ĐƠN XIN CÔNG BỐ HÔN NHÂN VÔ HIỆU
--+-Kính gởi: Tòa Án Hôn Phối Giáo phận Phan Thiết
Tôi là (tên thánh, họ và tên) .........................................................................................................
Tôi xin Tòa Án Hôn Phối Giáo phận thẩm tra và công bố vô hiệu hôn nhân mà tôi đã cử hành
với ông/bà…………………………………………………….. ................................ ngày ……..tháng……. năm …….
tại Giáo xứ ……………………………………….Giáo phận…………….……………………. .
Tôi viện dẫn thẩm quyền của Tòa Án Hôn Phối Giáo phận Phan Thiết, vì:
 Hôn nhân của tôi đã cử hành tại Giáo phận này;
 Tôi có cư sở/bán cư sở tại Giáo phận này;
 Người phối ngẫu của tôi có cư sở/bán cư sở tại Giáo phận này;
 Tại Giáo phận này, hầu hết chứng cứ phải thu thập sẽ được thu thập dễ dàng nhất.
Tôi nghĩ rằng khế ước hôn nhân của tôi vô hiệu, với lý do .........................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
1. Lý lịch:
Nguyên đơn

Bị đơn

Họ tên ………….…………………………..……………………

Họ tên ………….………………..……………..………………..

Địa chỉ …………………………………….….……………..…... Địa chỉ ……………………………...………….….……………..
Điện thoại:…………………email: ……….……………………

Điện thoại:…………………email: …………….………………

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

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

tại ………………………………………………………..……….

tại …………………..…………………………………………….

 Là người Công giáo
 Là Ki-tô hữu không Công giáo
 Chưa rửa tội
Nay

thuộc

Giáo

xứ

 Là người Công giáo
 Là Ki-tô hữu không Công giáo
 Chưa rửa tội

………………………………… Nay

thuộc

Giáo

xứ

…………………………………

Giáo phận………………………………………..………………

Giáo phận……………………………………..…………………

Trình độ văn hóa ………………………………....…………….

Trình độ văn hóa …………………………………...……….….

Nghề nghiệp hiện tại………………………..………….………

Nghề nghiệp hiện tại……………………………...….…………

Số con cái đã có trong hôn nhân này là …………….…….…

Số con cái đã có trong hôn nhân này là ………..………….…

Hiện nay đang sống:

Hiện nay đang sống:

 Độc thân
 Như vợ chồng với

 Độc thân
 Như vợ chồng với

…………………………………………………….
từ năm………………và đã có thêm…………...…
con.

…………………………………………………….
từ năm………………và đã có thêm……...………
con.

Cha là …………………………………...……………………….

Cha là …………………………………………...……………….

Tôn giáo……………………………………………………

Tôn giáo……………………………………………………

Địa chỉ ……………………………………..………………

Địa chỉ ……………………..………………………………

Điện thoại………………………………………………….

Điện thoại………………………………………………….

Mẹ là …………………………………………………………….

Mẹ là …………………………………………………………….

Tôn giáo……………………………………………………

Tôn giáo……………………………………………………

Địa chỉ ……………………………………..………………

Địa chỉ ……………………………………..………………

Điện thoại………………………………………………….

Điện thoại………………………………………………….

2. Tài liệu gởi kèm:







Bản Tường Trình Hôn Phối
Chứng Thư Hôn Phối
Chứng Chỉ Rửa Tội của Nguyên đơn
Chứng Chỉ Rửa Tội của Bị đơn
Danh sách Nhân chứng
Bản sao Phán quyết Thuận Tình Ly Hôn
Các tài liệu khác (nếu có, xin liệt kê):
……………………………………………………..……………………………………………………..…………
…………………………………………..……………………………………………………..……………………

Làm tại Giáo xứ ……………..……… ngày …………tháng ……….năm ……….
Nguyên đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên)1

…………………………………………..
Xác nhận của Cha Chánh xứ về cư sở và về khả năng tái hợp của đôi Hôn phối:
1. …………………………………..…………………………………………..…………………
2. ……………………………………………………………..………………..…………………
(Ký tên, đóng dấu)

Linh mục Đại diện Tư Pháp ký nhận đơn: ……………………………………………………………………..
1

Mẫu số 1/Vp. TAHP Gp. Phan Thiết. Xin in Đơn hai mặt trên một tờ A4.

