phối theo nghi thức Công giáo. 

Theo quy định của Giáo luật điều 1127§2, thể thức kết ước hôn nhân theo Giáo 

luật sẽ được thay thế bằng sự tỏ sự ưng thuận kết hôn theo thể thức công (luật dân 

sự, tôn giáo, tục lệ) là: 

- Đăng ký và được xác nhận kết hôn ngày ........................... của UBND .............................  

...……...................................................................................................................................................................................................... 

- Cử hành đám cưới theo thể thức:  .................................................................................................... ; 

Vào ngày ……................................…..  tại ….................................................................................................................  
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Bên Công Giáo: Con là …....................................................................…………………, con cam kết: 

- Trung thành với đức tin Công Giáo và sẵn sàng tránh mọi nguy cơ mất đức 
tin; 

- Con sẽ làm hết sức mình để con cái được Rửa tội và được giáo dục trong 
Giáo hội Công giáo. 

Bên không Công giáo: Con là ….....................................................................................………………. 

Con đã được biết về lời cam kết và nghĩa vụ của bên Công giáo, con cam 
kết tránh mọi hành vi xúc phạm đến đời sống đức tin Công giáo và việc giáo 

dục con cái trong Giáo hội Công giáo. 

Kính xin Đức Cha thương ban phép cho chúng con được kết hôn và xin chúc 

lành cho chúng con. Chúng con hết lòng cảm tạ Đức Cha. 

 

Bên nam  Bên nữ 

(Ký tên) (Ký tên)  

 

 

Nhận xét và đề nghị của sở:     Cha sở (ký tên)  

…………………...........................................………… ........... ………………… 

……………………..............................................…………………………………… 

================== 

Phúc chiếu của Đấng Bản quyền địa phương 

Tôi chấp thuận cho phép các con kết hôn hỗn hơp với miễn chuẩn cử hành kết 

hôn theo thể thức giáo luật, nhưng phải cử hành nghi thức công được nêu trên để 

tỏ bày sự ưng thuận (GL 1127§2). Hôn nhân thành sự kể từ khi cử hành thể thức 

công này. Các con phải trung tín với nhau giữ lời đã cam kết. 

...............................................................,  ngày ….......................................…   

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đơn xin sau khi được chấp thuận, phải được lưu giữ ở TGM và giáo xứ. Hai bên nam 

nữ cũng cần phải lưu giữ để ý thức về lời cam kết của mình. Nên làm hay photo cho đủ 4 bản. 
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GIÁO PHẬN  ....................................................................................................   

GIÁO XỨ . .........................................................................................................  

Email: ………………............…………. Đt.......................................................  

ĐƠN XIN MIỄN CHUẨN TRA VẤN 

KẾT HÔN THEO ĐẶC ÂN THÁNH PHAOLÔ   

Ngày ................ tháng  ............... năm ................................ 

Kính thưa Đức Cha: … ................................................................................................................................................................. 

Giám mục Giáo phận: … ..................................................................................................................... 

Con ký tên dưới đây là linh mục: .................................................................................................... .................................................... 

Là cha sở giáo xứ: ................................................................................................ Đt. ................................................................ 

□- Con sẽ chứng hôn;  

□- Ủy thác chứng hôn cho linh mục/phó tế:................................................................... ........................................... 

 Cho đôi bạn với đặc ân Thánh Phaolô tại giáo xứ vào ngày: .................................................. ..................... 

Bên Công giáo ........................................................................................................................................................ .......................................... 

Sinh ngày: ..............................................................., tại: … ............................................................................................................... 

Rửa tội ngày: ..............................................................., tại: … ....................................................................................................... 

Cha: .......................................................................................... Mẹ: ......... ................................................................................................. 

Bên tân tòng:   .......................................................................................................................................................... ........................................ 

Sinh ngày: ......................................................... tại: ............................................................................................. ................................ 

Rửa tội ngày: ......................................................... tại: ............................................................................................. ........................ 

Cha: .......................................................................................... Mẹ: ......... .................................................................................................. 

Đã kết hôn theo thể thức lương dân ngày ...........................................tại…........….. .................................................   

Với người lương là ông/bà: ................................................................., hiện ở tại ............. ..........................................  

Con kính xin Đức Cha miễn chuẩn việc tra vấn (interpellatio) bên người lương này, chiếu theo 

quy định của Giáo Luật điều 1144, vì lý do: ............................................................................................ 

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

 Con xin hết lòng cảm tạ Đức Cha. 

Cha quản xứ 
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GIÁO PHẬN  ....................................................................................................   

GIÁO XỨ . ..........................................................................................................  

Email: ………………............…………. Đt.......................................................  

ĐƠN XIN ĐIỀU TRỊ TẠI CĂN HÔN NHÂN BỊ VÔ HIỆU 

 Do chỉ có cử hành hôn nhân khác đạo hay hỗn hợp theo thể thức dân sự1 

Ngày ....................... tháng  ....................... năm .......................................... 

Kính thưa Đức Cha: … ..................................................................................................................................................  

Giám mục Giáo phận: … .....................................................................................  

Con ký tên dưới đây là: …......................................................................................................, Đt.  .......................................  

Sinh ngày: ..............................................................., tại: … ................................................................................................  

Rửa tội ngày: ..............................................................., tại: … .........................................................................................  

Thuộc Giáo xứ: ....................................................................................... Gp. ............. ....................................................  

Cha: .................................................................................................... ...............................................................................................  

Mẹ: .....................................................................................................................................................................................................  

Con đã kết hôn dân sự với: .................................................................................................... ...............................................  

Sinh ngày: ......................................................... tại: ............................................................................................. ..................  

Rửa tội ngày: ......................................................... tại: ............................................................................................. ..........  

Cha: .................................................................................................... ...............................................................................................  

Mẹ: .....................................................................................................................................................................................................  

Chúng con đã kết hôn ngày ……..............................………., theo thể thức:2 

□- UBND xã/phường:  ……….....................................…….............…, ký nhận ngày …........................…… 

□- Tục lệ/tôn giáo: ……...........…..............................………., cử hành ngày..................................... 

Chúng con đã sống với nhau được …........................ năm và đã sinh được …..........… người con. 

Hôn nhân chúng con đã vô hiệu, do có ngăn trở .......................................................................................;3  

Và chưa có kết hôn theo thể thức giáo luật (forma canonica). 

Hiện nay chúng con vẫn kiên quyết duy trì đời sống vợ chồng, đơn nhất và bất khả 

phân ly (GL 1161§3), nhưng không thể kết hôn theo thể thức giáo luật vì lý do 

chồng/vợ không Công giáo của con nhất quyết không chịu cử hành kết hôn theo nghi 

thức đạo Công giáo.  

