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ĐƠN XIN HÔN NHÂN BẤT THÀNH 

 
Quý vị thân mến, 
 
Chúng tôi rất cảm kích việc quý vị đã thực hiện bước đầu tiên trong tiến trình làm rõ tình trạng hôn nhân của mình 
trong Giáo Hội Công Giáo. Chúng tôi hy vọng rằng quá trình này là một thời gian để tâm linh của quý vị được 
chữa lành, nguôi ngoai và tăng trưởng. 
 
Giáo Hội Công Giáo tin rằng hôn nhân là thiêng liêng và có ảnh hưởng lớn đến gia đình, xã hội và Giáo Hội. Luật 
Giáo hội tuyên bố rằng: “Giao ước hôn phối, theo đó một người nam và một người nữ thiết lập giữa họ một sự 
thông hiệp trọn đời, và bản tính của giao ước hôn phối là hướng về  thiện ích của đôi bạn cũng như sự sinh sản và 
dưỡng dục con cái, đã được Chúa Giêsu Kitô nâng lên phẩm giá của một bí tích giữa những người đã được rửa 
tội.” (Giáo Luật 1055). Sự hình thành nền tảng cho cuộc điều tra của Tòa Hôn Phối được dựa theo giáo huấn trên. 
 
Không có chuyện ly dị  trong Giáo hội Công giáo. Tất cả các cuộc hôn nhân, dù đã trở thành bí tích hay chưa đều 
được xem là hợp lệ và là trọn đời cho đến khi được chứng minh ngược lại. Thật không may, ly dị là một thực tế 
trong xã hội chúng ta. Việc ly dị luôn gây khó khăn cho cả đôi bên và con cái, và nó có ảnh hưởng đến mối quan 
hệ của một người với đời sống bí tích của Giáo hội, đặc biệt khi người đó tái hôn dân sự. Do đó, tất cả những 
người Công Giáo và bất kỳ người nào khác có cuộc hôn nhân đã kết thúc bằng ly dị và hiện muốn tái hôn trong 
Giáo Hội Công Giáo đều có quyền yêu cầu Giáo Hội (thường là thông qua Tòa Hôn Phối) điều tra khả năng bất 
thành sự/vô hiệu của tiền hôn nhân. 
 
Tòa Hôn Phối bao gồm các linh mục, thầy phó tế và giáo dân đã được đào tạo đặc biệt và được sự chỉ định của 
Đức Giám Mục Giáo Phận Orange, và họ sẽ đưa ra quyết định về tình trạng hôn nhân hiện tại của quý vị và khả 
năng hội đủ điều kiện kết hôn trong Giáo Hội Công giáo. Mục tiêu đầu tiên và chính của Tòa Hôn Phối là phục vụ 
quý vị và Bị Đơn trong suốt quá trình này. 
 
Nói chung, việc Tuyên Bố Hôn Nhân Bất Thành Sự/Vô Hiệu chỉ có thể được Tòa Hôn Phối công bố chấp thuận 
nếu, sau một cuộc điều tra chính thức, được thể hiện rằng tại thời điểm đồng ý kết hôn, ít nhất một trong hai bên 
không có ý định hoặc khả năng cần thiết để thiết lập một mối ràng buộc cam kết hôn nhân như được hiểu bởi Giáo 
Hội Công Giáo. Nếu việc bất thành sự/vô hiệu được tuyên bố thì cả hai bên – với tự do lựa chọn cá nhân – sẽ được 
quyền tái hôn trong Giáo Hội Công Giáo. Việc tuyên bố này không phủ nhận đã có một mối quan hệ thực sự tồn 
tại, cũng không ngụ ý rằng mối quan hệ đã được thực hiện với ý định xấu hoặc lỗi đạo đức, và đồng thời cũng 
không tìm cách đổ lỗi hoặc kết tội bất cứ ai. 
 
