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Những Vấn Nạn Thông Thường Về Tiêu Hôn 
 

Chấm dứt hôn nhân là một kinh nghiệm thật khó khăn, và ly dị là một trong những thảm kịch của đời sống. Nhiều 

hôn nhân đã kết thúc qua việc ly dị dù người ta đều có ý ngay lành là muốn gầy dựng một gia đình. Giáo Hội Công 

Giáo cảm thông với sự đau khổ và căng thẳng do hôn nhân đổ vỡ đã gây ra cho tất cả những ai liên hệ. Vai trò căn 

bản của Văn Phòng Tòa Án Giáo Phận Galveston-Houston là để giúp đỡ quý vị thỉnh nguyện xin tiêu hôn. Không 

may, đã có nhiều sự hiểu lầm về vấn đề tiêu hôn trong Giáo Hội Công Giáo. Tài liệu này sẽ trả lời những vấn nạn 

thông thường về tiêu hôn. 
 

1. Tiêu Hôn là gì? 
 

Để trả lời câu hỏi này, ta phải hiểu hôn nhân như thế nào trong cái nhìn của Giáo Hội Công Giáo. Giáo Hội hiểu 

rằng hôn nhân là một “giao ước hôn phối, mà qua đó người nam và người nữ cùng nhau tạo nên một cuộc thông 

hiệp trọn cả cuộc sống, mà tự bản tính giao ước hôn phối hướng về thiện ích của đôi bạn cũng như việc sinh sản 

và giáo dục con cái” (Giáo Luật 1055, §1). Mỗi người phải hứa trung tín vĩnh viễn trong suốt cuộc đời, cho đến 

khi một trong hai người người phối ngẫu qua đời (Giáo Luật 1056). 
 

Hôn nhân là một bí tích hoặc không phải là bí tích. Là một bí tích khi cả hai đã được rửa tội theo nghi thức Công 

Giáo hay theo nghi thức của các giáo phái Kitô hữu khác. Mọi hôn nhân (của người Công Giáo, Chính Thống 

Giáo, Tin Lành, Do Thái Giáo, không phải Kitô Giáo, không có đức tin), dù là bí tích hay không, đều được phỏng 

định là thành sự. Sự thiện ích của những thành phần có liên hệ (vợ/chồng, con cái, các thành viên gia đình, xã 

hội, Giáo Hội) đòi buộc việc phỏng định thành sự này. Giáo Hội Công Giáo vẫn trung thành với lời giảng dạy 

của Đức Giêsu Kitô về hôn nhân, ly dị và tái hôn (Mk. 10:2-12; Lk 16:18; Mt. 5:31-32, Mt. 19:3-11; 1 Cor. 7:10-

11, 39; Rom. 7:2-3). Để biết rõ hơn giáo huấn về hôn nhân, xin tham khảo Giáo Lý Công Giáo, số 1601-1666. 
 

Mọi hôn nhân, ngay từ lúc ban đầu, được phỏng định là thành sự. Do đó, giây liên kết hôn nhân bị ràng buộc cho 

tới khi một trong hai người phối ngẫu qua đời (1 Cor. 7:39; Rom. 7:2-3). Với tất cả mọi suy đoán, sự trái ngược 

với việc thành sự cũng có thể được đặt ra. Nếu khi có bằng cớ đầy đủ cho thấy hôn nhân đó không thành sự, thì 

sự phỏng định lúc đầu về việc thành sự của hôn nhân đã không có. Giá trị của lời thề hứa giữa hai người phối 

ngẫu trao cho nhau trong hôn lễ là một điều hết sức quan trọng. Nếu một người không hiểu trọn vẹn đặc tính của 

hôn nhân trước khi thề hứa, hoặc không có sự tự do thề hứa, hay không có ý định coi đó là một hôn nhân như 

Giáo Hội hiểu (nghĩa là: về tính cách vĩnh viễn, sự trung tín, sẵn sàng đón nhận con cái, v.v) hoặc không có khả 

năng để chu toàn bổn phận và quyền lợi trong hôn nhân, thì người ấy đã bước vào một tương giao mà thiếu một 

(hoặc nhiều) yếu tố thiết yếu của hôn nhân như Giáo Hội Công Giáo hiểu. Do đó khi một hôn nhân không phản 

ảnh được sự hiểu biết này, nó được coi là “bất thành” hoặc “vô hiệu.” Qua một tiến trình tiêu hôn, khi có thể 

chứng minh được là cuộc hôn nhân nào đó không thành sự, và rồi Giáo Hội có thể ban hành một “công bố về tính 

cách vô hiệu của hôn nhân,” việc công bố này nói lên sự phỏng định thành sự lúc ban đầu của hôn nhân đã không 

đúng. Giáo Hội không tuyên bố một thực tại mới, mà chỉ nói lên một thực tại mà nó đã thực sự hiện hữu lúc ban 

đầu. Nếu có điều gì được coi là “mới mẻ” thì đó là sự phỏng định thành sự ngay từ lúc ban đầu bây giờ được 

tuyên bố là không đúng. 
 

2. Tôi chỉ nghe về từ ngữ “tiêu hôn” (annulment). Sao bây giờ chúng ta lại dùng mệnh đề “một công bố về 

tính cách vô hiệu” (a declaration of nullity)? 
 

Từ ngữ “tiêu hôn” thường được hầu hết mọi người dùng đến. Nên biết rằng định nghĩa tiêu hôn của Giáo Hội 

Công Giáo rất khác biệt với định nghĩa trong tự điển phổ thông. Người ta thường hiểu ý nghĩa của sự tiêu hôn với 

nhiều ý nghĩa mà nó ám chỉ Giáo Hội đang tiến hành điều gì đó trong hôn nhân của quý vị. Điều này không đúng. 

Thay vào đó, Giáo Hội chỉ ban hành một công bố về hôn nhân. Nếu sự tiêu hôn được ban hành, có nghĩa là Giáo 

Hội tuyên bố rằng hôn nhân ấy đã thiếu một (hoặc nhiều) yếu tố căn bản ngay từ lúc ban đầu khiến hôn nhân ấy 

không thành sự. Thay vì dùng từ ngữ “tiêu hôn,” mệnh đề thích hợp trong giáo huấn của Giáo Hội là:  
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“một công bố về tính cách vô hiệu,” nghĩa là một công bố có ý nói rằng một hôn nhân bất thành nên không có sự 

ràng buộc cho tới khi một trong hai người phối ngẫu qua đời, như trong trường hợp một hôn nhân thành sự. 
 

3. Bản công bố về vô hiệu hóa “có xoá bỏ mọi quá khứ của đời sống hôn nhân như nó chưa bao giờ hiện hữu” 

không? 
 

KHÔNG. Đây lại là một lý do nữa mà tại sao chúng ta nên dùng mệnh đề “công bố về tính cách vô hiệu” thay vì “tiêu 

hôn”. Sự tương giao thực sự có hiện hữu trong một thời gian, và tương giao đó được công nhận bởi dân luật. Con cái 

có thể phát sinh từ tương giao đó. Không thể hồ nghi là đã có những khía cạnh tốt đẹp bởi tương giao đó. Nhưng nếu 

một công bố về tính cách vô hiệu được đưa ra, nó nói lên rằng tương giao vợ chồng ấy thiếu một hay nhiều yếu tố mà 

Giáo Hội Công Giáo coi như then chốt để hình thành một hôn nhân thành sự, có tính cách rằng buộc cho đến khi một 

trong hai người phối ngẫu qua đời. Giáo Hội không công bố điều then chốt gì được coi là mới mẻ hay cũng không đặt 

ra một vấn đề gì đối với hôn nhân. Đúng hơn, đó là một công bố về thực tại của tương giao vợ chồng. Dù tương giao 

đó tương tự như một hôn nhân, nhưng thiếu (các) yếu tố khiến nó không trở thành một hôn nhân thành sự và không có 

tính cách ràng buộc cho đến khi một trong hai người phối ngẫu qua đời. 
 