Với hướng dẫn của cha quản xứ: .................................................................................................... ............................... , 

                                              
1 Đơn áp dụng cho trường hợp hôn nhân khác đạo hay hỗn hợp mà chỉ có kết hôn theo luật dân sự hay tôn 

giáo khác. Nay bên Công giáo muốn hợp thức hóa hôn nhân nhưng bên không Công giáo không chịu gặp linh 

mục hoặc bị trở ngại lớn nào đó, khiến không thể cử hành kết hôn theo nghi thức Công giáo. 
2 Hôn phối không thể được ban điều trị tại căn một cách hữu hiệu nếu đã không có một cử hành kết hôn theo một thể 

thức công nào đó thuộc quốc gia, hoặc xã hội, tôn giáo... 
3 Nếu có ngăn trở: Khác đạo, họ máu, lời khấn... 
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Con kính xin Đức Cha thương ban ơn điều trị tại căn (đ.1161), bao hàm việc miễn 

chuẩn ngăn trở và miễn chuẩn việc cử hành kết hôn theo thể thức giáo luật, để hôn 

nhân chúng con được thành sự hóa theo Giáo luật và cho con được yên tâm sống đạo 

và giáo dục con cái. 

Bên Công giáo: Con là ……..................……................................................................................................, con  cam kết: 

- Trung thành với đức tin Công giáo và sẵn sàng tránh mọi nguy cơ mất đức tin; 

- Sẽ làm hết sức mình để con cái được Rửa tội và được giáo dục trong Giáo hội 

Công giáo. 

Bên không Công giáo: Con là ….........................................................................................................., con  cam kết: 

Con đã được biết về lời cam kết và nghĩa vụ của bên Công giáo, con cam kết tránh 

mọi hành vi xúc phạm đến đời sống đức tin Công giáo và việc giáo dục con cái 

trong Giáo hội Công giáo. 

Chúng con xin hết lòng cảm tạ và xin Đức Cha chúc lành cho gia đình chúng con. 

Bên không Công giáo Bên Công giáo 

 

 

 

Đề nghị của Cha Quản xứ:  Cha Quản xứ 

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

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

 

================================ 

Phúc chiếu của Đức Giám mục Giáo phận 

 

Tôi ban ơn cho hôn phối hỗn hợp hoặc khác đạo của đôi bạn nói trên mà đã 

không có cử hành kết hôn theo thể thức Giáo luật, nay được điều trị tại căn, chiếu 

theo Giáo luật điều 1161, nghĩa là, được thành sự hóa hôn phối, bao hàm miễn 

chuẩn ngăn trở và miễn chuẩn cử hành thể thức kết hôn theo Giáo luật. Việc 

thành sự hóa này có giá trị hồi tố, nên hôn nhân được kể là thành sự vào ngày cử 

hành kết hôn theo thể thức công thuộc luật lệ dân sự hay tôn giáo nêu trên (GL 

1161§2). 

 .............................................................., ngày…….......................................... 
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GIÁO PHẬN  ....................................................................................................   

GIÁO XỨ . ..........................................................................................................  

Email: ………………............…………. Đt.......................................................  

  

ĐƠN XIN ĐIỀU TRỊ TẠI CĂN HÔN NHÂN  

ĐÃ ĐƯỢC CỬ HÀNH NHƯNG VÔ HIỆU1 

Ngày .............. tháng  .............. năm ............................ 

Kính thưa Đức Cha: … ..................................................................................................................................................  

Giám mục Giáo phận: … .......................................................................................................  

Con ký tên dưới đây là linh mục: .................................................................................................... .....................................  

Là cha sở giáo xứ: ................................................................................................ Đt. ................................................................ 

□- Con đã chứng hôn;  

□- Đã ủy thác chứng hôn cho linh mục/phó tế:........................................................................................  

 Cho đôi bạn: 

Nam: ..........................................................................................................................., Tôn giáo............................. ......................... . 

Sinh ngày: ..............................................................., tại: … ................................................................................................  

Rửa tội ngày: ..............................................................., tại: … .........................................................................................  

Thuộc Giáo xứ: ....................................................................................... Gp. ............. ....................................................  

Cha: .................................................................................................... ...............................................................................................  

Mẹ: .....................................................................................................................................................................................................  

Nữ:   ............................................................................................................................., Tôn giáo............................. ......................... . 

Sinh ngày: ......................................................... tại: ............................................................................................. ..................  

Rửa tội ngày: ......................................................... tại: ............................................................................................. ..........  

Thuộc Giáo xứ: ....................................................................................... Gp. ............. ....................................................  

Cha: .................................................................................................... ...............................................................................................  

Mẹ: .....................................................................................................................................................................................................  

Hôn nhân đã được cử hành tại giáo xứ .......................................................ngày…........….. ...................................   

Tuy nhiên, sau khi kết hôn thì mới khám phá ra hôn nhân này đã cử hành vô hiệu vì lý 

do: 

□- Có ngăn trở tiêu hôn là:2 ............................................ .......................................................................................... .. 

                                              
1 Đơn áp dụng cho trường hợp hôn nhân đã được cử hành theo thể thức Công giáo. Tuy nhiên sau đó mới khám 

phá ra là hôn nhân vô hiệu do mắc ngăn trở tiêu hôn chưa được miễn chuẩn, hoặc hôn nhân bị vô hiệu do khiếm 

khuyết về thể thức. 
2 Đánh dấu (X) và ghi ngăn trở, Vd. khác đạo; khấn dòng; huyết tộc… 
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□- Thể thức kết hôn bị khiếm khuyết do:3
.................................................. ........................................ ......... 

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

Hiện nay hai anh chị vẫn kiên quyết duy trì đời sống hôn nhân đơn nhất chung 

thủy, bất khả phân ly (GL 1161§3). 

Con xin lỗi Đức Cha vì sự sơ xuất khiến cho hôn nhân đã cử hành bị vô hiệu. 

Nay xin Đức Cha, thương ban ơn điều trị tại căn để hôn nhân giữa hai anh chị nêu 

trên được thành sự hóa theo Giáo Luật, bao hàm việc miễn chuẩn ngăn trở và miễn 

chuẩn cử hành thể thức giáo luật đã không được tuân giữ (đ. 1161). 

Con xin hết lòng cảm tạ Đức Cha. 

Cha Quản xứ 

 

 

 

================= 

Phúc chiếu của Giám mục Giáo phận 

 

Tôi ban ơn cho hôn phối của đôi bạn nói trên đã bị vô hiệu do ngăn trở tiêu hôn 

hoặc khiếm khuyết thể thức giáo luật, được điều trị tại căn chiếu theo Giáo luật điều 

1161, tức là hôn nhân được thành sự hóa mà không buộc phải lập lại nghi thức cử hành 

sự ưng thuận kết hôn, bao hàm việc miễn chuẩn ngăn trở tiêu hôn và miễn chuẩn cử 

hành thể thức giáo luật nếu đã không được tuân giữ. Việc thành sự hóa này có giá trị 

hồi tố, nên hôn nhân được kể là thành sự vào ngày cử hành nêu trên (GL 1161§2). 