Tuyên bố Hôn Nhân Bất Thành Sự/Vô Hiệu trong Giáo Hội Công Giáo không ảnh hưởng đến tính chất hợp pháp 
của con cái của cuộc hôn nhân và không có bất kỳ ảnh hưởng gì trong luật dân sự. 
 
Thẩm Quyền: 
 Dựa theo Mitis Iudex Dominus Iesus, motu proprio (Chúa Giêsu là vị Thẩm Phán Từ Nhân, Tự Sắc) 
được ban hành bởi Đức Thánh Cha Francis vào ngày 08 tháng 09 năm 2015, đơn xin hôn nhân bất thành có thể 
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chấp nhận ở Toà Án Hôn Phối Giáo Phận Orange nếu: 1) hôn lễ cử hành tại Giáo Phận Orange; 2) Nguyên Đơn 
hoặc Bị Đơn có cư sở hoặc bán cư sở (tối thiểu 3 tháng) ở trong Giáo Phận Orange; hoặc là 3) phần nhiều các 
bằng chứng dễ dàng được thu thập hoặc có sẵn trong Giáo Phận Orange.  
 
Thủ Tục Điều Tra: 
 Đơn xin hôn nhân bất thành được bắt đầu ở cấp giáo xứ với sự giúp đỡ của linh mục giáo xứ hoặc thầy 
sáu. Nguyên Đơn điền đầy đủ các mẫu đơn và gởi cho Văn Phòng Hôn Phối Giáo Phận Orange với những giấy 
tờ cần thiết như: giấy Hôn Thú, giấy Ly Dị, giấy Rửa Tội, và Địa Chỉ của người Bị Đơn, v.v… Một khi tất cả 
các văn kiện bằng chứng đã được thu thập, Nguyên Đơn hoặc/và Bị Đơn sẽ được liên lạc hoặc/và sẽ gặp gỡ với 
vị linh mục của Toà Hôn Phối Giáo Phận. Trách nhiệm của vị linh mục hoặc thầy sáu phó tế là giải thích thủ tục 
với người Nguyên Đơn và xem xét các câu trả lời của quý vị. Vị linh mục/thầy sáu phó tế đảm bảo rằng các câu 
hỏi đã được trả lời thỏa đáng và các tài liệu cần thiết khác được thâu thập đầy đủ.  
   
Những người sau đây là quan trọng cho tiến trình điều tra: 
 

• Nguyên Đơn: Toà Án đòi hỏi sự hợp tác tuyệt đối từ người Nguyên Đơn để đảm bảo cho việc điều tra 
thông suốt. 

• Bị Đơn: Theo Giáo Luật, sau khi chấp nhận đơn xin của Nguyên Đơn, Toà Án tiếp xúc với Bị Đơn và yêu 
cầu cá nhân đó cộng tác trong mọi thủ tục. Nếu Bị Đơn chọn không hợp tác, vụ án vẫn tiếp tục tiến hành 
như thường. Trong trường hợp không tìm ra địa chỉ của Bị Đơn, Nguyên Đơn phải giải thích là mình đã cố 
gắng thế nào để tìm ra nơi ở của Bị Đơn. Luật giáo hội đòi hỏi Toà án thực hiện các bước hợp lý để xác 
định nơi ở của Bị Đơn.  

• Các Nhân Chứng: Tòa Án hiểu rằng không ai có thể biết hết những khó khăn, căng thẳng, hoặc tổn thương 
trong hôn nhân của người khác. Tuy nhiên, các nhân chứng cung cấp lời khai là điều cần thiết để làm rõ các 
sự kiện và sự thật của vụ án. Các thành viên trực tiếp trong gia đình, người thân hoặc bạn bè là những người 
đã biết về cuộc hôn nhân có thể làm nhân chứng. Các chuyên gia hoặc chuyên viên tâm lý hôn nhân mà quý 
vị đã đến gặp trong thời kỳ của hôn nhân, hoặc sau khi hôn nhân chấm dứt, cũng có thể được tiếp xúc để 
biết các nhận xét của họ. 

