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Giáo phận San Bernardino 
Văn phòng Giáo Luật 

Đơn Thỉnh Cầu 
 
Các bạn thân mến: 
 
Mục đích của tài liệu chỉ dẫn này của Văn Phòng Giáo Luật là muốn các bạn vững tin rằng Văn 
Phòng muốn giúp quí bạn cứu xét xem cuộc hôn nhân của quí bạn trứơc đây theo luật Đạo có 
hợp pháp hay không. Hai chữ Hợp Pháp là từ ngữ được dùng trong các hệ thống pháp lý. Một 
việc vụ được coi là Hợp Pháp ( hợp với luật định hay được coi là chính thức) khi các điều kiện 
tối thiểu do luật định được thỏa mãn. Giáo Hội Công Giáo có hệ thống pháp lý riêng, gọi là Giáo 
Luật (canon law). Trong số rất nhiều điều luật khác, Giáo Luật định ra những điều kiện nào cần 
phải có để tạo nên một Hôn Phối hợp pháp. 
 
Theo Giáo Luật, một Hôn Phối được coi là hợp pháp khi các điều kiện đòi hỏi đã được thỏa mãn 
hay có vẻ như đã được thỏa mãn. Tòa Án là một Bộ Phận của Văn phòng Giáo Luật trong Giáo 
Phân này có trách nhiệm phân tích tính cách Hợp Pháp của một cuộc Hôn Nhân nào đó khi môt 
trong hai người phối ngẫu đặt vấn đề về sự Hợp Pháp của Hôn Nhân qua Đơn Thỉnh Nguyện. 
Hôn Phối được coi là bất hợp pháp hay không thành nếu: 
 

1)  Sự ưng thuận  thực sự chưa được hòan tòan, mặc dầu trước đó được coi là hòan tòan. 
(Thí dụ: Sư ưng thuận bị bó buộc vì người đàn bà đã có thai; một trong hai người 
phối ngẫu không thể có tự do ưng thuận vi mắc bệnh tâm thần; các thi dụ và miêu tả 
khác được trình bày trong tài liệu đính kèm sau đây: Thẩm Định các lý do Hủy Bỏ 
Hôn Phối ) 
 

2) Có sự ngăn trở trong cuộc hôn phối hiện tại (Thí du: cuộc hôn nhân trước cuộc hôn 
nhân hiện tại vẫn còn hiệu lực.) 
 

3) Hình thức cử hành hôn phối hiện tại hoặc bị bỏ qua hòan tòan hoặc được cử hành 
không đúng phép mặc dầu trước đây được cho là đúng. (Thí dụ như không quan tâm 
đến hình thức: một người Công Giáo kết hôn không theo nghi thức Công giáo: đôi tân 
hôn viết ra lời thề hứa của họ, không theo nghi lễ đã được Giáo Hội chấp thuận.) 

 

Những thí dụ nêu ra trên đây không được coi là những lý do duy nhất để tiêu hôn (theo ý nghĩa là 
hôn phối không thành sự, nghĩa là trước mặt Chúa hai người chưa bao giờ là vợ chồng). Trong số 
các lọai lý do nêu ở trên có  nhiều căn cớ để có thể tiêu hôn nên phải cứu xét các sự kiện theo 
từng trường hợp một. Bạn cũng cần phải biết chút ít về họat động của Văn Phòng Giáo Luật và 
thành phần Tòa Án đạo. Dưới đây là nhiều điều bạn phải biết về việc xét xử trường hợp của bạn. 

1) Thời gian cần thiết để đi đến một kết luận trong các “vụ án” xin hủy bỏ hôn phối  
  không giống nhau. Thời gian đó tùy thuộc phần lớn vào việc thu thập nhanh hay 

chậm chứng cớ từ người phối ngẫu cũ của bạn , từ các nhân chứng khác cũng như tùy 
thuộc vào sự chuyên cần của bạn cung cấp chứng cớ Tòa đòi bạn phải làm. 

Giáo phận San Bernardino   
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Văn phòng Giáo Luật 
Đơn Thỉnh Cầu 

 
2)  Bạn phải chỉ định một Trạng Sư . Trạng Sư là là một người có nhiều kinh nghiệm 

giải quyết các thỉnh cầu xin hủy bỏ hôn phối. Thường thường vị này là Cha Sở của 
bạn hay vị Phụ Tế(deacon) hay một giáo dân có đủ điều kiện được trao cho nhiệm vụ 
lo việc này. Vị Trạng Sư của bạn phải giúp bạn tìm ra các lý do khả hữu để hủy bỏ 
hôn phối trước khi bạn viết các câu trả lời trong bản các “Câu Hỏi Sơ Khởi” 
(Preliminary Questionaire). Làm như vậy, các câu trả lời của bạn có thể giải đáp các 
đề mục rõ rệt liên quan tới các lý do nêu ra. Tòa Án cuối cùng sẽ xác định các nguyên 
cớ chính đáng theo Luật Đạo dựa vào các sự kiện bạn cung cấp. 
 

3) Người phối ngẫu cũ của bạn phải được thông báo khi bạn đệ đơn xin Hủy Bỏ Hôn 
Phối. Anh ta hay chị ta , với tư cách là “bị cáo’ trong vụ án này , cũng được hưởng 
các quyền mà bạn được hưởng trong giai đọan cứu xét có thể cho hủy bỏ hôn phối 
của Bạn hay không. Người phối ngẫu cũ của bạn có quyền biết các lý do dựa vào đó 
bạn xin hủy bỏ hôn phối, quyền bác bỏ kết luận có thể hủy được,  quyền chỉ định một 
Trạng Sư , quyền biết những ai là nhân chứng của bạn, quyền chỉ định các nhân 
chứng cho mình và quyền cứu xét các lời khai của nhân chứng.       