..............................................................., ngày……............................................................ 

 

                                              
3 Đánh dấu (X) và ghi sự khiếm khuyết, Vd: Vị chứng hôn không  có năng quyền; thiếu người làm chứng; 

không xin miễn chuẩn tra vấn (interpellatio) trong kết hôn theo đặc ân thánh Phaolô… 
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GIÁO PHẬN (Diocese): … .................. ………………………………… 

GIÁO XỨ (Parish): ………… ...................... ……………………………… 

Email: …………………….......…Phone: ........  ...............................................  

CHỨNG THƯ RỬA TỘI & THÊM SỨC 

(Certificate of Baptism & Confirmation) 

Tôi - Linh mục quản xứ (I – Parish priest):  .................................................................................................................................  

CHỨNG NHẬN (hereby certify): 

ANH/ CHỊ (Mr./ Mrs./ Mss)   .........................................................................................................................................................................  

Sinh ngày (Date of birth):  .............................................................  tại (at)  ...…………………………………………….……..……  

Rửa tội ngày (Date of Baptism):  ................................................ ...... tại Gx. (at parish) ……………………………………. 

Giáo phận (in Diocese):  ...........................................................................................................................................  

Cha (Father):  ......................................................................................................................................................................................................  

Mẹ (Mother):  ......................................................................................................................................................................................................  

Do linh mục (by Priest):  .............................................................................................................................................................................  

Người đỡ đầu (Sponsor):  ...........................................................................................................................................................................  

Sổ Rửa tội số (Baptism’s Book No):  ................................................................................................................................................  

Thêm Sức ngày (Date of Confirmation):  ..................................................  tại Gx. (at parish) …………………………. 

Giáo phận (in Diocese):  ...........................................................................................................................................  

Do Đức Giám mục (By Bishop):  .........................................................................................................................................................  

Người đỡ đầu (Sponsor):  ...........................................................................................................................................................................  

Sổ Thêm sức số (Confirmation’s Book No):  ..............................................................................................................................  

 

Gx………………....................................………….., ngày …..........…........................................... 
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GIÁO PHẬN: … .......................................... ………………………………… 

Giáo xứ: ………… ................................................ ……………………………… 

Email: …………………………… Đt: ...............................................................  

CHỨNG THƯ HÔN PHỐI 

Tôi - linh mục quản xứ:  ........................................................................................................................................................................................  

CHỨNG NHẬN  

ANH    .................................................................................................................................................................................................................................  

Sinh ngày: ................................................. tại  ...…………………………………………….……..…… ..........................................................  

Rửa tội ngày: .................................................... tại Gx. ………….......………………….Gp:  ....................................................................  

Cha:  ...........................................................................................................................................................................................................................  

Mẹ:  ............................................................................................................................................................................................................................  

CHỊ   ......................... ..........................................................................................................................................................................................................  

Sinh ngày: ................................................... tại  ...…………………………………………….……..…… ........................................................  

Rửa tội ngày: .................................................... tại Gx. ………….......………………….Gp :  ..................................................................  

Cha:  ...........................................................................................................................................................................................................................  

Mẹ:  ............................................................................................................................................................................................................................  

Đã kết hôn theo nghi thức Công Giáo Roma 

Ngày: …………………………………….tại Gx.: ……………..................……………………….Gp. .... ................................................................ 

Chứng hôn bởi: …………………………………… .............................................................................. ……………………………………………… 

Nhân chứng : 1- …………………………….……….. ..................................................................................................................... ....………………   

2- …………………..……………………… ............................................................................................................................. ……… 

Sổ hôn phối số: …………………………  

Gx………………...................................………….., ngày …..........…........................................... 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cha sở nơi chứng hôn gởi chứng thư này: 1- đến cha sở nơi hai bên kết hôn thường trú để ngài 

ghi chú vào sổ hôn phối, sổ Gia đình Công giáo..., 2- đến cha sở nơi một hay hai bên được Rửa tội, để 

được ghi chú vào sổ Rửa tội của mỗi bên (x. GL. 1122), 3- cho tín hữu mỗi khi họ xin cấp. 
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GIÁO PHẬN (Diocese): … .................. ………………………………… 

Giáo Xứ (Parish): ………… .......................... ……………………………… 

Email: ………………………… Phone: ........  ...............................................  

CHỨNG THƯ HÔN PHỐI 

(Certificate of Matrimony) 

Tôi - linh mục quản xứ (I - Parish priest):  ...............................................................................................................................................  

CHỨNG NHẬN (Hereby certify): 

ANH (Mr.)   ...................................................................................................................................................................................................................  

Sinh ngày (Date of birth):  .............................................................  tại (at)  ...…………………………………………….……..……  

Rửa tội ngày (Date of Baptism):  ...............................................  tại Gx. (at parish) …………………………………………. 

Giáo phận (in Diocese):  ...........................................................................................................................................  

Cha (Father):  ......................................................................................................................................................................................................  

Mẹ (Mother):  ......................................................................................................................................................................................................  

CHỊ (Mrs.)   ...................................................................................................................................................................................................................  

Sinh ngày (Date of birth):  .........................................................  tại (at)  ...…………………………………………….……..……… 

Rửa tội ngày (Date of Baptism): …………………………….…. tại Gx. (at parish) …………………………………………. 

Giáo phận (in Diocese):… ..................................……………………………………………………………………. 

Cha (Father): ……………….………………………............. ……………………………………………..…………………………..…….…… 

Mẹ (Mother): ……………………………………… ............ …………………………….……………………..…………………….………..… 

Đã kết hôn theo nghi thức Công Giáo Roma 

(celebrated the Holy Matrimony according to the rite of Roman Catholic) 

Ngày (Date): ……………………………………. ..... tại nhà thờ Gx. (at the parish church): …………………………………….… 

Chứng hôn bởi (Assisted by): …………………………………… .............................................. ……………………………………………… 

Nhân chứng (Witnesses): 1- …………………………… ... …….………………………  2- …………………..……………………………… 

Sổ hôn phối số (Matrimonial book No.): ………………………… Giáo xứ (parish): …………………………….. .............  

Gx………………....................................………….., ngày …..........…........................................... 