 
Tuyên bố hôn nhân bất thành sự được Giáo Hội công bố sau khi Vị Bảo Hệ đưa ra nhận định chính thức và sau 
khi [các] Thẩm Phán đã được sự xác tín về mặt luân lý đạo đức. Nếu một trong các bên liên can cảm thấy quyết 
định có tính bất công thì kháng cáo có thể được đệ trình, kể cả Vị Bảo Hệ nếu một bên cảm thấy bị bất công của 
quyết định này. 
 
Những Ảnh Hưởng Bên Dân Sự 
Sắc lệnh vô hiệu hóa được ban bố mang tính cách tôn giáo và không có bất cứ một ảnh hưởng gì trên luật dân 
sự của quốc gia này, đồng thời sắc lệnh đó cũng không có ảnh hưởng gì đến tính hợp pháp của các con cái 
(Giáo Luật 1628) 
 
Án Phí: 
 Án phí là $700.00 Mỹ kim, đóng làm ba (3) lần: a) trước tiên, khi nộp đơn đóng $200.00, số tiền này 
KHÔNG THỂ HOÀN TRẢ; b) lần thứ hai, đóng $250.00 khi vụ án được đưa ra xử; và c) lần cuối cùng, đóng 
$250.00 khi kết thúc hồ sơ. 
 
Xin lưu ý rằng các hồ sơ đều được thâu nhận và cứu xét trong bất kỳ trường hợp tình trạng tài chánh 
nào, nhưng hy vọng tất cả các Nguyên Đơn sẽ đóng góp theo khả năng phù hợp nhất của mình. Chương 
trình trả góp có thể được thu xếp. Xin lưu ý là lệ phí trả cho Văn Phòng Toà Án chỉ đủ trả một phần tư 
chi phí thực sự cho vụ án. Số tiền thiếu hụt này được bù đắp do lòng quảng đại của Đức Giám Mục và 
giáo dân của Giáo Phận Orange.   



 

 
Xin lưu ý: Nếu quý vị sự thay đổi địa chỉ hoặc số điện thoại, xin liên lạc với Văn Phòng Toà tại (714) 282-
3080 hoặc 714-282-3129 (tiếng Việt) để cập nhật hồ sơ và để việc liên lạc hữu ích hơn. Xin cảm ơn! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tên Hồ Sơ (Case Name):_____________________________ Số Hồ Sơ (Prot Num):____________________________ 

 
Nguyên Đơn 
 
Tên Gọi: ____________________________________     Tên Đệm: __________________________________________ 
 
Tên Họ (hiện tại): _____________________________    Tên Họ (trước khi lập gia đình): ________________________ 
 
Địa Chỉ: _________________________________________________________________________________________ 
 
Thành Phố: __________________________________     Tiểu Bang: ___________ Mã Bưu Chính: ________________ 
 
Điện Thoại Di Động (Cell): (_____)_______________    Điện Thoại Nhà: (_____)______________________________ 
 
Điện Thư (E-Mail) ___________________________________ 
 
Ngày Sinh: _____________ Nơi Sinh (Thành Phố & Quốc Gia):  ____________________ Ngôn ngữ chính: __________ 
 
Quý vị đã được rửa tội chưa?  YES      NO       Hiện tại quý vị đã ghi danh học đạo (RCIA) chưa?  YES        NO 
 
Nếu rồi, quý vị đã được rửa tội theo tôn giáo nào? __________________ Quý vị có muốn trở thành người Công giáo không? 
              YES         NO 
Hiện giờ quý vị theo tôn giáo nào? _____________________________________________________ 
 
Quý vị tham dự Thánh Lễ ở nhà thờ nào? ________________________________________________ 
  
Nhà thờ thuộc thành phố nào? _________________________________________________________ 

 
Bị Đơn 
 
Tên Gọi: _____________________________________  Tên Đệm: _________________________________________ 
 
Tên Họ (hiện tại): __________________________          Tên Họ (trước khi lập gia đình): _______________________ 
 
Địa Chỉ: ________________________________________________________________________________________ 
 