4. Giáo Luật là gì? Tại sao Giáo Hội Công Giáo phải có quá nhiều luật? Một toà án tôn giáo là gì? 

 

Bất cứ tổ chức nào trong xã hội đều có luật lệ và quy tắc của nó vì sự hữu hiệu của trật tự và sinh hoạt của tổ chức 

ấy. Giáo Hội Công Giáo cũng có các điều luật và quy tắc được gọi là Giáo Luật (Luật của Giáo Hội). Một số điều 

luật phát xuất từ Thiên Chúa, một số khác do con người đặt ra. Qua dòng thời gian, Giáo Hội thấy cần phải thiết 

lập các quy luật chung để mọi thành phần của Giáo Hội được đối xử cách đồng đều và công bằng, với quyền lợi 

của mọi người được bảo vệ. Bộ Giáo Luật không phải chỉ là một số luật lệ và quy tắc. Nó là “cuốn quy luật” của 

Giáo Hội, đã được viết thành văn được gọi là “giáo luật,” sách ấy bao gồm các thừa tác vụ và giáo huấn của Giáo 

Hội, các định nghĩa, các đề nghị cho những sự việc phải được diễn tiến như thế nào, và đúng vậy, cuốn quy luật 

này bao gồm các luật lệ và quy tắc. 

 

Văn phòng tòa án là văn phòng pháp lý của giáo phận, như Giáo Luật đòi buộc. Chức năng chính của tòa án là 

duyệt xem các đơn thỉnh nguyện được đệ trình, để xin Giáo Hội công bố về tính cách vô hiệu của hôn nhân. Trong 

mọi tổ chức dân sự cũng như tôn giáo, người ta có thói quen đưa vấn đề tranh chấp lên giới thẩm quyền trong 

cộng đồng để tìm ra một giải pháp. Thói quen này đã có ghi lại trong Kinh Thánh (XH. 18:13-26; Mt. 18:15-18; 

CVTĐ 15:5-6), và đó là một thực hành mà Giáo Hội tiếp tục duy trì. Nếu có vấn nạn liên quan đến hôn nhân có 

thành sự và bị ràng buộc cho tới khi một trong hai người phối ngẫu qua đời hay không, thì vấn nạn đó được đưa 

ra trước cộng đồng Giáo Hội qua một văn phòng tòa án của Giáo Hội. Tiến trình này của Giáo Hội bao gồm việc 

điều tra các dữ kiện có liên quan đến hôn nhân ấy và Giáo Hội có thể đưa ra bản công bố về vô hiệu. 

 

Tiến trình xin công bố vô hiệu của các tòa án trong Giáo Hội Công Giáo đều có những phương thức giống nhau, 

vì bất cứ tòa án nào cũng đòi buộc phải tuân theo Giáo Luật. Tuy nhiên, mỗi tòa án có những cách thức riêng để 

ứng dụng những phương thức đó. Mỗi tòa án đều có những câu hỏi, thể thức và đòi hỏi riêng để đáp ứng với nhu 

cầu và sắc thái của mỗi địa phương. 

 

Tòa án được điều hành bởi các luật sư giáo luật (giáo sĩ hoặc giáo dân có bằng cấp về Giáo Luật) và một ban quản 

trị có kinh nghiệm. Giám đốc của tòa án được gọi là vị Đại Diện Tư Pháp hay Officialis. Những người có thẩm 

quyền quyết định sau cùng là các luật sư giáo luật. Mỗi quyết định được biểu quyết bởi một ban hội thẩm gồm ba 

luật sư giáo luật, trong trường hợp thiếu luật sư giáo luật và vì tính cách cần thiết mục vụ, một quyết định có thể 

được biểu quyết bởi một luật sư giáo luật. 

 

5. Tôi đã ly dị. Tại sao Giáo Hội Công Giáo không công nhận điều này? 

 

Một ly dị dân sự là một thực tại dân sự. Mặc dù ly dị dân sự cho phép quý vị được kết hôn trong lãnh vực dân sự, 

nhưng nó không cho quý vị một quyền tương đương trong Giáo Hội Công Giáo. Giáo Hội Công Giáo vẫn trung 

thành với lời giảng dạy của Đức Giêsu Kitô về hôn nhân, ly dị và tái hôn. (Mk. 10:2-12; Lk 16:18; Mt. 5:31-32, 

Mt. 19:3-11; 1 Cor. 7:10-11, 39; Rom. 7:2-3). Chính Đức Giêsu chưa bao giờ cho phép bất cứ ai được tái hôn sau 

khi ly dị, một khi người phối ngẫu trước vẫn còn sống (theo Giáo Lý Công Giáo số 1650). 

 

II 



6. Giáo Hội Công Giáo lấy quyền gì để quyết định rằng tôi có thể hay không thể ly dị và/hoặc tái hôn? 

 

Hôn nhân không chỉ là một tương giao riêng biệt giữa hai người phối ngẫu, nhưng là một tương giao cá biệt được 

hình thành trong một xã hội. Vì là một thực tại của xã hội, hôn nhân cũng là một thực tại của Giáo Hội. Khi hôn 

nhân đổ vỡ, Giáo Hội Công Giáo rất lưu tâm đến ảnh hưởng của nó đối với đôi vợ chồng, con cái của họ (nếu có) 

và các thành viên trong gia đình, cộng đồng dân Chúa trong xã hội và sự bền vững của chính thể chế hôn nhân. 

Vấn đề không phải là người ta không thể ly dị, nhưng đúng hơn, họ không được ly dị VÀ tái hôn trong khi người 

phối ngẫu trước vẫn còn sống (Rom. 7:2-3). Giáo Hội Công Giáo vẫn trung thành với sự giảng dạy của Đức Kitô, 

và Giáo Hội không có thẩm quyền cho phép tái hôn sau khi ly dị nếu người phối ngẫu trước vẫn còn sống (theo 

sö Giáo Lý Công Giáo số 1650). 

 

7.  Sự công bố vô hiệu của Giáo Hội có giống như một “ly dị Công Giáo” không? 

 

KHÔNG. Ly dị là một thực tại luật pháp dân sự. Ly dị là hủy bỏ một hôn nhân có giá trị dân sự. Không một 

quyền năng con người nào có thể hủy bỏ một hôn nhân thành sự, hoàn hợp và là một bí tích (Mc.10:9; theo Giáo 

Lý Công Giáo, số 1614, 1640). Nên nhớ rằng, sự công bố vô hiệu hóa xác định rằng tương giao vợ chồng thiếu 

một hay nhiều yếu tố mà Giáo Hội Công Giáo coi là thiết yếu để hình thành một kết hợp thành sự, có tính cách 

ràng buộc cho tới khi một trong hai người phối ngẫu qua đời. Nói cách khác, việc kết hợp thành sự và có tính 

cách ràng buộc đã không có vào lúc cử hành hôn lễ, như cộng đồng phỏng định là đã có. 