 
4) Chứng cớ mà bạn dựa vào để xin hủy bỏ hôn phối phải được xác chứng kỹ lưỡng qua 

lời khai của các nhân chứng hay qua các bằng chứng cụ thể khác như “các Tài liệu’ 
Ba hay bốn nhân chứng tốt là điều cần thiết cho mỗi vụ án. Nhân chứng tốt là người 
đã biết Bạn và người Phối Ngẫu cũ của Bạn trước khi hay trong thời gian Bạn có gia 
đình , đặc biệt từ lúc Bạn bắt đầu lập gia đình. Nhân chứng tốt là người sẵn sàng trả 
lời những câu hỏi đặt ra hay những thằc mắc qua điện thọai liện quan tới những đề 
mục trong vụ án riêng của Bạn. Nhân chứng tốt là người sẽ trả lời các câu hỏi đặt ra 
một cách mau lẹ và không làm chậm trệ việc xét xử vụ án của Bạn. Nhân chứng tốt là 
người trực tiếp biết các sự kiện dẫn đến sư thất bại hôn nhân của Bạn. Chỉ định một 
nhân chứng mà chỉ có thể phỏng đóan sự thất bại của hôn nhân sẽ gây nên kết quả 
ngược lại cho vụ án của Bạn.  Chỉ có các thành viên của Tòa Án, Nguyên  Đơn ( The 
Petitioner), và Bị Đơn ( The Respondent) có quyền duyệt xét, tại Tòa Án,  chứng cớ 
của nhân chứng. 
 

5) Trong một số trường hợp, có thể dùng các chuyên viên để cho biết ý kiến chuyên 
môn. Điển hình là các bác sĩ, các chuyên gia tâm lý hay các cố vấn(counselors) . Các 
chuyên gia này đòi hỏi được cho biết các điều phải giữ kín để có thể thảo luận về vụ 
kiện của Bạn hay viết phúc trình vê vụ kiện.  Cũng có thể cần được quyền sao chép 
một số hồ sơ. 
 

6) Sau khi các chứng cớ đã được thu thập và trước khi vụ xử án kết thúc, Bạn sẽ đuợc 
tiếp xúc để một thành viên của Văn Phòng Giáo Luật phỏng vấn, trong một số trường 
hợp, vị phỏng vấn này là một trong những thẩm phán của Tòa án. Cuộc phỏng vấn 
thuộc lọai này có thể bao gồm “Lời Khai có tuyên thệ” ( a deposition under oath) và 
sẽ ghi lại để các thẩm phán cứu xét. 
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7) Nếu  căn cứ vào các sự kiện đã được trình bày, một quyết định THUẬN không thể 
đạt được , Bạn sẽ được thông báo. Bạn có thể đưa thêm chứng cớ nữa hay không, việc 
này sẽ đuợc thảo luân trong lúc đó. 
 

8) Nếu thỉnh nguyện của Bạn được chấp thuận, Giáo Luật đòi hỏi phải tự động thượng 
tố bản án lên Tòa Thượng Thẩm, tức là Tòa Án Của Giáo Phận San Diego. Nếu Tòa 
Thượng Thẩm đồng ý với Tòa dưới, vụ án được coi là kết thúc. Nếu Tòa Thượng 
Thẩm không đồng ý, có thể cần phải điều tra thêm về vụ án này. Môt hinh thức xét xử 
giới hạn của Tòa trên cũng có thể được áp dụng. 
 

9) Thủ tục xét xử mọi vụ tiêu hôn đều là miễn phí, cả đối với Giáo Phận San Bernardino 
cũng như đối với giáo xứ.  Cho dù kết quả sau cùng của vụ án của bạn là thế nào, tiến 
trình tiêu hôn vẫn có thể là phương thức trị liệu và tràn đầy ơn phúc, và trong nhiều 
trường hợp là cơ hội để tìm sự bình an và tha thứ, với Chúa, với người phối ngẫu cũ, 
với giáo hội, và với chính mình.  Lòng thương xót Chúa được trao ban nhưng không 
và không giới hạn, và hy vọng rằng, ban sẽ tìm gặp được sự chữa lành và tha thứ 
trong tiến trình này.  Tuy nhiên, không ai là bị thiếu những quà tặng và ơn phúc của 
Thiên Chúa, và những quà tặng và ơn phúc này cần được chia sẻ với cộng đoàn Kitô 
hữu.  Là thành phần của cộng đoàn giáo xứ của bạn, bạn cần đóng góp thường xuyên, 
cách vui vẻ, và trong nguyện cầu, cho giáo xứ của bạn.  Tha thứ và hoà giải phục hồi 
mối tương quan thân mật với Thiên Chúa và giáo hội, và sự đóng góp tài chánh của 
gia đình chúng ta là một phần chính yếu của sự hy sinh cho và thuộc về gia đình 
chúng ta.  Bạn hãy hỏi Cha Xứ hay Trạng Sư của bạn để biết cách ghi danh gia nhập 
giáo xứ, và đóng góp tài chánh cho sứ mạng của Giáo Hội.  Cho dù bạn có đóng góp 
cho giáo xứ của bạn hay không, đều không là cản trở hay lý do để bạn không bắt đầu 
tiến trình tiêu hôn.  Thủ tục tiêu hôn này hoàn toàn miễn phí. 