Thành Phố: _________________________________       Tiểu Bang: __________Mã Bưu Chính: ___________ 
 
Điện Thoại Nhà/ Di Động (Cell): (______) ______________ Điện Thoại sở làm (work): (______) _________________ 
 
Điện Thư (E-Mail) ____________________________________ 
 
Ngày Sinh: ______________ Nơi Sinh(thành phố & Quốc Gia): _____________________ Ngôn ngữ chính: ________ 
 
Bị Đơn đã được rửa tội chưa?   YES       NO  
 
Nếu rồi, bị đơn đã được rửa tội theo tôn giáo nào? _______________________________________________________ 
 
Hiện giờ bị đơn theo tôn giáo nào? ___________________________________________________________________ 



 

Hôn Nhân 
 
Hai người gặp nhau lần đầu khi nào (xin cho biết tháng/ngày/năm): ______________________________ (mm/dd/yyyy)  
 
Hai người đính hôn/đám hỏi khi nào (xin cho biết tháng/ngày/năm): ______________________________ (mm/dd/yyyy) 
 
Ngày Thành Hôn (tháng/ngày/năm): ________________________________________ (mm/dd/yyyy) 
 
Nơi Thành Hôn (huyện/thành phố/tỉnh/quốc gia): _______________________________________________________ 
 
Hôn nhân đã được cử hành tại đâu (nhà thờ, nhà nguyện, tòa dân sự, v.v.): ____________________________________ 
 
Tên nhà thờ: _____________________________________________________________________________________ 
 
Đây có phải là việc “Thành Sự Hóa/Hợp Thức Hóa” (Convalidation) cho một hôn nhân dân sự không?     YES          NO 
    
 Nếu phải, xin cho biết ngày được “Thành Sự Hóa/Hợp Thức Hóa”: ________________________ (tháng/ngày/năm) 
 
     Tên giáo xứ nơi “Thành Sự Hóa/Hợp Thức Hóa” được cử hành: _______________________________________ 
      
 Địa chỉ hoàn tất của giáo xứ trên:  _______________________________________________________________ 
 
Trước cuộc hôn nhân này Nguyên đơn đã lập gia đình mấy lần: __________ 
 
Trước cuộc hôn nhân này Bị đơn đã lập gia đình mấy lần: _______________ 
 
Tuổi của Nguyên đơn lúc thành hôn dân sự: ________    Tuổi của Bị đơn lúc thành hôn dân sự: ____________ 
 
Tổng số con cái của cuộc hôn nhân này: ___________    Tuổi hiện tại của các con: ________________________ 
 
 
Ly Dị 
 
Ngày chính thức ly thân: ______________________________ (tháng/ngày/năm) 
 
Ngày chính thức ly dị:     ______________________________ (tháng/ngày/năm) 
 
Sau khi ly dị Nguyên đơn đã tái hôn mấy lần: _______________ 
 
Sau khi ly dị Bị đơn đã tái hôn mấy lần: ____________________ 
 
Liên quan đến cuộc hôn nhân này, quý vị đã làm đơn xin bất cứ một Toà Hôn Phối của Giáo Phận nào khác để xin hôn nhân 
bất thành chưa?   YES        NO 
 
  Nếu rồi, khi nào: ____________________________________________________________ 
 
  Tại đâu: _________________________________________________________________ 
 
 



 

Tình Trạng Hôn Nhân Hiện Tại của Nguyên Đơn 

Hiện tại quý vị có đang “gặp gỡ” hoặc có quan hệ với ai mà quý vị có ý định kết hôn?    YES                   NO 
(** Nếu người này đã kết hôn trước, thì cuộc hôn nhân đó bắt buộc cần được xem xét điều tra thông qua một tiến trình vô 
hiệu hóa hôn nhân riêng biệt) 
 
Hiện tại quý vị có đính hôn/đám hỏi với ai chưa?    YES      NO 
 
Hiện tại quý vị có tái hôn theo tòa dân sự chưa?      YES (tháng/ngày/năm nếu có: __________________)      NO   
 