 

8.  Tôi đã được tiêu hôn theo luật dân sự hay tiêu hôn bởi một giáo hội không phải là Công Giáo. Tôi có vẫn 

phải nộp đơn thỉnh nguyện, nếu tôi muốn kết hôn trong Giáo Hội Công Giáo hay không? 

 

CÓ. Quý vị vẫn phải nộp đơn thỉnh nguyện. Không sự vô hiệu hóa nào kể trên có giá trị ràng buộc đối với Giáo 

Hội Công Giáo. 

 

9.  Một công bố vô hiệu của Giáo Hội Công Giáo có ảnh hưởng gì đến luật dân sự hay không? 

 

KHÔNG. Ở quốc gia Hoa Kỳ, tiến trình này là cho các mục đích tinh thần và tôn giáo mà thôi, nó không ảnh 

hưởng gì đến luật dân sự. Tiến trình này chỉ liên quan đến sự cai quản nội bộ của Giáo Hội Công Giáo. Nó không 

ảnh hưởng gì đến những quyết định của dân luật trong bản án ly dị, như là việc phân chia tài sản, tính cách hợp 

pháp của con cái, vấn đề cấp dưỡng con cái, vấn đề giám hộ và quyền thăm viếng con cái, v.v. 

 

10.  Một công bố vô hiệu có thể làm con cái của tôi trở thành bất hợp pháp hay không?  

 

KHÔNG. Bất cứ người con nào được sinh ra trong hôn nhân này thì vẫn duy trì tính cách: hợp pháp và quyền lợi 

của con cái trong hôn nhân ấy. Giáo Luật xác nhận thực tại này (Giáo Luật 1137-1138). Người ta phải luôn luôn 

nhớ rằng con cái là một phần trong sự sáng tạo của Thiên Chúa và do đó chúng là quà tặng từ Thiên Chúa. Ngôn 

từ “hợp pháp” ở đây muốn ám chỉ đến sự quan hệ cha con của đứa trẻ. Dân luật và Giáo Luật cho rằng người 

chồng kết hôn với người vợ để sinh con cái, thì ông ta chính thức là cha của đứa trẻ. Không ai và cũng không có 

bất cứ công bố vô hiệu nào có thể làm mất đi sự quan hệ cha con của đứa trẻ. 

 

11.  Nhưng không phải là Đức Giêsu cho phép tái hôn hay sao, nếu một người phạm tội ngoại tình trong hôn 

nhân trước (Mt. 5:32;  19:9)? 

 

Không trung tín là một tội, một thất bại trong việc sống lời hứa trung tín (XH. 20:14) Ngoại tình tự nó không thể 

làm nguyên cớ cho việc tiêu hôn. Kiểu cách không trung tín có thể làm nguyên cớ cho cuộc hôn nhân không thành 

nếu một người phối ngẫu bước vào “hôn nhân” với ý định không trung tín (nghĩa là, không chấp nhận tính cách 

đơn nhất của hôn nhân). Có sự khác biệt giữa một người có ý định không trung tín và một người có ý định trung 

tín trong hôn nhân nhưng lỗi phạm sự trung tín ấy. 

 

Mặc dù một số bản dịch Thánh Kinh đã dùng từ ngữ “ngoại tình” như một mệnh đề ngoại lệ trong Phúc Âm 

Thánh Mátthêu, không may, bản dịch này không phản ảnh đúng với nguyên ngữ Hy Lạp “porneia.” Đức Giêsu  
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muốn nói về sự vĩnh viễn của hôn nhân cho đến khi một trong hai người phối ngẫu qua đời. Thật trái ngược nếu 

cho rằng Đức Giêsu vừa nói về tính cách vĩnh viễn vừa cho phép một ngoại lệ như thế. Nếu như vậy, bất cứ người 

phối ngẫu nào muốn ly dị và tái hôn thì chỉ cần phạm tội ngoại tình (XH. 20:14). Cách dịch chính xác hơn với 

nguyên ngữ Hy Lạp là “các kết hợp trái phép.” Phúc Âm Thánh Mátthêu là phúc âm duy nhất đề cập đến ngoại 

lệ này. Bởi vì trong cộng đoàn Thánh Mátthêu, có những người muốn trở lại Kitô Giáo, mà họ đã “kết hôn” với 

họ hàng ruột thịt (1 Cor. 5:1). Những “hôn nhân” này được coi là “các kết hợp trái phép,” không thành sự theo 

luật Do Thái (Lêvi 18). Người nào ở trong “kết hợp trái phép” như vậy thì được tháo gỡ khỏi tương giao ấy, để 

trở lại Kitô Giáo và được phép kết hôn với một người khác. Người ta tưởng đó là “ngoại lệ” nhưng không phải 

như vậy vì “hôn nhân” này không thành sự theo luật Do Thái, vì sự việc loạn luân quá hiển nhiên. Giáo Hội cũng 

nhận ra các “kết hợp trái phép” như thế là không thành sự. Công Đồng Giêrusalem tiếp tục lên án hành động này 

(CVTĐ 15:29). 

  

12.  Có những mẫu đơn khác nhau trong việc xin một công bố vô hiệu hóa hôn nhân hay không? 

 

CÓ. Đó là nhiệm vụ dành cho Người Bảo Trợ của Người Đứng Đơn để quyết định xem loại đơn xin nào quý vị 

phải điền. Các đơn xin phổ thông là đơn Formal (Chính Thức), đơn Absence of Canonical Form (Thiếu Yếu Tố 

Giáo Luật) và đơn Prior Bond (Ràng Buộc bởi Hôn Phối Trước). Có những thủ tục khác biệt với những loại đơn 

xin khác nhau. Người Bảo Trợ Đệ Đơn sẽ giúp quý vị trong tiến trình này.  

 

13. Giáo Hội không công bằng! Tôi không phải là người muốn ly dị. Người phối ngẫu cũ của tôi đã bỏ rơi tôi. 

Chúa Giêsu là Đấng nhân từ và hay tha thứ. Tại sao Giáo Hội có thể tha thứ cho kẻ sát nhân nhưng lại 

không tha thứ cho người ly dị? 

 

Thực tại đáng buồn trong các hôn nhân đổ vỡ là sự công bằng đã không có. Đôi khi, người phối ngẫu này có ý 

muốn và/hoặc có tránh nhiệm đối với việc ly dị hơn người kia. Nhưng ngay cả nếu người này không muốn trung 

tín với lời thề hôn nhân và muốn ly dị, thì sự việc này cũng không cho phép người kia không cần tuân giữ lời thề 

hôn nhân của mình. Đức Giêsu yêu thương mỗi người và tha thứ những hành động tội lỗi của chúng ta khi chúng 

ta sám hối. Nhưng Đức Giêsu không ban cho bất cứ ai quyền tái hôn và ly dị khi người phối ngẫu cũ vẫn còn 

sống (1. Cor. 7:39, Rom. 7:2-3). Giáo Hội có bổn phận phải trung thành với sự giảng dạy của Chúa Giêsu về hôn 

nhân, ly dị và tái hôn. Giáo Hội có trách nhiệm phải tôn trọng lời thề mà hai vợ chồng đã nói lên trước mặt Thiên 

Chúa và cộng đồng; và Giáo Hội phải giúp hai người trung thành với lời hứa của họ ngay cả khi một trong hai 

người không muốn như vậy. Giáo Hội sẽ tha thứ bất cứ hành động tội lỗi nào, kể cả tội sát nhân, nếu người ấy ăn 

năn sám hối và không muốn tái phạm nữa. Chỉ có ngoại lệ là “tội lộng ngôn phạm đến Chúa Thánh Thần” (theo 

Giáo Lý Công Giáo, số 1864). Giáo Hội sẽ tha thứ bất cứ hành động tội lỗi nào trong thời gian hôn nhân, ly thân 

và ly dị, nếu người ta thật lòng sám hối. 