Kèm theo đây, bạn sẽ thấy các chỉ dẫn để tìm ra các lý do thỉnh nguyện. Bạn phải duyệt xét cẩn 
thận các tài liệu này trước khi điền vào “Bản Vấn Nạn Sơ Khởi”. Nếu Bạn không hiểu bất cứ 
phần nào dừng sợ mà không yêu cầu vị Trạng Sư của Bạn  làm sáng tỏ.  Các vấn đề pháp lý và từ 
ngữ pháp luật ít khi dễ hiểu. Trả lời đầy đủ và chính xác các câu hỏi trong “Bản Vấn Nạn Sơ 
Khởi”sẽ làm giảm bớt sư châm trễ rất nhiều cho việc Thỉnh Nguyện của Bạn. 

 

Thân mến trong Chúa Ki-Tô! 

 

Văn Phòng Giáo Luật 
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  Giáo Phận  San Bernardino 
                                Văn phòng Giáo Luật 

                                             Đơn Thỉnh Cầu 
NGUYÊN ĐƠN XIN TUYÊN BỐ VÀ THỎA THUẬN 

Xin viết tắc ở phía dưới, tôi thừa nhận và đồng ý theo dỏi với sự quan tâm đến đơn xin hủy bỏ 
hôn phối của tôi. 

__________ Thứ nhất: sẽ không có bảo đảm là vị Chánh Án sẽ trả lời khẳng định, đó là, phán 
quyết hủy bỏ hôn phối, trong trường hợp của tôi. 

__________ Thứ nhì: sẽ không có ngày chính xác có thể đưa ra cho việc kết thúc hồ sơ ở Tòa. 

__________ Thứ ba: nếu Tòa án hôn phối của Địa Phận San Bernardino khẳng định trả lời cho 
trường hợp của tôi, quyết định đó không hiệu qủa cho đến lúc kháng cáo đến Tòa án Cấp Hai hết 
hạn, hoặc tới lúc-sau kháng cáo-Tòa án Cấp Hai cho quyết định lần thứ hai. 

__________ Thứ tư: đừng có quyết định cuối cùng có thể làm và đừng có dứt khoát chọn ngày 
cho việc kết hôn hoặc hợp thức hóa cho đến lúc phán quyết cuối cùng được đưa ra. 

__________ Thứ năm: nếu tôi là người Dự Tòng (RCIA), sẽ không bảo đảm có thể cho trong 
trường hợp của tôi là sẽ được lảnh nhận các Bí Tích Khai Tâm trong Mùa Phục Sinh tới. 

__________ Thứ sáu: nếu những trường hợp tạo nên việc hôn nhân không thành được biểu lộ, 
Tòa Án có thể buộc tôi phải gặp cố vấn chuyên nghiệp trước khi kết hôn trong Giáo Hội Công 
Giáo.  Những phí tổn liên hệ đến như chữa bệnh hay cố vấn là trách nhiệm của tôi. 

__________ Thứ bảy: tôi hiểu rằng bình thường những tài liệu được đưa lên Tòa Án là bí mật; 
nhưng, theo luật của Tiểu Bang California Điều Khoảng 11164-11174.3 và Chính Sách của Địa 
Phận San Bernardino, tất cả những báo cáo về lạm dụng hay bỏ bê con cái như đã được diễn tả 
trong điều khoảng trên đều phải báo cáo cho các cơ quan thẩm quyền.  

Bởi vậy, tôi nhận biết rằng là tôi đã đọc, hiểu và đồng ý những gì tuyên bố trên. 

 

 

___________________________                    _____________________________ 

Chữ ký của Nguyên Đơn          Chữ ký của Trạng Sư 

 

___________________________         _____________________________ 

Ngày            Giáo xứ/Thành Phố 
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ĐƠN XIN PHÁN QUYẾT HỦY BỎ HÔN PHỐI và BẢN VẤN NẠN SƠ KHỞI 

 

1. Tôi,                                                    ,ký tên dưới đây,với tư cách Nguyên Đơn, thỉnh cầu Tòa 
Án của Giáo Phận San Bernardino tuyên bố cuộc hôn nhân giữa Người Phối Ngẫu Cũ của tôi và 
tôi không có hiệu lực. Để hậu thuẫn cho sự thỉnh cầu này, tôi xin trình bày các dữ kiện sau đây 
về Người Phối Ngẫu cũ của tôi, về cuộc hôn nhân, sự chấm dứt hôn nhân và về chính tôi . 

 

2. Về chính tôi (ghi rõ tên lúc còn nhỏ, nếu thích hơp)__________________________________ 

    Tên hiện tại___________________                                Tôn giáo________________________ 

     Địa chỉ_____________________________________________________________________ 

     Thành phố_________________________Tiểu bang _________    Số bưu chính ___________ 

     Điện thọai (Nhà) ____________________Điện Thoại (nơi làm việc) ____________________ 

     Điện Thư (Email) ___________________________ Số FAX __________________________ 

     Ngày sinh   - -  / - -  / - - - -                                Nghề nghiệp _________________________  

     Thánh đường nơi Rửa Tội ____________________________Ngày thàng năm  - - / - - / - - - - 

     Thành phố_______________Tiểu bang______________Giáo phái _____________________ 

 

3. Về Người Phối Ngẫu cũ của tôi (tên lúc còn nhỏ, nếu thích hợp) ________________________  

    Tên hiện tại___________________                                Tôn giáo________________________ 