Nếu có, xin điền đầy đủ chi tiết về người phối ngẫu Hiện tại/Dự định của quý vị: 
 
Tên Gọi: _________________________________ Tên Đệm: __________________________________________ 
 
Tên Họ (trước khi lập gia đình): ______________________ Tên Họ (hiện tại): ____________________________ 
 
Người phối ngẫu hiện tại/dự định của quý vị đã được rửa tội chưa?   YES (tháng/ngày/năm: ____________)   NO 
 
Nếu chưa, người phối ngẫu dự định có ghi danh học giáo lý tân tòng (RCIA) không?     YES                   NO 
 
Nếu được rửa tội rồi, thuộc tôn giáo nào? ________________________________ 
 
Người phối ngẫu hiện tại/dự định của quý vị đã lập gia đình trước kia chưa?                   YES                   NO 
 
Nếu rồi, bao nhiêu lần? _____________ 
 
Người chồng hay vợ cũ của người phối ngẫu hiện tại/dự định của quý vị đã qua đời chưa?   YES             NO 
 
Nếu người phối ngẫu dự định của quý vị có hôn nhân trước, hôn nhân đó đã được tuyên bố là bất thành trong Giáo Hội Công 
Giáo chưa?                                         YES (tháng/ngày/năm (mm/dd/yyyy): _________________)                 NO 
               
 
 

Việc Bàn Hỏi 
 
Quý vị có bao giờ tìm sự giúp đỡ của các chuyên gia cố vấn về gia đình cho những khó khăn mà quý vị gặp phải trước, trong, 
hoặc sau cuộc hôn nhân này không?          YES             NO 
 
Nếu có, xin cho biết rõ những tháng và năm:  _________________________ (tháng/ngày/năm/mm/dd/yyyy) 
 
Xin cho biết tên và địa chỉ đầy đủ của chuyên gia hoặc trung tâm tư vấn đó: 
 
 _______________________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________________ 

 
 



 

Các Nhân Chứng (Xin nêu bao nhiêu tên cũng được – tối thiểu 4 người - dùng thêm giấy nếu cần) 
** Xin ghi chú nếu quý vị “không muốn thân phụ mẫu mình làm nhân chứng” 
1. Tên thân phụ của quý vị: ______________________________________________________________________ 
 
 Địa Chỉ: ___________________________________________ Thành Phố:___________________________ 
          
 Tiểu Bang/Mã Bưu Chính: _______________________________ Điện Thoại:___________________________     
           Muốn câu hỏi bằng tiếng: 
 Điện Thư (E-Mail) _________________________________________   Việt     Anh (English) 
 
2. Tên thân mẫu của quý vị: _______________________________________________________________________ 
 
 Địa Chỉ: ___________________________________________ Thành Phố:___________________________ 
          
 Tiểu Bang/Mã Bưu Chính: _______________________________  Điện Thoại:___________________________    
           Muốn câu hỏi bằng tiếng: 
 Điện Thư (E-Mail) _________________________________________   Việt     Anh (English) 

Xin vui lòng cung cấp thêm tên của các nhân chứng đã biết quý vị và Bị đơn trước hoặc trong suốt cuộc hôn nhân 
 
3.  Tên:__________________________________________________(Quan Hệ):____________ Giới Tính:________ 
 
 Địa Chỉ: ___________________________________________ Thành Phố:____________________________ 
          
 Tiểu Bang/Mã Bưu Chính: ________________________________ Điện Thoại:___________________________    
           Muốn câu hỏi bằng tiếng: 
 Điện Thư (E-Mail) _________________________________________   Việt     Anh (English) 
 
4.  Tên:__________________________________________________(Quan Hệ):_____________ Giới Tính ________ 
 
 Địa Chỉ: ___________________________________________ Thành Phố:_____________________________ 
          
 Tiểu Bang/Mã Bưu Chính: ________________________________ Điện Thoại:____________________________     
           Muốn câu hỏi bằng tiếng: 
 Điện Thư (E-Mail) _________________________________________   Việt     Anh (English) 
 