  

14.  Ai ban cho Giáo Hội Công Giáo quyền xét xử tôi trong tiến trình này? 

 

Đây không phải là vấn đề xét xử quý vị, nhưng đúng hơn là vấn đề quy trách nhiệm cho đôi vợ chồng về các lời 

thề hứa hôn nhân được phỏng định là có giá trị, và điều tra xem hôn nhân của quý vị có phải là một kết hợp thành 

sự và bị ràng buộc cho đến khi một trong hai người phối ngẫu qua đời. Có rất nhiều dụ ngôn trong Thánh kinh đã 

đòi buộc chúng ta phải có trách nhiệm lẫn với nhau (Lk. 17: 3-4; Gal. 6: 1-10; 1 Th. 5:14-22; 2 Th. 3:10-15; 2 

Tim. 3:14-17, 4:1-5; Titus 1:9-16; etc.). Cũng như quý vị, Giáo Hội Công Giáo tin rằng hôn nhân thật quan trọng. 

Sự tự nguyện của quý vị khi chia sẻ những thực tại cá nhân và thầm kín về chính mình, về người phối ngẫu cũ 

cũng như sự tương giao trong hôn nhân trước của quý vị sẽ giúp Văn Phòng Tòa Án thẩm định xem mối tương 

giao vợ chồng quý vị có phù hợp với sự hiểu biết của Giáo Hội Công Giáo về hôn nhân hay không. Tiến trình 

này không tìm cách đổ lỗi hay “vạch lá tìm sâu”, nhưng chỉ để hiểu biết rõ ràng hơn về sự tương giao giữa hai vợ 

chồng. 

 

15.  Ai có thể bắt đầu tiến trình này? Họ bắt đầu như thế nào? 

 

Bất cứ ai đã ly dị về phương diện dân sự, dù là Công Giáo hay không, cũng có thể khởi sự tiến trình này. Họ liên 

lạc với giáo xứ Công Giáo địa phương để lấy hẹn gặp Người Bảo Trợ cho Người Đứng Đơn. Người Bảo Trợ là 

một linh mục, phó tế hay giáo dân được giáo xứ chỉ định để cung cấp tài liệu, hướng dẫn và hỗ trợ quý vị trong  
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suốt tiến trình. Người BảoTrợ sẽ quyết định xem loại đơn nào quý vị cần phải điền. (Tờ đơn xin tiêu hôn hay sự  

giúp đỡ của Người Bảo Trợ đều miễn phí.) Không một đơn thỉnh nguyện nào nộp lên Văn Phòng Tòa Án được 

chấp nhận nếu không có sự giúp đỡ của Người Bảo Trợ. 

 

16. Tôi không phải là người Công Giáo và cũng không có ý định trở thành người Công Giáo. Tại sao tôi phải 

nộp đơn xin? Làm thế   nào mà Giáo Hội lại áp dụng sự hiểu biết về hôn nhân của Giáo Hội trên tôi, khi 

tôi không phải là người Công Giáo? 

 

Chắc hẳn, quý vị có ý muốn kết hôn với một người Công Giáo trong Giáo Hội Công Giáo. Thường rất khó để 

một người không Công Giáo hiểu được sự cần thiết của tiến trình này, nhưng Giáo Hội Công Giáo tôn trọng sự 

toàn vẹn của mọi hôn nhân thuộc bất cứ loại nào: [tôn giáo, hợp thức hóa, dân luật (quan tòa, v.v), xã hội công 

nhận, v.v.]. Dù rằng tòa án dân sự đã cho quý vị quyền tái hôn trong lãnh vực dân sự, điều đó không ban cho quý 

vị một quyền tương tự trong Giáo Hội Công Giáo. Cũng xin hiểu cho rằng việc trở thành người Công Giáo không 

đòi buộc cho tiến trình xin tiêu hôn này hoặc để được kết hôn trong Giáo Hội. 

 

Sự hiểu biết về hôn nhân của Giáo Hội được áp dụng cho mọi hôn nhân, vì sự hiểu biết này bắt nguồn từ bản tính 

loài người và bản chất của hôn nhân (luật tự nhiên). Và luật của Đức Giêsu cũng bắt nguồn từ thực tại ấy. Sự hiểu 

biết của Giáo Hội về hôn nhân không nhất thiết phải khác biệt với các tôn giáo khác. Điều khác biệt là sự hiểu 

biết của Giáo Hội được dựa trên sự giảng dạy của Đức Giêsu, đó là không ai có thể tái hôn sau khi ly dị, một khi 

người phối ngẫu cũ vẫn còn sống (1. Cor. 7:39; Rom. 7:2-3). Và sự giảng dạy của Đức Giêsu áp dụng cho mọi 

người, chứ không chỉ riêng cho người Công Giáo. 

 

17. Tôi đã kết hôn nhiều lần. Tôi có phải làm đơn xin cho mỗi một hôn nhân trước hay không? 

 

CÓ. Một đơn xin vô hiệu hóa phải được nộp cho mỗi và mọi hôn nhân đã bị đổ vỡ thuộc bất cứ loại nào: [tôn 

giáo, hợp thức hóa, dân luật (quan tòa, v.v.), xã hội công nhận, v.v] nếu những người phối ngẫu trước vẫn còn 

sống và những hôn nhân ấy chưa được Giáo Hội Công Giáo tuyên bố là vô hiệu. Mỗi và mọi hôn nhân trước phải 

được duyệt xét, qua đơn xin hoặc bằng việc đệ trình giấy khai tử của (những) người phối ngẫu trước. Đây là điều 

bắt buộc, dù người ấy là Công Giáo hay không. Nếu không có (những) quyết định về tiêu hôn và/hoặc (các) giấy 

khai tử, người ta không thể kết hôn trong Giáo Hội Công Giáo. Người Bảo Trợ sẽ giúp quý vị với mỗi đơn thỉnh 

nguyện. 

 

18. Tôi không muốn chính mình, người phối ngẫu cũ và/hoặc những người khác bị “xấu mặt” trong tiến trình 

này. Làm thế nào để tôi hoàn tất đơn xin mà không phải bị như vậy? Làm thế nào tôi có thể chắc chắn là 

sự thật về mối tương giao ấy sẽ được sáng tỏ ra? 

 

Những gì là sự thật thì có thể không luôn thuận lợi cho cá nhân và/hay một hoàn cảnh nào, nhưng Văn Phòng Tòa 

Án này vẫn cần biết tất cả sự thật về mối tương giao ấy. Do đó, đây không phải là vấn đề làm “xấu mặt” ai, nhưng 

là để trình bày hoàn toàn sự thật. Xin vui lòng nói lên sự thật trong tinh thần bác ái và yêu thương.  