 

 

 

Ghi chú: Cha sở nơi chứng hôn gởi chứng thư này: 1- đến cha sở nơi hai bên kết hôn thường trú để ngài 

ghi chú vào sổ hôn phối, sổ Gia đình Công giáo..., 2- đến cha sở nơi một hay hai bên được Rửa tội, để 

được ghi chú vào sổ Rửa tội của mỗi bên (x. GL. 1122), 3- cho tín hữu mỗi khi họ xin cấp. 



GIÁO PHẬN: ….......................................... ………………………………… 

GIÁO XỨ: ………… ...................................... ……………………………… 

Email: ……………………........…………..……Phone: ............................................  

 

 

ỦY NHIỆM NĂNG QUYỀN CHỨNG HÔN RIÊNG BIỆT 

 

Tôi là linh mục ...................................................................................................................     

Quản xứ ...........................................................................  

Chiếu theo Giáo luật điều 1111, tôi ủy nhiệm năng quyền chứng hôn trong địa 

hạt giáo xứ cho:  

Linh mục/phó tế:  ..................................................................................................................................... 

 

Để chứng hôn cho đôi bạn: 

Nam: ............................................................................................................. 

Nữ: ..................................................................................................................  

Vào ngày .................................................................tại ............................................................................................ 

 

. . . . . . . . . . . .  . . . . .  ngày . . . . . . . . . . .............................. . . . . 

 

Cha sở ủy quyền (ký tên) 
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GIÁO PHẬN: … ............................................. ………………………………… 

GIÁO XỨ: ………… .......................................... ……………………………… 

Email: ……………………........…………..……Phone: ...............................................  

ỦY NHIỆM NĂNG QUYỀN CHỨNG HÔN TỔNG QUÁT 

 

Tôi là linh mục:  ............................................................................................................ 

Quản xứ: ............................................................. 

Chiếu theo Giáo luật điều 1111, tôi ủy nhiệm năng quyền chứng hôn tổng quát, trong 

giới hạn địa hạt giáo xứ/giáo họ ...........................................................................................  , cho:  

Linh mục/phó tế:  ............................................................................................................................  

Giáo vụ:1  ................................................................................................................ 

Thời hạn ủy nhiệm:2  ............................................................................................................................ 

- Để hợp luật, cha chứng hôn phải xác tín tình trạng thong dong của người kết 

ước hôn nhân, chiếu theo quy tắc của luật cũng như về phép của cha quản xứ, nếu 

có thể, mỗi khi chứng hôn (đ. 1114); 

- Sự ủy quyền này sẽ chấm dứt khi tôi thông báo sự thu hồi hoặc có sự từ chối 

của người thừa ủy và được tôi chấp nhận (đ.142§1); hoặc khi tôi hết nhiệm vụ cha 

sở của giáo xứ này (đ 142§1). 

Làm tại ......................................................   ngày ................................................. 

 

Cha sở ủy quyền Người thừa ủy 

 

                                           
1 Chức vụ, như cha phó xứ, cha phụ tá…… 
2 Ghi thời hạn tùy ý định riêng của người ủy  hay tùy theo thời gian giáo vụ của người thụ ủy, Vd: 

“Trong thời gian cha Phêrô … làm cha phó”. 
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ĐƠN XIN  CÔNG BỐ HÔN NHÂN VÔ HIỆU 

Ngày ……….....…tháng ………....…năm ……....……… 

Kính gởi Tòa Án Giáo Phận ......................................................................................  

Tôi (nguyên đơn) là …………………………………..................................................................………………… 

Kính xin Tòa Án Giáo phận thẩm tra và công bố vô hiệu hôn nhân  mà tôi đã cử 

hành với ông/bà …………………………………………......................................................………………; 

Ngày ………......................…..….... tại giáo xứ …………...........……………. Giáo Phận …………….........................................  

Tôi nghĩ rằng kết ước hôn nhân của tôi là vô hiệu, với lý do là:1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………...............................................................................................................................................................................................…… 

1- Lý lịch 

Lý lịch nguyên đơn Lý lịch bị đơn 

Họ tên: ……………………................................………..…………. 

Địa chỉ: ………….............................................………….………… 

…………………......................................…………….…………...……. 

Điện thoại: ….......................……..….…, email …………… 

Sinh tại…………….............................……, ngày ……..……… 

□- Không Rửa tội 

□- Rửa tội, ngày……….......……..….……..  

Tại Giáo xứ…….....................………..Gp. …..……............… 

Học vấn: ……………………......................................…………… 

Nghề nghiệp:………………….........................................……… 

Số con cái đã có trong hôn nhân : …..............…… 

Hiện nay tôi đang sống:   

□- Độc thân 

□- Sống như vợ chồng với: .............................................. 

từ năm.................và có thêm................ người con 

Cha: ………………………………..........................................……… 

Địa chỉ: ……………….……………......................................….. 

Điện thoại: ………………..................................…………….. 

Mẹ: ……………………………….......................................………….. 

Địa chỉ: ……………….………...................................………… 

Điện thoại: …………………………...................................….. 

Họ tên: ……………………................................……………....……. 

Địa chỉ: ………….............................................……………......…… 

…………………......................................…………….…………......……. 

Điện thoại:2 ….......................……..….…, email …………… 

Sinh tại…………….............................……, ngày …....………… 

□- Không Rửa tội 

□- Rửa tội, ngày……….......……..….……..  

Tại Giáo xứ…….....................………..Gp. ………................… 

Học vấn: ……………………...................................…......………… 

Nghề nghiệp:…………………...........................................……… 

Số con cái đã có trong hôn nhân : ……….................... 

Hiện nay tôi đang sống:  

□- Độc thân 

□- Sống như vợ chồng với: .............................................. 

từ năm.................và có thêm................ người con 

Cha: ……………..................................................………………………… 

Địa chỉ: …..............................................…………….……………….. 

Điện thoại: ….........................................………………………….. 

Mẹ: ………………...............................................………………………….. 

Địa chỉ: ……...........................................………….………………… 

Điện thoại: ……...........................................……………………….. 

                                           
1 Nên gặp cha phụ trách Tòa án giáo phận, Đt .......................................,  để xin được tư vấn và ghi lý do. 

2 Bắt buộc phải có địa chỉ và số điện thoại của bị đơn. 
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2- Thân nhân hay người khác có thể làm chứng cho tình trạng hôn nhân của tôi là: 

a. Họ tên: ………………… ......................… … quan hệ ……........................ …… Điện thoại …..................……………… 

b. Họ tên: ………………… ......................… … quan hệ ……........................ …… Điện thoại …..................……………… 

c. Họ tên: ………………… ......................… … quan hệ ……........................ …… Điện thoại …..................……………… 

3- Tài liệu đính kèm  

a. Bản tường trình về hôn nhân của tôi3.  

b. Chứng thư Hôn phối và Rửa tội (hoặc bản sao trang Chứng Nhận Hôn Phối trong sổ Gia 

Đình Công Giáo) 

c. Bản sao tài liệu có giá trị làm chứng (nếu có): giấy li dị dân sự, bệnh án, văn thư ... 