 
5.  Tên:__________________________________________________(Quan Hệ):_____________Giới Tính:_________ 
 
 Địa Chỉ: ___________________________________________ Thành Phố:_____________________________ 
          
 Tiểu Bang/Mã Bưu Chính: ________________________________ Điện Thoại:____________________________     
           Muốn câu hỏi bằng tiếng: 
 Điện Thư (E-Mail) _________________________________________   Việt     Anh (English) 
 
6.  Tên:__________________________________________________(Quan Hệ):_____________ Giới Tính:________ 
 
 Địa Chỉ: ___________________________________________ Thành Phố:_____________________________ 
          
 Tiểu Bang/Mã Bưu Chính: ________________________________ Điện Thoại:____________________________     
           Muốn câu hỏi bằng tiếng: 
 Điện Thư (E-Mail) _________________________________________   Việt     Anh (English) 
 



 

 
BẢN CÂU HỎI – ĐƠN XIN HÔN NHÂN BẤT THÀNH 

 
[Xin dùng giấy khổ 8 ½ x 11 để trả lời các câu hỏi] 

 
 

Cá Nhân Các Đương Sự 
 

1.  Xin cho biết trình độ học vấn của quý vị và của bị đơn (respondent). Quý vị thuộc hạng học sinh 
loại nào ? 
 

2.  Xin cho biết nghề nghiệp trước đây của quý vị và của bị đơn.  Hiện thời quý vị làm nghề gì? 
 
3.  Xin trình bày cuộc sống trong gia đình và những năm mới lớn của quý vị, mối liên hệ của quý vị 

với cha mẹ và mối liên hệ giữa cha mẹ của quý vị thế nào? 
 
4.  Xin trình bày đời sống đạo của quý vị khi mới lớn đã được dạy dỗ như thế nào: việc sống đạo 

của quý vị khi lớn lên và giáo hội đã dạy điều gì cho quý vị về hôn nhân.   
 
5.  Xin trình bày cuộc sống gia đình và những năm mới lớn của bị đơn, mối liên hệ của bị đơn với 

cha mẹ và mối liên hệ giữa cha mẹ của bị đơn thế nào?  
 
6.  Xin trình bày đời sống đạo của bị đơn khi mới lớn đã được dạy dỗ như thế nào: việc sống đạo 

của bị đơn khi lớn lên.  
 

Thời Gian Làm Quen 
 

7.  Xin trình bày về việc hẹn hò và quen nhau của quý vị như thế nào, gặp gỡ khi nào, thời gian hẹn 
hò kéo dài bao lâu, và thường xuyên gặp nhau không? 
 

8.  Xin cho biết lý do thúc đẩy quý vị cưới bị đơn lúc đó. Lý do tại sao bị đơn cưới quý vị? 
 
9.  Thái độ của cha mẹ mỗi bên đối với việc cưới xin như thế nào? 
 
10. Có những trường hợp bất thường nào xảy ra ngay trước, trong khi, hoặc ngay sau đám cưới 

không? Nếu có, xin giải thích.  
 

11. Xin trình bày bất cứ những trường hợp hoặc lý do nào đó có thể làm cho hai người lúc đó không 
thể ưng thuận kết hôn một cách đích thực và ràng buộc, ví dụ như: a) không định sinh con; b) tin 
rằng ly dị là chấm dứt hôn nhân; c) bị áp lực bởi người khác hoặc bởi một trường hợp khó xử 
nào đó; d) quyết định kết hôn một cách hấp tấp; e) bị khó khăn vì tình cảm hay bệnh tật. 

 
Đời Sống Hôn nhân 
 

12. Vấn đề nghiêm trọng đầu tiên của cuộc hôn nhân này là gì, và xảy ra khi nào?  Hai người giải 
quyết ra sao? 

 
13. Quý vị và bị đơn bất đồng ý kiến về những vấn đề gì? Xin giải thích, quý vị và bị đơn đã đối 

phó với những bất đồng ý kiến đó ra sao và giải quyết thế nào? 