 

Quý vị có thể chắc chắn được rằng sự thật sẽ được sáng tỏ ra trước hết bởi việc quý vị nói lên sự thật về chính 

mình, người phối ngẫu cũ và tương giao vợ chồng. Sự thành thật luôn luôn là điều kiện tốt đẹp nhất. Thứ đến, 

ngay cả nếu có ai làm chứng dối và/hoặc không đúng sự thật, mục đích của Tòa Án này là xác định sự thật. Đó 

cũng là lý do tại sao các nhân chứng lại cần thiết trong tiến trình này: để hỗ trợ cho sự thật của mối tương giao. 

 

19. Tại sao tiến trình này quá phức tạp và đòi hỏi những thực tại riêng tư và thầm kín về mối tương giao của 

tôi với người phối ngẫu cũ, kể cả các chi tiết về vấn đề chăn gối? 

 

Giáo Hội quý trọng thể chế hôn nhân và lời thề hứa trước của quý vị. Hơn nữa, Giáo Hội vẫn trung thành với sự 

giảng dạy của Đức Kitô. Hôn nhân, cũng như mọi tương giao khác của con người, quả thật là một tương giao cá 

biệt, bao gồm nhiều thực tại thầm kín. Do đó, những câu hỏi về tương giao vợ chồng của quý vị nhằm giúp Giáo 

Hội quyết định xem hôn nhân ấy có phản ảnh sự hiểu biết tương tự như của Giáo Hội về hôn nhân hay không. 

Bất cứ tương giao vợ chồng nào được coi là lành mạnh thì đều bao gồm những quan hệ sống động. Vợ chồng liên 

hệ với nhau qua nhiều phương cách. Một phương cách quan trọng là qua sự thân mật thể xác. Sự thân mật thể xác  
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là một món quà mỹ miều mà Chúa ban cho đôi vợ chồng. Nó phản ảnh phẩm chất của tương giao vợ chồng. Do 

đó, nếu trong tương giao vợ chồng mà thiếu sự thân mật thể xác thì người ta phải nghĩ đến lý do tại sao và có lẽ 

đã có gì sai lầm trong tương giao ấy. Thêm nữa, nếu sự thân mật thể xác không được biểu lộ trong một phương 

cách lành mạnh, bình thường, thì cách ăn ở đó không thể nào tồn tại trong một tương giao vợ chồng lành mạnh. 

 

20. Tại sao tôi phải khơi lại những ký ức đau thương xa xưa? Tôi không thể quên được quá khứ hay sao? 

 

Chúng tôi biết rằng việc cộng tác trong tiến trình này có thể là một sự việc khó khăn và đau lòng vì những kỷ 

niệm mà quý vị phải nhớ lại. Tuy nhiên, nhiều người lại thấy đó thật hữu ích để giúp họ thăng tiến cá nhân cũng 

như đời sống tinh thần, vì nó có thể đem lại một kết thúc rất cần thiết nếu chưa bao giờ xảy ra. Sự phục hồi và kết 

thúc đối với hôn nhân cũ rất quan trọng trước khi một người dự định bước vào một tương giao mới. Nếu tiến trình 

này khơi lại vết thương đau hay nhắc lại những vấn đề chưa được hàn gắn hoặc những ký ức khó quên, thì có 

những tổ chức để nâng đỡ người ly dị, cũng như các chuyên gia tâm lý ở giáo xứ, hay các tổ chức Bác Ái Công 

Giáo và các cơ quan xã hội chuyên nghiệp khác sẽ giúp đỡ quý vị.  

21. Tại sao Văn Phòng Tòa Án lại tiếp xúc với người phối ngẫu cũ của tôi trong tiến trình tiêu hôn này? Các 

viên chức không tin những lời khai của tôi hay sao? 

 

Đây không phải là vấn đề không tin tưởng, nhưng đúng hơn đó là vấn đề công bằng và tôn trọng người phối ngẫu 

cũ của quý vị. Người này có quyền được biết về một tiến trình đang xảy ra, cũng giống như họ có quyền được 

biết khi một thủ tục ly dị dân sự được tiến hành. Nếu Văn Phòng lơ là không tiếp xúc với người phối ngẫu cũ của 

quý vị, sự kiện này có thể ảnh hưởng đến toàn thể tiến trình xin tiêu hôn. 

  

22.  Sự việc sẽ giải quyết như thế nào nếu tôi không biết người phối ngẫu cũ của tôi hiện đang sinh sống tại 

đâu? Nếu không thể nào tìm được người phối ngẫu cũ của tôi thì sao? 

 

Với tất cả những kỹ thuật hiện tại, người ta có thể tìm ra người phối ngẫu cũ của quý vị. Xin tham khảo với Người 

Bảo Trợ của quý vị, vì họ có những phương thức đã được đề nghị để giúp tìm địa chỉ người phối ngẫu cũ của quý 

vị. Trong những trường hợp rất họa hiếm người ta mới không thể biết được nơi cư ngụ của người ấy, như là khi 

việc ly dị đã xảy ra từ lâu và không có con cái, và/hoặc không còn tiếp xúc với người phối ngẫu cũ. Nếu tất cả 

các phương tiện đã được xử dụng để tìm địa chỉ của họ mà vẫn không có kết quả, thì người phối ngẫu cũ của quý 

vị sẽ được liên lạc qua địa chỉ của những người họ hàng của người ấy. Nếu thực sự không thể tìm được người 

phối ngẫu cũ cũng như gia đình của họ, quý vị phải cho biết đã cố gắng làm tất cả những phương cách nào để tìm 

kiếm địa chỉ của họ. Dĩ nhiên, cuối cùng đơn xin vẫn được tiếp tục cứu xét, nhưng Tòa Án sẽ chỉ định một Người 

Đại Diện/Được Ủy Quyền để đại diện cho người phối ngẫu cũ của quý vị. 

 

23. Nếu người phối ngẫu cũ của tôi cộng tác trong tiến trình này thì có hữu ích hơn không? Có thể nào người 

ấy cản trở tiến trình này không? Người phối ngẫu trước của tôi có phải đồng ý hoặc “ký nhận” trước khi 

tiến trình được tiếp tục không? Chuyện gì xảy ra nếu họ không trả lời? 

 

Tòa Án luôn luôn khuyến khích người phối ngẫu cũ của quý vị cộng tác và chia sẻ về tương giao vợ chồng và 

những thất bại. Biết được cả hai phía của câu chuyện thì vẫn tốt hơn. Người phối ngẫu cũ của quý vị không thể 

ngăn cản tiến trình này. Cũng không cần sự đồng ý hoặc “ký nhận” của họ để tiến trình được tiến hành. Tuy nhiên, 

họ có quyền kháng cáo bất cứ quyết định nào mà họ không đồng ý. Trong tiến trình xin chính thức tiêu hôn, Tòa 

Án sẽ liên lạc với người phối ngẫu cũ của quý vị qua thư từ, và họ có ba lựa chọn: (1) Hoàn toàn cộng tác qua 

việc trả lời các câu hỏi tương tự như của quý vị và có cơ hội để muốn hoặc không muốn đưa ra các nhân chứng; 

(2) Từ chối hoàn toàn không muốn cộng tác; (3) Không muốn tiếp tục liên lạc với Văn Phòng Tòa Án. Nếu người 

phối ngẫu cũ của quý vị không trả lời các yêu cầu của Tòa Án, xin vô hiệu hóa hôn nhân vẫn được tiếp tục dù 

không có sự cộng tác của họ. 