 

Cha Sở xác nhận                                          Nguyên đơn (ký tên) 

Nguyên đơn có cư sở/ bán cư sở /kết hôn                      

tại Giáo xứ ……………..................................………      

 

       

 

Phần dành riêng cho bị đơn4 

Bị đơn, nếu muốn, có thể tham gia ý kiến ở phần này, bằng cách đánh dấu (x) vào ô vuông và ghi 

ý kiến sơ khởi của mình:  

□- Đồng ý xin tiêu hôn; □- Không đồng ý xin tiêu hôn; □- Không quan tâm; □- Đồng ý với lý 

do xin tiêu hôn của nguyên đơn; □- Không đồng ý, đề nghị lý do tiêu hôn khác:     

………………………………………………............................................................................................………………………………………… 

Bị đơn (ký tên) 

 

Ghi chú của Tòa án …………….................................................................................………………………............................................……. 

Sắc lệnh Tòa án 

Bản sao của đơn xin này phải được thông báo cho cha Bảo Hệ được biết, để tham gia vào vụ 

án, bảo vệ cho dây hôn phối.  

 

Đại Diện Tư Pháp  

 

 

                                           
3 Kể lại các giai đoạn trước và sau khi kết hôn, có nêu rõ sự kiện làm cho hôn nhân vô hiệu hoặc tường trình 

theo mẫu hướng dẫn của Tóa án. Văn bản phải được in ra trên khổ giấy A4, Tòa không nhận bản viết tay.  
4  Trường hợp bị đơn không tham gia, nguyên đơn để trống mục này.  
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ĐƠN XIN  CÔNG BỐ HÔN NHÂN VÔ HIỆU 

Ngày ……….....…tháng ………....…năm ……....……… 

Kính gởi Tòa Án Giáo Phận Nha Trang  

Tôi (nguyên đơn) là …………………………………..................................................................………………… 

Kính xin Tòa Án Giáo phận thẩm tra và công bố vô hiệu hôn nhân  mà tôi đã cử 

hành với ông/bà …………………………………………......................................................………………; 

Ngày ………......................…..….... tại giáo xứ …………...........……………. Giáo Phận …………….........................................  

Tôi nghĩ rằng kết ước hôn nhân của tôi là vô hiệu, với lý do là:1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………...............................................................................................................................................................................................…… 

1- Lý lịch 

Lý lịch nguyên đơn Lý lịch bị đơn 

Họ tên: ……………………................................…………………. 

Địa chỉ: ………….............................................…………………… 

…………………......................................…………….………………. 

Điện thoại: ….......................……..….…, email …………… 

Sinh tại…………….............................……, ngày …………… 

□- Không Rửa tội 

□- Rửa tội, ngày……….......……..….……..  

Tại Giáo xứ…….....................………..Gp. ………............… 

Học vấn: ……………………...................................…………… 

Nghề nghiệp:………………….......................................……… 

Số con cái đã có trong hôn nhân : ……… 

Hiện nay tôi đang sống:   

□- Độc thân 

□- Sống như vợ chồng với: .............................................. 

từ năm.................và có thêm................ người con 

Cha: ……………………………………… 

Địa chỉ:……………….……………….. 

Điện thoại: …………………………….. 

Mẹ: ………………………………………….. 

Địa chỉ: ……………….………………… 

Điện thoại: …………………………….. 

Họ tên: ……………………................................…………………. 

Địa chỉ: ………….............................................…………………… 

…………………......................................…………….………………. 

Điện thoại:2 ….......................……..….…, email …………… 

Sinh tại…………….............................……, ngày …………… 

□- Không Rửa tội 

□- Rửa tội, ngày……….......……..….……..  

Tại Giáo xứ…….....................………..Gp. ………............… 

Học vấn: ……………………...................................…………… 

Nghề nghiệp:………………….......................................……… 

Số con cái đã có trong hôn nhân : ……… 

Hiện nay tôi đang sống:   

□- Độc thân 

□- Sống như vợ chồng với: .............................................. 

từ năm.................và có thêm................ người con 

Cha: ……………………………………… 

Địa chỉ:……………….……………….. 

Điện thoại: …………………………….. 

Mẹ: ………………………………………….. 

Địa chỉ: ……………….………………… 

Điện thoại: …………………………….. 

                                           
1 Nên gặp cha phụ trách Tòa án giáo phận, Đt 0988214072 để xin được tư vấn và ghi lý do. 

2 Bắt buộc phải có địa chỉ và số điện thoại của bị đơn. 
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2- Thân nhân hay người khác có thể làm chứng cho tình trạng hôn nhân của tôi là: 

a. Họ tên: ………………… ......................… … quan hệ ……........................ …… Điện thoại …..................……………… 

b. Họ tên: ………………… ......................… … quan hệ ……........................ …… Điện thoại …..................……………… 

c. Họ tên: ………………… ......................… … quan hệ ……........................ …… Điện thoại …..................……………… 

3- Tài liệu đính kèm  

a. Bản tường trình về hôn nhân của tôi3.  

b. Chứng thư Hôn phối và Rửa tội (hoặc bản sao trang Chứng Nhận Hôn Phối trong sổ Gia 

Đình Công Giáo) 

c. Bản sao tài liệu có giá trị làm chứng (nếu có): giấy li dị dân sự, bệnh án, văn thư ... 

 

Cha Sở xác nhận                                          Nguyên đơn (ký tên) 

Nguyên đơn có cư sở/ bán cư sở /kết hôn                      

tại Giáo xứ ……………..................................………      

 

       

(Ghi chú: Đơn làm hai bản, gởi đến: Vp Tư Pháp TGM, 22 Tần Phú, p. Lộc Thọ, Nha Trang) 

Phần dành riêng cho bị đơn4 

Bị đơn, nếu muốn, có thể tham gia ý kiến ở phần này, bằng cách đánh dấu (x) vào ô vuông và ghi 

ý kiến sơ khởi của mình:  

□- Đồng ý xin tiêu hôn; □- Không đồng ý xin tiêu hôn; □- Không quan tâm; □- Đồng ý với lý 

do xin tiêu hôn của nguyên đơn; □- Không đồng ý, đề nghị lý do tiêu hôn khác:     

………………………………………………............................................................................................………………………………………… 

Bị đơn (ký tên) 

 

Ghi chú của Tòa án …………….................................................................................………………………............................................……. 

Sắc lệnh Tòa án 

Bản sao của đơn xin này phải được thông báo cho cha Bảo Hệ được biết, để tham gia vào vụ 

án, bảo vệ cho dây hôn phối.  