     Địa chỉ_____________________________________________________________________ 

     Thành phố_________________________Tiểu bang _________    Số bưu chính ___________ 

     Điện thọai (Nhà) ____________________Điện Thoại (nơi làm việc) ____________________ 

     Điện Thư (Email) ___________________________ Số FAX __________________________ 

     Ngày sinh   - -  / - -  / - - - -                                Nghề nghiệp _________________________  

     Thánh đường nơi Rửa Tội---------------------Ngày thàng năm  - - / - - / - - - - 

     Thành phố_______________Tiểu bang______________Giáo phái _____________________ 

Giáo Phận  San Bernardino 
                                Văn phòng Giáo Luật 

                                             Đơn Thỉnh Cầu 
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4. Ngày và nơi (Thánh đường, Thành phố, và Tiểu Bang nơi kết hôn); 

 

    Hôn phối này có bao giờ đuợc hơp thức hóa / hay cử hành trong Nhà Thờ Công Giáo? 

      Có (   )   Không(  )   Nếu Có ,  Ở đâu _________     Ngày tháng năm _____________ 

  

5. Lúc kết hôn, bạn và Người phối Ngẫu cũ bao nhiêu tuổi? 

    Tuổi của tôi __________________   Tuổi của phối ngẫu cũ của tôi _____________________ 

 

6. Hai người đã sống với nhau bao lâu trước khi ly thân? 

 

7. Bao nhiêu người con đã đuợc sinh ra do cuộc hôn nhân này? 

 

8. Bạn có bao giờ thỉnh cầu bất cứ Tòa Án Đạo nào xét xử trường hơp của bạn không? 

     

Nếu có, Bao giờ? (Ngày tháng năm) - - / - - / - - - - và ở đâu (Giáo phân) _______________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo Phận  San Bernardino 
                                Văn phòng Giáo Luật 

                                             Đơn Thỉnh Cầu 
                       

Xin trả lời các câu hỏi sau đây trong một tờ giấy riêng biệt 
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(Chúng tôi khuyến cáo bạn dùng máy computer để viết phần này của đơn thỉnh cầu) 
 

10. Thời gian trước khi cầu thân (Pre-Courtship).  Xin cho chúng tôi biết những dữ kiện về 
những năm bạn và người phối ngẫu cũ của bạn còn đang lớn lên. Xin nói về các điều sau đây 
càng nhiều càng tốt. Xin nêu lên các thí dụ thật cụ thể.  

 

* Đặc tính của Cha Mẹ của bạn, cách đối xử với nhau, với bạn và với các người con khác trong 
gia đình thế nào? 
* Xin kể lại những căng thẳng, khó khăn và lo toan có trong gia đình trong thời gian bạn đang 
lớn lên. 
* Tuổi trẻ và tuổi niên thiếu chuẩn bị hay/dở thế nào cho giai đọan trưởng thành và dôn nhân của 
bạn? 
* Vốn liếng giáo dục của bạn như thế nào?  Bạn là học sinh/sinh viên như thế nào?  
* Chuyện đi làm của bạn như thế nào? 
* Chuyện hẹn hò trai gái trước khi bạn gập người phối ngẫu của bạn như thê nào? Bạn có từng 
đính hôn với ai khác không? 
* Cuộc hôn nhân hiện tại có phải là hôn nhân đầu tiên của bạn không? Nếu không phải, xin cho 
biết danh tính của tất cả các người phối ngẫu trước, kể cả ngày tháng của mỗi cuộc hôn nhân, 
ngày chấm dứt hôn nhân và lý do như ly dị, qua đời, hay hủy bỏ vì vô hiêu lưc… 
* Xin kể rõ chuyên nghiện rượu hay nghiện ma túy, ham mê cờ bạc hay các thứ nghiện ngập 
khác, nếu có. 
* Xin kể rõ chuyện phạm pháp, bị bắt hay bị tống giam, nếu có. 
* Xin tả lại các diễn biến về bệnh tâm thần, những xáo trộn cảm xúc trầm trọng, hay các khó 
khăn tâm lý, nếu có.  Xin ghi lại bản chất của chứng bệnh/hay vấn đề phải đối phó, và ngày 
tháng mắc bệnh. Nếu đã phải điều trị, xin cho biết tên của Bác sĩ hay Người Chữa Trị, dịa chỉ và 
số điện thọai của từng vị. 
* Xin bạn ghi lại các điều nói trên cho riêng phần bạn và sau đó cho riêng phần người phối ngẫu 
cũ của bạn. 
 

11. Thời kỳ cầu thân (Courtship): xin cho biết về tiến trình cầu thân của bạn. Xin đề cập đến 
càng nhiều điểm sau đây càng tốt. Xin nêu ra những thí dụ cụ thể. 

*Bạn và người phối ngẫu cũ đã gập nhau trong trường hợp nào? 
*Xin cho biết mức dộ của các cuộc hẹn hò, phân ly và tan vỡ. 
*Xin tả ra trong lúc còn ve vãn nhau, bạn và người phối ngẫu cũ gập những khó khăn gì  và  làm 
sao khắc phục được những khó khăn đó. 
*Bạn và người phối ngẫu cũ có quan hệ tình dục với nhau trước khi kết hôn không? Nếu có, điều 
đó có ảnh hưởng gì đến việc cầu hôn? 