 

 
 

14. Quý vị và bị đơn làm cách nào để giải quyết quyền bính với nhau trong đời sống hôn nhân. Xin 
giải thích. 

 
15. Xin trình bày mối tương quan của quý vị và bị đơn (sự thông cảm, chia sẻ, biểu lộ cảm nghĩ, và 

thiết thực với nhau v.v…). 
 

16. Xin trình bày cách đối xử với nhau của quý vị và bị đơn (cảm nghiệm và biểu lộ sự tin tưởng, sự 
kính trọng v.v…).  
 

17. Quý vị và bị đơn đã trao đổi tình thương, cho đi và lãnh nhận những cử chỉ thân mật thế nào? 
Cuộc sống chăn gối có được thoả mãn không? Nếu có những khó khăn về vấn đề này, xin giải 
thích. 

 
18. Xin giải thích, quý vị và bị đơn đã thi hành những nhiệm vụ của cuộc sống gia đình mỗi ngày 

thế nào và đã đối phó thế nào với những khía cạnh thực tế của đời sống hôn nhân như: a) tài 
chánh; b) giải trí; c) trách nhiệm gia đình; d) săn sóc con cái; e) nghề nghiệp của mỗi người. 

 
19. Cha mẹ và gia đình mỗi bên có ai can thiệp và làm tổn thương cho cuộc sống hôn nhân của hai 

người không? Xin giải thích. 
 
20. Quý vị và bị đơn có tiền sử hoặc gặp khó khăn về: a) nghiện rượu; b) nghiện ma túy; c) tình 

cảm, thể lực, hoặc bạo dâm; d) pháp luật? Xin giải thích. 
 

Sự Chia Ly 
 

21. Trước cuộc chia ly cuối cùng, hai người có bỏ nhau nhiều lần không? Xin giải thích chi tiết 
những lý do chính của sự tan vỡ của cuộc hôn nhân này. 
 

22. Xin giải thích những biện pháp, nếu có, mà hai người đã tìm sự giúp đỡ của một chuyên gia 
hoặc một vị linh mục. 

 
Kết Luận  
 

23. Xin cho biết thêm những chi tiết khác mà quý vị tin rằng sẽ giúp ích cho vụ án này. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LẬP TRƯỜNG CỦA TÒA ÁN HÔN PHỐI 

 
      Những thủ tục của Tòa Hôn Phối có tính cách hoàn toàn tôn giáo và chịu sự chi phối của giáo luật Giáo Hội 

Công Giáo La-Mã. Vì đức bác ái và vì những sự kiện tế nhị của vụ án, các lời khai được bảo mật hoàn toàn.  
Các nhân chứng và cả đến tòa dân sự cũng không được đọc những tài liệu này. Theo Giáo Luật, chỉ có nguyên 
đơn, bị đơn và các viên chức Tòa mới có quyền xem những tài liệu liên hệ. Vị Chánh Án có còn quyền cho biết 
hạn chế những dữ kiện, hầu tránh gương xấu, xáo trộn gia đình hoặc làm tổn hại danh tiếng của người khác. Tòa 
Hôn Phối chủ trương chỉ cung cấp tin tức cần thiết cho những vị thẩm quyền của Giáo Hội và các viên chức 
Tòa, nhằm mục đích giải quyết vụ án mà thôi. 

 
_________________________________________ 

 
TUYÊN BỐ CỦA NGUYÊN ĐƠN: 

 
Tôi xin tuyên bố, theo hình phạt khai man, rằng những lời khai trên là trung thực và chính xác theo kiến thức 
hiểu biết của tôi. 

 
Tôi đã đọc "Lập Trường của Tòa Án Hôn Phối" nói trên.  Tôi đã hiểu và tình nguyện theo đúng lập trường đó. 