 

Đại Diện Tư Pháp  

 

 

                                           
3 Kể lại các giai đoạn trước và sau khi kết hôn, có nêu rõ sự kiện làm cho hôn nhân vô hiệu hoặc tường 

trình theo mẫu hướng dẫn của Tóa án. Văn bản phải được in ra trên khổ giấy A4, Tòa không nhận bản 

viết tay.  
4  Trường hợp bị đơn không tham gia, nguyên đơn để trống mục này.  
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GIÁO PHẬN NHA TRANG TGM, số: ……….............. / 20................ 

Giáo xứ ………………...............................……… Giáo xứ, số: ..................../ 20 .................. 

 

ĐƠN XIN LÃNH NHẬN CÁC BÍ TÍCH 

Liên quan đến ly dị tòa án dân sự mà vẫn sống đơn thân1 

 

Trọng kính Đức Cha …………………………….........……...........................................................................…. 

Giám mục Giáo phận Nha Trang  

Kính qua: Linh mục Quản xứ ………………………………………. ..................................................................  

Con là: …..................……….............………………...................................................... Đt.: ………………… ......................................  

Sinh ngày ………......................……. ……, tại ……………………………………. ............................................................................  

Địa chỉ: ………………………........................................…..……………… ..............................................................................................  

Con đã kết hôn với ông/bà: ………………………........................................…..……………… .................................................  

Tại giáo xứ: ………………...........................................…..............……, ngày: ………………… .....................................................  

Chúng con đã có…................................................…….. người con. 

(Có hai trường hợp: Nếu xin phép được ly dị tòa án dân sự thì đánh dấu (X) vào những ô □ ở 

phần A. Nếu xin tha tội đã ly dị toà án dân sự thì đánh dấu (X)vào những ô vuông ở phần B). 

□ A –Kính xin Đức Cha cho phép con được ly thân và đưa đơn ra tòa án dân sự vì lý do 

(GL 1152, 1153): 

 □- Chồng/vợ con ngoại tình mà con không thể tha thứ. 

□- Chồng/vợ con đã tiến tới một hôn nhân khác. 

□- Chồng/vợ con đang gây nguy hiểm nghiêm trọng về cuộc sống tinh thần/ thể xác 

cho con. 

□- Chồng/vợ con đang gây nguy hiểm nghiêm trọng về cuộc sống tinh thần/ thể xác 

cho con cái của con. 

□- Chồng/vợ con đã đối xử với con với những hành vi như sau: 

 …………………………………………………………………..................................................................................................  

…………………………………………………………………...................................................................................................  

Con cũng xin Đức Cha cho phép con được đưa vụ ly thân này ra tòa án dân sự để 

cắt đứt quan hệ vợ chồng theo pháp luật quốc gia, vì các lý do nhiêm trọng như sau (đ. 

1692#2): 

□- Để bảo vệ con khỏi bị chồng/vợ con xâm phạm nghiêm trọng đến đời sống tinh 

thần /thể xác cho con. 

□- Để bảo vệ con khỏi bị chồng/vợ con xâm phạm nghiêm trọng đến cuộc sống tinh 

thần/thể xác cho con của con. 

                                           
1 Đơn này được áp dụng tùy theo quy định của Giám mục giáo phận  về việc ly dị ở tòa án dân 

sự mà vẫn còn sống độc thân, chưa tái hôn. 
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□- Để tòa án dân sự phân chia tài sản và quyết định về nghĩa vụ và quyền lợi đối với 

con cái. 

□ B – Kính xin Đức Cha tha thứ cho con, để con được nhận lãnh các Bí Tích, vì con đã 

cố tình ký đơn ly hôn ở tòa án dân sự. Con đã làm như vậy vì các lý do nghiêm trọng như 

sau (x. Giáo Luật đ. 1152, 1153 và 1692#2): 

□- Chồng/vợ con đã ngoại tình hoặc đã tiến tới một hôn nhân khác và  con phải ra tòa 

án dân sự để tòa án phân chia tài sản và quyết định về nghĩa vụ và quyền lợi đối với con cái. 

□- Chồng/vợ con đã gây nguy hiểm nghiêm trọng về cuộc sống tinh thần/thể xác cho 

con hoặc cho con cái của con. 

□- Chồng/vợ con đã đối xử với con với những hành vi như sau: 

…………………………………………………………………...................................................................................................  

…………………………………………………………………...................................................................................................  

Con ý thức rằng Đức Cha cho ly hôn ở tòa án dân sự là chỉ để bảo vệ quyền lợi đôi bên 

về mặt pháp lý, dây Hôn phối Công giáo của chúng con vẫn tồn tại, không thể tiến tới một hôn 

nhân khác do còn mắc ngăn trở dây hôn phối này.  

Con kính xin Đức Cha cho phép chúng con được tiếp tục sống ly thân và lãnh nhận các 

Bí tích, hiệp thông với Chúa và Giáo hội. Con hứa sẽ cố gắng hòa giải với chồng/vợ của con, 

không tiến tới hôn nhân khác, tích cực sống đức tin và giáo dục con cái theo tinh thần Công 

giáo.  

Con chân thành tri ơn Đức Cha. 

Ngày…………………………….(Ký tên) 
 

 

 

 

Ý kiến cha quản xứ: ............................................................................................................................................................................. 

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

 

 

 

Phúc Chiếu của Đức Giám mục Giáo phận 
 

Khi con thực tâm thống hối, không tái hôn, con được phép lãnh nhận các bí 

tích: Thống hối, Thánh Thể ...  
 

TGM, ngày ........................................ 
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GIÁO PHẬN NHA TRANG TGM, số: ……….............. / 20................ 

Giáo xứ ………………...............................……… Giáo xứ, số: ..................../ 20 .................. 

 

ĐƠN XIN ĐƯỢC LÃNH NHẬN THÁNH THỂ  

Do sống hôn nhân bất hợp luật 

 

Trọng kính Đức Cha ……………………............………………… ..............................................................................................  

Đức Giám Mục Giáo Phận Nha Trang 

Kính qua linh mục quản xứ …………………………… ....................................................................................................... …  

Con ký tên dưới đây là: ……………………............………………… .......................................................................................  

Sinh ngày.............................................. tại: ……………………............……… Số Đt: .................................................................  

Địa chỉ: ……………………............………………… ............................................................................................................................  

I. Hiện nay con đang ở trong tình trạng lỗi luật hôn nhân vì: 

(Tùy theo tình trạng bản thân đánh dấu X vào ô A hoặc B rồi các ô tương ứng.) 