*Có sự “mang bầu’ ảnh hưởng đến quyết định cưới nhau không?  Có áp lực nào ở bên ngòai phải 
làm đám cưới vi chuyện “mang bầu” không?   
*Xin tả lại chuyện xin cưới. Ai đề nghị, ở đâu và trong trường hợp nào?  Động lực nào dẫn đến 
việc xin kết hôn ?  
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*Bạn và người phối ngẫu cũ có “ thỏa hiệp tiền hôn thú” (pre-nuptial agreement) không?  Nếu 
có, tại sao ? 
*Thái độ của gia đình hai bên dối với đề nghi kết hôn như thê nào ? 
*Có áp lực nào đối với bạn hay người phối ngẫu phải kết hôn không ? 
*Bạn hay người phối ngẫu có chủ ý giấu diếm lẫn nhau những điều quan trọng trước khi làm 
Đám Hỏi hay không? Nếu có, những điều đó là gì và tại sao lại giấu? 
 

12.Đính Hôn (Engagement) Xin cho biết các chuyện xảy ra trong giai đọan Đính Hôn (từ lúc 
làm Đám Hỏi cho tới khi làm Đám Cưới). Xin đề cập đến các điểm sau đây, càng nhiều càng tốt. 
Xin cho biết các thí dụ cụ thể. 

 

• Bạn và người phối ngẫu cũ có quan hệ tình dục trong thời gian Đính Hôn không? Nếu có, sự 
kiện này có ảnh hưởng đến quyết định kết hôn không? 

• Có chuyện “sảy thai” hoặc “phá thai’ trước khi kết hôn không? Nếu có, hậu quả đối với bạn thế 
nào? Và đối với sự tương quan giữa hai người như thế nào? 

• Thái độ và ý hướng của người phối ngẫu cũ của bạn như thế nào đối với việc có con cái và 
nuôi nấng con cái, đối với sự chung thủy trong hôn nhân, đối với ý niệm hôn nhân là một quan 
hệ vĩnh viễn? Xin diễn tả lại những phát biểu của người phối ngẫu cũ về những điều này và 
làm sao và khi nào bạn biết được những phát biểu này?                                        

• Những lý do chính của bạn khi quyết định kết hôn là gì? 
• Bạn có tiến tới hôn nhân với những nghi ngờ và do dự trầm trọng không? Nếu có, xin diễn tả 

lại.  
• Bạn hay người phối ngẫu cũ của bạn có chủ ý giấu diếm lẫn nhau những điều quan trọng trước 

khi kết hôn hay không? Nếu có, xin giải thích tại sao lại giấu? 

 

13. Đám Cưới và Trăng Mật( Wedding and Honeymoon).  Xin cho chúng tôi biết một số dữ 
kiện về Đám Cưới và tuần Trăng Mật của bạn. Xin bạn đề cập tới các điểm sau đây càng nhiều 
càng tốt. Xin cho biết các thí dụ cụ thể. 

*Xin bạn diễn tả lại những cảm giác của bạn và của người phối ngẫu cũ của bạn trong ngày 
thành hôn của bạn. 
*Có chuyện gì bất thường và quan trọng sảy ra trong lúc tập dượt hôn lễ, hoặc ngay trước khi 
hay đang lúc cử hành hôn lễ? 
*Trăng Mật có phải là một kinh nghiệm vui dẹp cho bạn và người phối ngẫu cũ của bạn không? 
Nếu không, xin cho biết tại sao! 
*Cuộc hôn nhân có được “trọn vẹn”(consummated) không?    Nếu không, xin giải thích tại sao! 
*Thuốc ngừa thai có được dùng trong đêm cưới không? Nếu có, xin giải thích tại sao. 
 

14. Cuộc Sống Hôn nhân. Xin cho chúng tôi biết đôi điều về cuộc sống hôn nhân của bạn. Xin 
đề cập đến các điểm sau đây càng nhiều càng tốt.  Xin nêu ra các thí dụ cụ thể. 

•Xin diễn tả lại phẩm chất của sự giao tiếp giữa hai bạn trong suốt cuộc hôn nhân..Có những khó 
khăn gì trong lãnh vực này xin giải thich rõ! 
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•Những điều gì là cội rễ của sự xung khắc giữa hai người ? Khi nào những xung khắc đó xuất 
hiện? Bạn đã thử làm những gì để giải quyết? 
•Tại sao cuộc hôn nhân thất bại? Xin giải thich từng chi tiết những điều mà bạn tin là nguyên 
nhân chính hay là những nguyên nhân gây nên cuộc đổ vỡ hôn nhân. 
•Thái độ của mỗi bên về việc chia sẻ những trách nhiệm thông thường của một gia đình chung là 
thế nào? 
•Một trong hai người cỏ thiếu sót trong việc hỗ trợ người kia trong lúc gập khủng hỏang  không? 
Nếu có, xin giải thích! 
•Bạn quan niệm trách nhiệm của bạn trong đời sống gia đình là gì? 
•Bạn và người phối ngẫu cũ có biết bày tỏ và tiếp nhận những cử chỉ âu yếm, nồng ấm và thân 
thiết hay không?  Nếu không, tại sao? 
•Bạn và người phối ngẫu cũ có chia sẻ với nhau những thích thú và họạt động hay không? Xin 
nói ra những tương phản trong lãnh vực này. 
•Trong đời sống vợ chồng, phẩm chất của các quan hệ xác thịt như thế nào? Xin tả lại các khó 
khăn trong lãnh vực này. 
•Có những trường hơp ngọai tình trong khi sống gia đình hay không? Nếu có, xin tả ra những 
trường hợp đó và hậu quả đối với tương giao vợ chồng như thế nào!   
•Nếu không có đứa con nào được sinh ra trong thời gian sống vợ chồng, xin giải thích tại sao! Sự 
kiện này ảnh hưởng đến quan hệ vơ chồng như thế nào? 
•Nếu Bạn hoặc người phối ngẫu cũ đã phải tìm đến cố vấn hôn nhân, xin cho biết tên và địa chỉ 
của vị cố vấn và ngày tháng tham khảo ước chừng la bao giờ! 
 