 

24. Người phối ngẫu cũ của tôi dễ hành hạ người khác và sẽ trở nên hung bạo hơn nếu họ biết được tiến trình 

này. Tòa Án có phải tiếp xúc với họ hay không? 

 

Có thể hiểu được rằng đây là mối quan tâm đến sự an toàn của quý vị, gia đình, xã hội cũng như Giáo Hội. Ngay  
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cả  trong  xã hội  dân sự cũng có khó khăn khi phải đề cập đến vấn đề nghiêm trọng này.  Tuy nhiên, người phối  

ngẫu cũ của quý vị có quyền để biết rằng tiến trình này đang được diễn ra. Sự việc không tiếp xúc với người phối 

ngẫu cũ của quý vị, có thể đưa đến hậu quả là toàn thể tiến trình bị tuyên bố là không có giá trị. Người phối ngẫu 

cũ sẽ không được cho biết địa chỉ, điện thoại hiện tại của quý vị. 

 

Cũng cần phải nghĩ đến phản ứng của người này như thế nào nếu lúc đầu họ không được cho biết và sau đó họ 

mới khám phá ra. Mặc dù quý vị cho rằng họ không thể nào biết được, nhưng kinh nghiệm của Tòa Án cho thấy 

cuối cùng người này sẽ biết được qua lời đồn đãi từ con cái, gia đình, hay bạn hữu, v.v. Một khi khám phá ra điều 

này, họ có thể kháng án dựa trên căn bản là họ đã không được cho biết ngay lúc đầu. Có thể họ càng khó chịu 

hơn vì cảm thấy có những hành động “lén lút sau lưng” của họ. Sau cùng, nếu họ là người Công Giáo, Toà Án 

buộc phải thông báo cho giáo xứ nơi người ấy đã được rửa tội hoặc tuyên xưng đức tin nếu một công bố vô hiệu 

hóa được đưa ra. Nói cách khác, người phối ngẫu cũ của quý vị có thể biết được, từ nơi giáo xứ mà họ đã được 

rửa tội hoặc tuyên xưng đức tin, là tiến trình xin tiêu hôn đã hoàn tất. 

 

25. Có phải Giáo Hội Công Giáo nói rằng tôi vẫn phải tiếp tục trong hôn nhân với người phối ngẫu dễ hành 

hạ và làm nguy hiểm đến tính mạng của tôi? 

 

KHÔNG. Giáo Hội xác nhận rằng có những lúc vợ chồng cần phải sống tách biệt. Vì những lý do như cấp dưỡng 

con cái và/hoặc tự lập về tài chánh, rất có thể cần có án ly dị dân sự. Tuy nhiên, một án ly dị dân sự không thể 

xóa bỏ mối ràng buộc vợ chồng để cho phép người ta kết hôn hợp luân lý với một người khác (1 Cor. 7:10-11; 

theo a Giáo Lý Công Giáo, số 1649). 

 

26. Tiến trình này được giữ kín như thế nào? Đia chỉ và điện thoại của tôi có được đưa ra cho người phối ngẫu 

cũ của tôi không? 

 

Mọi dữ kiện, kể cả các văn kiện thuộc về dân sự và/hoặc thuộc về Giáo Hội, thu thập được trong tiến trình này là 

tài sản riêng và vĩnh viễn của Văn Phòng Tòa Án Giáo Phận Galveston-Houston. Mọi dữ kiện phải được các viên 

chức của Văn Phòng Tòa Án giữ bí mật và không bao giờ được đưa cho người khác, ngoại trừ những trường hợp 

Giáo Luật Công Giáo hoặc Pháp Luật của Tiểu Bang Texas đòi buộc báo cáo về hành vi xâm phạm trẻ em. Lời 

khai có thể sẽ được duyệt lại bởi Người Đứng Đơn (chính Quý Vị) và Người Bị Đơn (Phối Ngẫu cũ). Những dữ 

kiện này cũng không bao giờ được đưa ra cho các nhân chứng, người phối ngẫu hiện tại/tương lai hay bất cứ ai 

khác. Nếu quý vị muốn duyệt xem lại các dữ kiện, việc này phải thực hiện trong văn phòng tòa án, và quý vị cũng 

như người phối ngẫu cũ không được phép sao chép tài liệu và đem ra khỏi văn phòng tòa án. Địa chỉ và số điện 

thoại của quý vị sẽ không được đưa ra cho người phối ngẫu cũ. 

 

27. Tại sao tôi lại cần đến các nhân chứng? Tòa Án không tin lời tôi hay sao? Ai có thể làm nhân chứng? Trách 

nhiệm của tôi đối với các nhân chứng là gì? 

 

Đây không phải là vấn đề không tin tưởng quý vị. Việc cần các nhân chứng có nguồn gốc từ Thánh Kinh (TL. 

19:15; Mt. 18:16; Gn. 8:17; 2 Cor. 13:1). Thực vậy, Giáo Luật đòi buộc phải dùng đến các nhân chứng. Nhân 

chứng cũng được dùng để đảm bảo sự thật về mối tương giao được tỏ lộ. Ngay cả khi quý vị nghĩ là mối tương 

giao của quý vị thật “riêng tư” và có lẽ không bao giờ quý vị đề cập những khó khăn trong gia đình với người 

khác, nhưng nhiều lúc chính các nhân chứng lại có những nhận xét và cái nhìn có giá trị liên quan đến hôn nhân 

đã bị tan vỡ. Lời khai nhân chứng giúp Giáo Luật viên cứu xét hồ sơ được hữu hiệu hơn, lời khai của họ rất 

quan trọng. 

 

Nhân chứng phải biết về qúa khứ gia đình, thời thơ ấu của quý vị VÀ hiểu biết về sự tương giao giữa quý vị và 

người phối ngẫu cũ Trước khi VÀ trong toàn thể thời gian của hôn nhân này. Những thân nhân ruột thịt trong 

gia đình (cha mẹ, anh chị em) là những người làm chứng hữu ích nhất. Những nhân chứng khác gồm có: họ hàng, 

bạn hữu, phụ dâu, phụ rể, bạn cùng sở làm, hàng xóm, ngay cả những người họ hàng của người phối ngẫu cũ, v.v. 

Không được dùng những người này làm chứng: Người Bị Đơn (Phối Ngẫu cũ), con cái của hôn nhân này hay con 

cái của người phối ngẫu hiện tại hoặc tương lai của quý vị, Trước khi đưa tên những người làm chứng cho 

Tòa Án, quý vị phải có sự ưng thuận của họ để làm như thế. Nếu không được sự ưng thuận này, hầu hết các 

nhân chứng sẽ ngạc nhiên và ngay cả tức giận khi họ nhận được những câu hỏi từ Tòa Án. 
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Tòa Án đòi buộc phải có ba nhân chứng: tuy nhiên càng nhiều càng tốt. Xin báo cho các nhân chứng biết rằng  

câu trả lời của họ có thể sẽ được duyệt xem bởi chính quý vị hay người phối ngẫu cũ ngay trong Văn Phòng Tòa 

Án và không bao giờ được đưa cho người khác, ngoại trừ những trường hợp Giáo Luật Công Giáo hoặc Pháp 

Luật của Tiểu Bang Texas đòi buộc báo cáo về hành vi xâm phạm trẻ em. Tuy nhiên, quý vị và/hoặc người phối 

ngẫu cũ không được phép sao chép và mang ra khỏi Tòa Án những câu trả lời của các nhân chứng. 