□A- Con chưa kết hôn theo luật Đạo nhưng đã sống chung như vợ chồng công khai với 

ông/bà……………….....................................................………..…, sinh ngày.....................……. Ông/ bà này: 

 □- là người lương.  □- còn độc thân, chưa kết hôn. 

 □- là người Công Giáo.  □- có vợ/chồng trước còn sống, tên là: 

……………..…….................................…., kết hôn năm …………..… 

□B- Con đã kết hôn theo luật Đạo, với  ông/bà …………………............................................................… 

ngày ………......................……., hiện đang còn sống, nhưng con đang sống chung với ông/bà 

………….........................................................….…………, sinh ngày: ………........................... Người này: 

□- là người lương.  □- còn độc thân, chưa kết hôn. 

□- là người Công Giáo.  □- có vợ/chồng trước, tên là: 

……………..…….................................…., kết hôn năm …………..… 

Chúng con đã sống chung bất hợp luật trải qua một khoảng thời gian là ……...... năm, và sinh được 

…………. người con. Các con này: □- đã được Rửa tội ; □- chưa được Rửa tội.  

II. Tình trạng đạo đức của con: (đánh dấu X vào một hoặc nhiều ô) 

□- Con vẫn tích cực sống đức tin và thường xuyên tham dự Thánh Lễ Chủ Nhật và các ngày Lễ 

Buộc, nhưng không được rước lễ. 

□- Con đã lơ là trong việc giữ đức tin và nay con muốn ăn năn thống hối để trở về với Chúa và 

tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật thường xuyên. 

□- Con không thể dự lễ Chúa Nhật thường xuyên được vì lý do: 

………………………………………………………................................................................................................................................................… 

□-  Con đang có bệnh hiểm nghèo nên muốn chuẩn bị tâm hồn về với Chúa. 

□- Con đã già yếu nên muốn chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng về với Chúa. 
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□- Chúng con sống chung nhưng không còn quan hệ xác thịt. 

□- Chúng con đang muốn hợp thức hóa hôn nhân với phép chuẩn hôn nhân khác đạo. 

□- Hôn nhân trước của con có hồ nghi tích cực là không thành sự nhưng con không có đủ chứng 

cớ để chứng minh ở Tòa án hôn phối Giáo phận. 

III. Kính xin: 

Con đang sống trong tình trạng lỗi luật hôn nhân công khai, không được phép đón nhận Bí tích 

Thánh Thể. Con ăn năn về tội lỗi của mình, nhưng hiện nay con gặp rất nhiều khó khăn, hầu như không 

thể từ bỏ tình trạng này. Con kính xin Đức Cha thương ban ơn tha thứ, và vì lòng ước ao được hiệp thông 

với Chúa và Hội Thánh, cho con được phép được rước lễ một số lần trong mỗi năm. 

Để xứng đáng đón nhận hồng ân Thiên Chúa, con hứa sẽ tích cực sống đức tin và giáo dục con 

cái theo tinh thần Công giáo.  

Con chân thành tri ơn Đức Cha.  Ngày ………………………............................................…… 
        

(Ký tên) 

 

 

 

Y kiến của cha sở :        Cha sở (Ký tên) 

………………………….……………………………………………    

…………………………………………….….......………………… 

………………………….…………………………………………… 

 

Phúc chiếu của Đức Giám Mục Giáo phận 

 

Cho phép con được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể mỗi năm   …….................……........    lần.  

Để lãnh nhận xứng đáng con cần phải thật lòng thống hối về lỗi phạm của mình. 

 

TGM, ngày……………………….......................... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

Đơn xin làm 3 bản, nộp tại văn phòng TGM.  Trường hợp “không còn quan hệ xác thịt” đơn xin sẽ được 

chấp thuận cho lãnh nhận Thánh Thể vô hạn lần nhưng cần có sự xác nhận và ý kiến tích cực của cha sở.  
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GIÁO PHẬN NHA TRANG TGM, số: ……….............. / 20................ 

Giáo xứ ………………...............................……… Giáo xứ, số: ..................../ 20 .................. 

 

ĐƠN XIN ĐƯỢC LÃNH NHẬN THÁNH THỂ  

Do sống hôn nhân bất hợp luật 

 

Trọng kính Đức Cha ……………………............………………… ..............................................................................................  

Đức Giám Mục Giáo Phận Nha Trang 

Kính qua linh mục quản xứ …………………………… ....................................................................................................... …  

Con ký tên dưới đây là: ……………………............………………… .......................................................................................  

Sinh ngày.............................................. tại: ……………………............……… Số Đt: .................................................................  

Địa chỉ: ……………………............………………… ............................................................................................................................  

I. Hiện nay con đang ở trong tình trạng lỗi luật hôn nhân vì: 

(Tùy theo tình trạng bản thân đánh dấu X vào ô A hoặc B rồi các ô tương ứng.) 

□A- Con chưa kết hôn theo luật Đạo nhưng đã sống chung như vợ chồng công khai với 

ông/bà……………….....................................................………..…, sinh ngày.....................……. Ông/ bà này: 

 □- là người lương.  □- còn độc thân, chưa kết hôn. 

 □- là người Công Giáo.  □- có vợ/chồng trước còn sống, tên là: 

……………..…….................................…., kết hôn năm …………..… 

□B- Con đã kết hôn theo luật Đạo, với  ông/bà …………………............................................................… 

ngày ………......................……., hiện đang còn sống, nhưng con đang sống chung với ông/bà 

………….........................................................….…………, sinh ngày: ………........................... Người này: 

□- là người lương.  □- còn độc thân, chưa kết hôn. 

□- là người Công Giáo.  □- có vợ/chồng trước, tên là: 

……………..…….................................…., kết hôn năm …………..… 

Chúng con đã sống chung bất hợp luật trải qua một khoảng thời gian là ……...... năm, và sinh được 

…………. người con. Các con này: □- đã được Rửa tội ; □- chưa được Rửa tội.  

II. Tình trạng đạo đức của con: (đánh dấu X vào một hoặc nhiều ô) 

□- Con vẫn tích cực sống đức tin và thường xuyên tham dự Thánh Lễ Chủ Nhật và các ngày Lễ 

Buộc, nhưng không được rước lễ. 

□- Con đã lơ là trong việc giữ đức tin và nay con muốn ăn năn thống hối để trở về với Chúa và 

tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật thường xuyên. 

□- Con không thể dự lễ Chúa Nhật thường xuyên được vì lý do: 

………………………………………………………................................................................................................................................................… 

□-  Con đang có bệnh hiểm nghèo nên muốn chuẩn bị tâm hồn về với Chúa. 

□- Con đã già yếu nên muốn chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng về với Chúa. 
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□- Chúng con sống chung nhưng không còn quan hệ xác thịt. 