 
15. Cá Tính (Character): Xin miêu tả cá tính của người phối ngẫu cũ của bạn. Xin đề cập đến 
các điểm sau đây càng nhiều càng tôt. Xin cho các thí dụ cụ thể. 
 

•Trung thực (Truthfulness) 

•Ngay thật (Honesty) 

•Sức mạnh thiêng liêng (Spiritual Character) 

•Lòng xác tín (Strength of Conviction)  

•Cởi mở (Openness) 

•Tận tụy với con cái ( Devotion to children) 

•Hết lòng với công việc( Dedication to work) 

•Cá tính khác ( vui vẻ, âu sầu, chán nản, hướng ngọai, hay giận, trầm lặng, hay cãi lý v.v…) 

 

16. Ly Thân (Separation): Xin cho chúng tôi biết vài điều về cuộc Ly Thân cuối cùng. 
      Xin dề cập đến các diểm sau đây càng nhiều càng tôt. Xin cho các thí dụ cụ thể. 
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•Trong khi sống hôn nhân, có những lần ly hôn tạm thời hay không?  Nếu có, xin cho biế nguyên 
nhân, bối cảnh, ngày tháng, thời gian và lý do phải ly thân và rồi hòa giải được. 
•Những biến cố riêng rẽ nào, những khó khăn hay hòan cảnh nào dẫn đến cuộc ly hôn cuối cùng 
và việc ly dị theo luật đời?  
•Khi nào hai người không còn sống chung với nhau ? 
•Khi nào bạn nạp đơn xin ly dị theo luật đời (dissolution)? 
•Có ai cố khuyên bạn chấm dứt sư ly thân cuối cùng không? Nếu có, người đó là ai và  lý lẽ của 
họ là gì ?    
 

Linh Tinh: Xin trả lời từng câu một sau đây: 

17.  Người phối ngẫu cũ của bạn có bao giờ tái hôn không? Nếu có, xin cho biết ngày tháng và 
địa điểm của các cuộc tái hôn ấy. Nếu có vụ tái hôn nào kết cục bằng ly dị, xin cắt nghĩa rõ. 

18. Bạn có bao giờ tái hôn theo luật đời không? Nếu co, bạn cho biết ngày tháng và nơi chốn của 
các vụ tái hôn ấy. Nêu có vụ nào kết liễu bằng cái chết hay ly dị, xin giải thích 

19. Người phối ngẫu hiện thời hay người phối ngẫu dự cưới tương lai của bạn trước đây có bao 
giờ lập gia đình không? Nếu có, xin cho biết ngày tháng và nơi chốn của các vụ kết hôn ấy.  Co 
vụ nào trong số đó kết liễu bằng cái chết hay ly di không? Nếu có, xin giải thích. 

20. Người phối ngẫu cũ của bạn có sẵn lòng cộng tác với Tòa Án này bằng cách trình bày sự việc 
về phía của mình hoặc bằng văn thư hay đích thân trình bầy không. Nếu có, tại sao bạn tin tưởng 
như vậy?    

21. Người phối ngẫu cũ của bạn có ác cảm đối với bạn, với bất cứ ai trong gia đình bạn hay bất 
cứ ai bạn chỉ định làm nhân chứng không? Nếu có, xin giải thích.  

22. Có sự kiện hay hòan cảnh nào khác liên hệ dến cuộc hôn nhân của bạn với người phối ngẫu 
cũ mà bạn tin rằng hữu ích cho việc cứu xét đơn thỉnh nguyện xin hủy bỏ hôn phối của bạn 
không? Nếu cỏ, xin trình bày ra.  

 

 

 

 

 

 

 

Giáo Phận  San Bernardino 
                                Văn phòng Giáo Luật 

                                             Đơn Thỉnh Cầu 
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Cha Mẹ: Xin cho biết Tên, Địa Chỉ và Số Điện Thọai của Cha Mẹ của bạn và của người phối 
ngẫu cũ của bạn. (Các vị đó sẽ được tiếp xúc để làm nhân chứng trong vụ kiện của bạn). Nếu vị 
nào không thể tiếp xúc được vì lý do tuổi tác hay sức khỏe suy kém, xin ghi chú ở cuối trang 
này. Nếu vị nào chỉ biết tiếng Việt mà thôi xin ghi điều này sau ghi dưới câu hỏi về số điện thọai.    