 
 

_________________________________________________                  ____________________________ 
Chữ ký của Nguyên Đơn                Tháng/Ngày/Năm (mm/dd/yyyy) 
                    

 
_________________________________________________         ___________________________     
Tên Linh Mục                                                                                               Chữ ký của Linh Mục   
                         

 
 

_________________________________________ 
Tên Giáo Xứ                                                                                                                              Dấu ấn Giáo Xứ 

 
 

__________________________________________________________________________ 
Địa chỉ giáo xứ 
 
 
 

VOICE:  714-282-3080          E-MAIL:  marriagetribunal@rcbo.org          FAX:  714-282-3087 

13280 CHAPMAN AVENUE; GARDEN GROVE, CA 92840 

mailto:marriagetribunal@rcbo.org


DIOCESE OF ORANGE 

Checklist for Canonical Petitions for Formal Trial 

In keeping with our commitment to work together with our Tribunal to provide the best possible service to those who seek 
justice at our Tribunal: 

• By communicating clearly and honestly to others about the canonical process that is used;
• By making sure that the documents are completed correctly when submitted;
• By responding to the Tribunal’s request for other documents in as timely a fashion as possible;

1.  I have given no assurance that an Affirmative decision, that is, a declaration in favor of nullity will be given.

2.  I have given no assurance that the Tribunal process will be completed within a specified amount of time.

3.  I have not myself, nor have I allowed others, to schedule a wedding date – not even a tentative date – nor will I
make any arrangements for a future Catholic marriage or convalidation until such time as a final Decree of Nullity
issued.

4.  I have explained that, in certain cases, the judge may be required by canon law or otherwise deem it necessary to
employ the services of a professional in the behavioral sciences to assist in clarifying issues. I have explained that
the Church will not be responsible for any fees associated with these services.

5.  I have explained that if circumstances causing the invalidity of the marriage so indicate, the Tribunal may require
that he or she seek professional counseling before any subsequent marriage in the Catholic Church is permitted
and that all expenses in connection with such therapy or counseling are not the responsibility of the Church.

6. I have explained that it is mandatory under canon law that the Tribunal contact the petitioner’s former spouse
and inform him/her of the proceedings, since the proceedings will also affect his/her canonical status.

Check one:

 I have included the complete address where the ex-spouse can be reached.
 The petitioner no longer has the address of the ex-spouse. However, a good faith effort has been made to

locate the formal spouse and any information that is known about his/her whereabouts has been included in
this petition.



7. I attest that the petitioner understands his/her ex-spouse’s right to participate in these proceedings,
to know the allegations made against the validity of the marriage; and to review the evidence as an
active participant in the proceedings.

 Because of the situation between the two former spouses and/or civil legal requirements, I
ask that the Tribunal not reveal any information about the whereabouts of the petitioner
and/or their children.

8.  I have explained to the petitioner, and the petitioner understands and accepts, that if a declaration
of Nullity is granted the ex-spouse does have the right to appeal that decision to the Court of
Appeals and/or to Rome.

9. I attest that those people listed as witnesses in this case have been contacted by the petitioner and
have agreed to give written/oral testimony at such time as they are contacted by the tribunal.

10. A signed copy of this checklist has been given to the petitioner.

11. I have explained to the petitioner that they should inform the respondent that a petition for
marriage nullity has been filed with the Diocese of Orange and that they should expect to be
contacted by the Tribunal directly.

The following are included and submitted with this petition: 

 The marriage license from the county recorder’s office (no abstracts) for the marriage in
question and baptismal certificates for the Catholic Petitioner.

 The final decree of civil judgment of divorce or civil annulment.

-and-

 A NON-REFUNDABLE filing fee of $200.00.  I have explained that a second payment of
$250.00 will become due when and if the case is prepared for adjudication, and that a final
payment of $250.00 will become due when the case is concluded.

-or-

 The petitioner has indicated to me that the fees listed above would prove to be a significant
financial hardship, and to the best of my knowledge this is true. Therefore, I have discussed
with the petitioner several payment options and the petitioner has agreed to the following
payment schedule:

Signature of Priest/Deacon/Pastoral Associate 

Parish Date 
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