 

Quý vị không được "phụ giúp" những nhân chứng với các câu trả lời của họ. Hãy cho các nhân chứng biết rằng: 

họ hãy trả lời các câu hỏi với tất cả sự thật; tôn trọng thời gian cho phép để hoàn tất và nộp lại câu trả lời cho Văn 

Phòng Tòa Án; và xin họ giữ hồ sơ lưu của bản trả lời trong trường hợp bản chính bị thất lạc khi gửi đến Văn 

Phòng Tòa Án.  

 

28. Tôi có bàn hỏi với chuyên gia cố vấn về hôn nhân trước đây. Bản phúc trình của chuyên gia này có lợi gì 

hay không? 

 

Có thể có lợi hoặc có thể không. Tòa Án sẽ quyết định xem có nên tiếp xúc với chuyên gia cố vấn của quý vị hay 

không. Chúng tôi khuyến khích quý vị đính kèm bản phúc trình trước khi, trong khi và/hay sau khi hôn nhân này 

bị đổ vỡ. Nếu cả hai người cùng bàn hỏi với vị cố vấn, chúng tôi sẽ cố gắng để cũng có được văn kiện có mang 

chữ ký của người phối ngẫu cũ, đồng ý cho các ngành chuyên môn cung cấp các dữ kiện. Nếu chúng tôi không 

thể có được văn kiện ấy, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tiến trình mặc dù không có văn kiện ấy. Nếu chính quý vị hay 

người phối ngẫu cũ từng nằm bệnh viện hoặc đã có những chữa trị vì lo âu thái quá, bệnh tâm thần, có ý định tự 

tử, v.v., thì luôn có lợi và nếu có thể, nộp bản sao hồ sơ bệnh lý này và các biên nhận mua thuốc, bản liệt kê thời 

gian nằm bệnh viện, đi khám bệnh, v.v như những bằng chứng. 

 

29. Làm sao để tôi biết được tiến trình này đã đến đâu? Tôi phải liên lạc với Tòa Án như thế nào? 

 

Việc liên lạc được thực hiện qua thư từ. Một khi đơn thỉnh nguyện được gửi đến văn phòng này, quý vị sẽ nhận 

được một lá thư chứng nhận để làm biên nhận. Một luật sư giáo luật sẽ duyệt qua đơn thỉnh nguyện của quý vị, 

xem nó có hợp lệ để được duyệt xem cách đầy đủ hơn không. Sự chấp nhận đơn xin không có nghĩa là đơn xin 

của quý vị sẽ được chấp thuận cho tiêu hôn. Nó chỉ có nghĩa là người phối ngẫu cũ của quý vị, các nhân chứng 

và rất có thể chuyên gia cố vấn hôn nhân của quý vị sẽ được tiếp xúc. Sự mong ước của quý vị để hôn nhân được 

tuyên bố là không thành sự phải được chứng thực qua tiến trình xin tiêu hôn, là điều bắt buộc bởi Giáo Luật. Nếu 

cần thêm chi tiết, quý vị sẽ được liên lạc qua thư từ. Một khi đã có tất cả các dữ kiện, một số viên chức của tòa 

án sẽ duyệt định các dữ kiện ấy. Sau đó, một luật sư giáo luật hay một ủy ban gồm ba vị luật sư giáo luật sẽ thảo 

ra một quyết định, giải thích các lý do tại sao hôn nhân của quý vị được tuyên bố là không thành sự hoặc các 

nguyên do nói lên rằng việc thành sự của hôn nhân cũ vẫn phải duy trì. 

 

Vì chúng tôi phải cứu xét rất nhiều đơn xin trong cùng một thời gian và cũng vì tính cách cẩn mật,  Văn Phòng 

Tòa Án sẵn sàng tiếp nhận các yêu cầu bằng văn thư.  Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về tiến trình của đơn 

thỉnh nguyện. “Quá nhiều” thư yêu cầu gửi tới văn phòng này sẽ làm chậm trễ tiến trình cứu xét của mọi đơn xin, 

kể cả đơn thỉnh nguyện của quý vị, vì phải mất nhiều thời gian để trả lời mỗi yêu cầu. 

 

Mặc dù người phối ngẫu hiện tại/tương lai của quý vị hay các thành phần khác trong gia đình rất muốn biết về 

tiến trình xin tiêu hôn cũng như quyết định sau cùng, những người ấy không phải là những người tham dự trực 

tiếp trong tiến trình. Chỉ có Người Đứng Đơn (chính Quý Vị) và Người Bị Đơn (Người Phối Ngẫu cũ) là có quyền 

yêu cầu để được biết. Do đó, không một dữ kiện nào được đưa ra cho bất cứ ai khác ngoài quý vị và người phối 

ngẫu cũ. 

 

30. Khi một công bố vô hiệu được đưa ra, đó có phải là quyết định sau cùng không? Nó có ảnh hưởng đến cả 

hai người phối ngẫu hay không? 

 

Nếu một công bố chấp thuận cho tiêu hôn được đưa ra theo đơn thỉnh nguyện chính thức xin vô hiệu hóa hôn 

nhân bởi Tòa Án này, một trong hai người phối ngẫu và vị bảo hệ có thể theo một phương thức để kháng cáo 

trong một thời hạn nhất định. Việc kháng cáo chính thức, với quyết định chấp thuận hay không chấp thuận của 

Tòa Án về phán quyết này, có thể trực tiếp lên Tòa Kháng Án (Tòa Án thứ nhì) của Giáo Phận Texas hay trực  
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tiếp lên Tòa Thượng Thẩm Rôma.  Nếu không phán án trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo về  

phán quyết, Sắc Lệnh Công Bố Hôn Nhân Không Thành sẽ được cấp cho quý vị và người Bị Đơn và hai bên sẽ 

được tự do tái hôn trong Nhà Thờ Công Giáo. 

 

31. Có thể nào đơn xin của tôi bị khước từ không? 

 

Nhiều khi, ngay từ lúc đầu vì đơn xin đã thiếu các lý do hiển nhiên để được công bố vô hiệu hóa, đơn ấy không 

được chấp nhận để duyệt xem cách trọn vẹn. Ngay cả khi đơn xin được chấp nhận để duyệt xem cách trọn vẹn, 

rất có thể quyết định sau cùng sẽ là không chấp thuận cho tiêu hôn. Quyết định sau cùng, dù chấp thuận hay không 

chấp thuận, sẽ chỉ dựa trên tất cả các dữ kiện, có thực đã thu thập được. Sự phỏng định hôn nhân được coi là 

thành sự vào lúc cử hành hôn lễ sẽ bị đảo ngược bởi tất cả các dữ kiện đã thu thập được. Nếu các dữ kiện không 

làm đảo ngược sự phỏng định việc thành sự, thì sự phỏng định ấy không thay đổi. Thật vậy, có nhiều cuộc hôn 

nhân thành sự đã không may tan vỡ. 

 

32. Nếu một công bố vô hiệu được đưa ra, tôi và/hoặc người phối ngẫu cũ có được tự do để kết hôn trong Giáo 

Hội Công Giáo không? 