 

Tên Cha Mẹ của bạn:     Cha mẹ của người phối ngẫu cũ: 

 

Tên người Mẹ:______________________  Tên người Mẹ:_____________________________ 

 

Địa chỉ :____________________________     Địa chỉ:__________________________________ 

Thành phố, Tiểu bang, Số bưu chính      Thành phố, Tiểu bang, Số bưu chính 

 

 

Số khu vực & diện thọai:                                             Số khuvực & điện thọai: 

 

 

Tên người Cha:  _____________________  Tên người Cha: _____________________________ 

 

 

Địa chỉ: ____________________________  Địa chỉ: ____________________________ 

Thành phố, Tiểu bang, Số bưu chính      Thành phố, Tiểu bang, Số bưu chính 

 

 

Số khu vực & điện thọai:    Số khu vực & điện thoai:  

 

 

Giáo phận San Bernardino 
                      Văn phòng Giáo Luật  

Đơn Thỉnh Nguyện 
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Các Nhân Chứng: Xin ghi danh tính, địa chỉ và số điện thọai của các nhân chứng khác của bạn. 
Họ là những người biết hòan cảnh của bạn lúc kết hôn, đặc biệt lý do tại sao bạn quyết định kết 
hôn và lý do tại sao hôn nhân tan vỡ. Họ là những người sẵn lòng làm chứng cho bạn. Nếu vị nào 
chỉ biết nói tiếng việt, xin ghi chú dưới hàng chữ câu hỏi về liên hệ với bạn.   

 

A.Tên (xin ghi  Ông, Bà, Cô..)     B. Tên (xin ghi Ông, Bà, cô..) 

 

Địa chỉ:          Địa chỉ: 

Thành phố      Tiểu bang Số bưu chính        Thành phố    Tiểu bang    Số bưu chính 

 

Số khu vực & điện thọai:                                       Số khu vực & diện thọai: 

 

Liên hê:                       Liên hệ: 

 

 

C. Tên (xin ghi Ông, Bà, Cô...)                     D. Tên (xin ghi Ông, Bà, Cô....) 

 

Địa chỉ:            Địa chỉ: 

Thành phố      Tiểu bang      Số bưu chính              Thành phố    Tiểu bang   Số bưu chính 

 

 

Số khu vực&điện thọai:             Số khu vực&điện thọai: 

 

Liên hệ:             Liên hệ:   

 

Giáo phận San Bernardino 
Văn Phòng Giáo Luật 
 Đơn Thỉnh Nguyện  
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Dự Tính Kết Hôn:  Nếu lúc này bạn đang dự tính kết hôn ( hay đã tái hôn theo luật đời ) và bạn 
muốn cuộc kết hôn mới này hoặc được hợp thức hóa hay dược cử hành trong một thánh đường 
Công Giáo, xin cho biết những dữ kiện về người phối ngẫu bạn đã chọn. 

 

Tên (kể cả tên lúc còn nhỏ, nếu thích hợp):    

 

Địa chỉ: 

Thành phố / Tiểu bang /số bưu chính: 

 

Tôn giáo của người phối ngẫu tương lai này:  

 

Người phối ngẫu (tương lai) trước đây có kết hôn không? 

 

Nếu đã có kết hôn, chồng cũ hay vợ cũ của người đó còn sống không? 
(Nếu còn sống, anh ta hay chị ta cũng cần phải xin hủy bỏ hôn phối) 
 

Bạn đã làm giá thú với người này chưa?  

 

Nếu đã có, xin cho biết làm ở đâu và làm bao giờ.  

 

Tôi hiểu rằng tôi không thể dự trù cho một hôn lễ tương lai trong Nhà Thờ Công Giáo trước khi 
Tòa Án Đạo đạt tới một phán quyết về trường hợp của tôi. 

Sau khi hòan tất đơn thỉnh nguyện này và trả lời các câu hỏi từ 10 tới 20 trên các trang giấy riêng 
biệt, xin kẹp các trang giấy có in các câu hỏi lên mặt trên các trang có câu trả lời. Các câu hỏi và 
các câu trả lời của bạn phải được nạp cho vị Trạng Sư của bạn- là Cha Quản Xứ, hay Phụ Tế, 
hoặc giáo dân làm Trạng Sư.  Vị Trạng Sư đó sẽ yêu cầu bạn tuyên thệ là đã nói sự thật, bảo bạn 
ký tên dưới đây, làm chứng chữ ký của bạn và chuyển đơn thỉnh cầu lên Tòa Án. 

       

Đính kèm: 

1) Bản sao chứng chỉ Rửa Tội của bạn. 

2) Chứng chỉ hôn thú phần đời cho cuộc hôn nhân nói trong đơn Thỉnh cầu này. 
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3) Án lệnh phần đời tuyên bố cho ly dị. 

4) Số tiền lệ phí $100.00. (Xin ký chi phiếu trả cho : Tòa Án Giáo Phận San Bernardino. 
Tổng số án phí cho tới khi kết thúc là $400.00) 

(  ) A. Tôi hiểu rõ trách nhiệm tài chính trong việc xét xử vụ án của tôi. Án Phí đính kèm. 

(  ) B. Tôi không có khả năng trả lệ phí. ( Xin nêu các lý do trong trang giấy riêng khác) 

 5)  Tất cả các tài liệu chứng cớ khác liên quan đến lời khai của bạn như hồ sơ Trị Bệnh hay báo 
cáo của Cảnh Sát. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Giáo Phận San Bernardino 
                                          Văn Phòng giáo Luật 

          Đơn Thỉnh Cầu 
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Có Thiên Chúa chứng giám, tôi xin thề rằng, với tất cả sự hiểu biết của tôi, 
những lời khai của tôi kèm theo đây là đúng và xác thực. 

 

----------------------------------. 
Chữ ký của Nguyên Đơn 
 

Chỉ định Trạng Sư: Tôi cho phép và chỉ định nhân vật ký tên dưới đây hành động với tư cách là 
Trạng Sư của tôi trước Tòa Án của Giáo Phận San Bernardino trong vụ xét xử đơn Thỉnh Cầu 
xin hủy bỏ cuộc Hôn Nhân của tôi. Tôi cho phép vị Trạng Sư nhân danh tôi tiếp nhận các thông 
báo và duyệt xét các án lệnh và quyết định của Tòa Án.  