□- Chúng con đang muốn hợp thức hóa hôn nhân với phép chuẩn hôn nhân khác đạo. 

□- Hôn nhân trước của con có hồ nghi tích cực là không thành sự nhưng con không có đủ chứng 

cớ để chứng minh ở Tòa án hôn phối Giáo phận. 

III. Kính xin: 

Con đang sống trong tình trạng lỗi luật hôn nhân công khai, không được phép đón nhận Bí tích 

Thánh Thể. Con ăn năn về tội lỗi của mình, nhưng hiện nay con gặp rất nhiều khó khăn, hầu như không 

thể từ bỏ tình trạng này. Con kính xin Đức Cha thương ban ơn tha thứ, và vì lòng ước ao được hiệp thông 

với Chúa và Hội Thánh, cho con được phép được rước lễ một số lần trong mỗi năm. 

Để xứng đáng đón nhận hồng ân Thiên Chúa, con hứa sẽ tích cực sống đức tin và giáo dục con 

cái theo tinh thần Công giáo.  

Con chân thành tri ơn Đức Cha.  Ngày ………………………............................................…… 
        

(Ký tên) 

 

 

 

Y kiến của cha sở :        Cha sở (Ký tên) 

………………………….……………………………………………    

…………………………………………….….......………………… 

………………………….…………………………………………… 

 

Phúc chiếu của Đức Giám Mục Giáo phận 

 

Cho phép con được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể mỗi năm   …….................……........    lần.  

Để lãnh nhận xứng đáng con cần phải thực lòng thống hối về lỗi phạm của mình. 

 

TGM, ngày……………………….......................... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

Đơn xin làm 3 bản, nộp tại văn phòng TGM.  Trường hợp “không còn quan hệ xác thịt” đơn xin sẽ được 

chấp thuận cho lãnh nhận Thánh Thể vô hạn lần nhưng cần có sự xác nhận và ý kiến tích cực của cha sở.  



 

 

 

SỔ RỬA TỘI 
 

SỐ ................................................................. 

TÊN: .................................................................................................................  

Sinh ngày: .....................................................................................................  

Tại: .............................................................................................................. 

Rửa tội ngày:............................................................................................... 

Tại: ..............................................................................................................  

Do: .............................................................................................................. 

Cha : .................................................................................................................  

Mẹ : ................................................................................................................... 

Địa chỉ ............................................................................................................. 

Cha/mẹ đỡ đầu  .........................................................................................  

CHA SỞ 

GHI CHÚ 

Thêm Sức ngày ............................................................................. 

Tại. .................................................................................................... 

Kết hôn với  ..................................................................................... 

Ngày ............................................................................................... 

Tại  ................................................................................................... 

Những ghi chú khác về hôn phối, chức Thánh, 

khấn dòng … (GL. 533): 

…………………………….…………………………......…..…………… 

…………………………….…………………………....…….…………… 

…………………………….…………………………….....……………… 

…………………………….……………………………….....…………… 

…………………………….………………………………….…………… 

…………………………….……………………………………….……… 

 

 

SỐ ................................................................. 

TÊN: .................................................................................................................  

Sinh ngày: .....................................................................................................  

Tại: .............................................................................................................. 

Rửa tội ngày:............................................................................................... 

Tại: ..............................................................................................................  

Do: .............................................................................................................. 

Cha : .................................................................................................................  

Mẹ : ................................................................................................................... 

Địa chỉ ............................................................................................................. 

Cha/mẹ đỡ đầu  .........................................................................................  

CHA SỞ 

GHI CHÚ 

Thêm Sức ngày ............................................................................. 

Tại. .................................................................................................... 

Kết hôn với  ..................................................................................... 

Ngày ............................................................................................... 

Tại  ................................................................................................... 

Những ghi chú khác về hôn phối, chức Thánh, 

khấn dòng … (GL. 533): 

…………………………….…………………………......…..…………… 

…………………………….…………………………....…….…………… 

…………………………….…………………………….....……………… 

…………………………….……………………………….....…………… 

…………………………….………………………………….…………… 

…………………………….……………………………………….……… 

 



 

 

SỔ HÔN PHỐI 

Số: ..............................    năm    ...............................................      

NAM 

Tên: .............................................................................................................. 

Sinh ngày: ....................................... , tại: ................................... ...... 

Rửa tội ngày: ......................................................................................  

tại Gx. ................................................,, Gp. …………...................... 

Thường trú: ........................................................................................... 

thuộc Gx. ................................................,, Gp. …………............... 

Cha: ............................................................................................................ 

Mẹ: .............................................................................................................. 

NỮ 

Tên: .............................................................................................................. 

Sinh ngày: ....................................... , tại: ................................... ...... 

Rửa tội ngày: .......................................................................................  

tại Gx. ................................................,, Gp. ………….......................... 

Thường trú: ........................................................................................... 

thuộc Gx. ................................................,, Gp. ………….................. 

Cha: ............................................................................................................ 

Mẹ: ..............................................................................................................  

Những ngày rao: ....................-........................-........................ Ghi chú: ..................................................................................................................... 

Thành hôn ngày ……………………..…..………... tại Gx. ……………………………………….….Gp. ................................................................ 

KÝ NHẬN 

Nam: ………………………………………….. Nữ: …………………………………………       LINH MỤC CHỨNG HÔN  

Người chứng I: ………………………………………….……….………….  

Người chứng II: ……………………………..…….……………..…….………… 

============================================================= 

Số: ..............................    năm    ...............................................      

NAM 

Tên: .............................................................................................................. 

Sinh ngày: ....................................... , tại: ................................... ...... 

Rửa tội ngày: ........................................................................................  

tại Gx. ................................................,, Gp. …………...................... 

Thường trú: ........................................................................................... 

thuộc Gx. ................................................,, Gp. …………............... 

Cha: ............................................................................................................ 

Mẹ: .............................................................................................................. 

NỮ 

Tên: ............................................................................................................ 

Sinh ngày: ....................................... , tại: ................................... ...... 

Rửa tội ngày: ......................................................................................  

tại Gx. ................................................,, Gp. …………........................ 

Thường trú: ........................................................................................... 

thuộc Gx. ................................................,, Gp. …..………............... 

Cha: ............................................................................................................ 

Mẹ: ..............................................................................................................  

Những ngày rao: ....................-........................-........................ Ghi chú: .................................................................................................................... 

Thành hôn ngày ……………………..…..………... tại Gx. ……………………………………….….Gp. ................................................................ 

KÝ NHẬN 

Nam: ………………………………………….. Nữ: …………………………………………    LINH MỤC CHỨNG HÔN 

Người chứng I: ………………………………………….……….………….  

Người chứng II: ……………………………..…….……………..…….………… 