 

----------------------------------------. 
Chữ ký của Nguyên Đơn 
 

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

Nguyên đơn đã ký lời tuyên thệ trên đây trước mặt tôi vào ngày tháng ghi trên Tôi đã đọc lời 
khai và khuyến cáo Tòa Án chấp nhận xử lý vụ này. Hơn nữa, tôi chấp nhận sư chỉ định làm 
Trạng Sư trong vụ này. 

 

----------------------------------------. 
Chữ ký của Linh Mục/Phụ Tế/giáo dân Trạng Sư 
 

Xin viết chữ in Tên của Trạng Sư:  

 Giáo Xứ:                                                                                Ấn tín: 

Địa chỉ gửi thư: ______________________________ 

Thành phố, Tiểu bang, Số bưu chính    

Số điện thọai:    

Địa chỉ điện thư:  

 

       Giáo Phận San Bernardino 
               Văn Phòng Giáo Luật 
               Đơn Thỉnh Nguyện 
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            Ý KIÊN CỦA TRẠNG SƯ 

   (Do vị Trạng Sư viết và nạp cùng với Thỉnh Nguyện Thư cho Văn Phòng Giáo Luật) 

Căn cứ vào các chứng cớ Nguyên Đơn đã trình bày cho tôi nên tôi tin rằng một hay nhiều các 
tình trạng hay hòan cảnh sau đây đã dẫn đến sư tan vỡ của hôn nhân của 

  và 

Nguyên Đơn   Bị cáo 

 

Nguyên Đơn                Bị cáo 

   

(   )          (   )   Không xử dụng đủ lý trí (Giáo luật khỏan 1095, 1) 

(   )         (   )   Thiếu sót trầm trọng trong sự nhận thức phán đóan về  
                                             quyền và bổn phận cốt yếu của hôn nhân(Giáo luật khỏan   
                                             1095, 2)  
 
(   )                      (   )  Thiếu khả năng bẩm sinh về tâm lý để đảm nhận các bổn    
                                              phận trong hôn nhân (Giáo luật khỏan 1096, &1) 
 
(   )                      (   )  Không biết gì về bản chất của hôn nhân(Giáo luật ,  
                                              Khỏan 1096, &1) 
 
(   )   (   )   Nhầm về người (Giáo luật khỏan 1097, &1). 

(    )                             (   )    Nhầm về phẩm tính của người(Giáo luật khỏan 1097, &2)  

(   )                     (   )   Lừa đảo (Giáo luật 1098) 

(   )                        (   )   Sai lầm về sự chung thủy trong hôn nhân, yếu tố quyết định ý muốn 
(Giáo luật 1099) 

 
(   )                      (   )   Sai lầm về sự Bất Khả Hủy Bỏ của hôn nhân, yếu tố quyết định Ý 

Muốn (Giáo luật 1099) 
 
(    )                       (   )   Sai lầm về sự cao trọng của Bí Tích Hôn Phối, yếu tố Quyết định ý 

muốn(Giáo luật 1099) 

     (   )                    (   )    Hòan tòan lọai bỏ ý niệm Hôn Nhân (giả dối hòan tòan) (Giáo luật 
1101, &2) 

(   )                (   )    Chủ ý lọai bỏ con cái( Gỉa dối một phần – Không  muốn có con)                           
( Giáo luật 1102, &2) 
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     (   )                    (   )    Chủ ý lọai bỏ quan niệm Chung Thủy trong Hôn Nhân (Giả dối một                                   
phần -  Có ý không chung thủy) (Giáo Luật 1101, &2) 

    (   )                    (   )    Chủ ý lọai bỏ đặc tính Vĩnh Viễn của hôn nhân) (Gỉa dối Một phần.                       
Có ý không giữ gia đình mãi mãi) (Giáo luật 1101, &2) 

    (   )                           (   )    Có vợ hay chồng tương lai (Giáo luật 1102, &1) 

    (   )                        (   )    Có vợ hay chồng trước đây (  Giáo luật 1102, &2) 

    (   )                        (   )    Có vợ hay chồng hiện tại ( Giáo luật 1102, &2) 

    (   )                        (   )    Bị áp lực (Giáo luật 1103) 

    (   )                        (   )     Sợ Hãi (Giáo luật 1103) 

    (   )                        (   )    Thiếu sự ưng thuận trong lúc hợp thức hóa (Giáo luật 1157) 

Theo những thông tin do Nguyên Đơn cung cấp, ý kiến của tôi là cuộc hôn nhân này có thể vô 
hiệu vì các lý do sau đây: 

 

 

 

Nhận xét thêm của Trạng Sư: (Quan ngại hơn nữa về việc xét xử vụ án này là Nguyên đơn ở 
trong chương trình giáo lý tân tòng, không lưu lóat về Anh ngữ, đọc và viết không thạo, bị mắc 
các chứng bệnh định kỳ, v.v.) 

 

 

Nguyên Đơn đã dược thông báo về phí tổn, ước tính thời gian và điều ngăn cấm không được lập 
hôn thú mới trước khi vụ xử này kết thúc. 

 

______________________________                 ____________________________ 
Linh mục/ Phụ tế/ giáo dân Trạng Sư                                   Ngày tháng năm 
 

(Dành cho Giáo dân Trạng Sư) Nhiệm kỳ của tôi Chấm dứt: ---------------------- 