 

Quý vị được tự do kết hôn, với điều kiện là mọi hướng dẫn về Phương Cách Dự Bị Sống Đời Hôn Nhân trong 

Giáo Phận được tuân hành. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các điều kiện phụ thêm có tính cách mục vụ mà 

Tòa án bắt buộc (như là có thể phải có hướng dẫn chuyên môn) phải được thi hành trước khi bước vào một hôn 

nhân mới trong Giáo Hội Công Giáo. Sự đổ vỡ tương giao vợ chồng luôn luôn là một kinh nghiệm khó khăn và 

gay go, thường để lại nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Thông thường, các vấn đề này cản trở các nỗ lực thiết 

lập một hôn nhân mới và thành công hơn. Để giúp quý vị và người phối ngẫu tương lai xây dựng một tương giao 

vợ chồng bền vững và tránh được mọi khó khăn trầm trọng có thể xảy ra, những quan tâm có tính cách mục vụ 

đã được đề ra và bất cứ đòi buộc nào về phương diện hay mục vụ thì phải được chu toàn trước khi khởi sự một 

hôn nhân mới trong Giáo Hội. Phí tổn cho việc hướng dẫn chuyên môn, nếu bị đòi buộc, là điều quý vị phải chịu 

trách nhiệm. Nếu có những đòi buộc thêm về mục vụ, người giúp quý vị chuẩn bị hôn nhân trong Giáo Hội sẽ 

được yêu cầu liên lạc với Văn Phòng Tòa Án, và họ sẽ đề cập với quý vị và người phối ngẫu tương lai về những 

quan tâm này. Quý vị cũng sẽ bị đòi hỏi phải chu toàn, nếu chưa hoàn tất các bổn phận về luân lý và dân sự đối 

với người phối ngẫu cũ và/hoặc đối với con cái của (các) hôn nhân trước. 

  

33. Khi nào thì tôi có thể định ngày thành hôn trong Giáo Hội? 

 

Không có ai, dù linh mục hoặc phó tế, hay bất cứ ai đại diện giáo xứ, kể cả chính quý vị, có thể xếp đặt ngày, 

ngay cả ngày tạm thời của một hôn lễ trong Giáo Hội, chỉ nếu và khi, một quyết định chấp thuận rõ ràng cuối 

cùng về vô hiệu hóa hôn nhân được công bố. Tòa Án sẽ KHÔNG xúc tiến nhanh đơn xin của bạn để đáp ứng với 

những gì mà lẽ ra không nên xảy ra. 

 

34. Tất cả mọi tiến trình phải mất bao lâu? Tại sao lại quá lâu như vậy? 

 

Không thể nào nói trước được trong vòng bao lâu thì tiến trình của quý vị sẽ được kết thúc. Giáo Luật đề nghị 

rằng một đơn xin tiêu hôn chính thức sẽ được giải quyết trong vòng 12 tháng. Nhưng không có sự đảm bảo nào 

cả. Có lúc nhanh hơn. Có lúc chậm hơn. Nó tùy thuộc các điều sau: thực chất của các dữ kiện thu thập được cho 

mỗi đơn xin; sự sẵn sàng cộng tác hay thiếu cộng tác của các nhân chứng; số đơn mà Tòa Án có thể xử lý vào 

khoảng thời gian đó; và số luật sư giáo luật có thể có vào thời gian đó để đưa ra một quyết định sau cùng. Mỗi 

đơn xin đều khác biệt, cần số lượng thời gian khác nhau để giải quyết. Chúng tôi, nhân viên Văn Phòng Tòa Án 

hiểu rằng quý vị nóng lòng muốn biết quyết định sau cùng trong tiến trình này. Ngay cả khi có đầy đủ các dữ 

kiện, điều đó không có nghĩa là đơn xin của quý vị phải được quyết định ngay. Như Giáo Luật đòi buộc và cũng 

vì sự công bằng, đơn nào nộp trước đơn xin của quý vị, và có đầy đủ các dữ kiện thì chúng tôi phải giải quyết 

trước. Tòa Án cố gắng giải quyết mỗi đơn thỉnh nguyện theo đúng kỳ hạn của nó. 

 

35. Thủ Tục “Cứu Xét Vắn Tắt là gì?  
 
Tự Sắc mới của Ðức Thánh Cha Phanxicô về việc cải tổ thủ tục cứu xét tuyên bố hôn nhân vô hiệu đã được hiệu 
lực kể từ ngày 8 tháng 12 năm 2015.  Một trong những thủ tục mới này là "Thủ tục cứu xét vắn tắt".  Khi vị Ðại  
 

IX 

 



Diện tư pháp cho rằng vụ kiện có thể tiến hành theo thủ tục ngắn gọn hơn trong trường hợp sự vô hiệu  của  hôn  

phối được hỗ trợ bằng những lý lẽ đặc biệt tỏ tường, vị Ðại Diện Tư pháp sẽ liên lạc với người phối ngẫu cũ về 

thỉnh nguyện đã đệ trình.  Nếu người phối ngẫu cũ trả lời và không phản đối, người thu thập chứng cứ (người sẽ  

được phụ trách các bước tiếp theo) và một phụ thẩm (người truy xét các chứng từ) sẽ được bổ  nhiệm và  sau đó 

các bên cùng các nhân chứng nếu có sẽ được thẩm vấn. Người thu thập chứng cứ và phụ thẩm sau đó sẽ trình bày 

những lý chứng đến Giám Mục.  Khi Giám Mục thiết định chấp thuận thỉnh cầu hôn nhân này không thành sự, 

văn bản sắc lệnh sẽ được phát hành.  Khi nghị định này không có kháng cáo, hai bên sẽ được tự do để tái hôn. 

Nếu Giám Mục không thể quyết định quá trình vô hiệu hóa hôn phối qua thủ tục vắn tắt, Giám Mục sẽ gửi trả 

đơn thỉnh nguyên qua thủ tục cứu xét vô hiêu hóa hôn nhân như thường lệ.  Thủ tục này có thể sẽ được cứu xét 

nhanh hơn thông thường nhưng cũng còn tùy thuộc vào sự hợp tác của các thành viên và các tài liệu. 

 

36. Tại sao lại có tiền lệ phí? 

 

Quyết định sau cùng, dù chấp thuận hay không chấp thuận cho tiêu hôn, không tốn kém gì cả. Tuy nhiên, lệ phí 

được dùng để giúp cho việc tiến hành đơn xin. Lệ phí này giúp trang trải chi phí điều hành Văn Phòng Tòa Án, 

như trả lương cho nhân viên, bưu phí, văn phòng phẩm, v.v. Lệ phí cho tiến trình ($100.00) phải được trả trước 

khi kết thúc mỗi vụ án. Nếu phải tốn kém cho bản phúc trình của các chuyên gia hướng dẫn tâm lý hoặc các chi 

phí phụ trội, quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm cho những lệ phí này, cộng thêm lệ phí thông thường. Chúng tôi 

thiết nghĩ mỗi thỉnh nguyện viên phải chịu một phần nào cho những tốn phí của tiến trình. Giáo Phận Galveston-

Houston giúp thêm ngân khoản cho phần khác biệt này qua Quỹ Phục Vụ của Giáo Phận [DSF]. Thực vậy, những 

ai đóng góp cho DSF là đóng góp một phần nào cho sự tốn kém trong việc tiến hành đơn xin của quý vị. 

37. Nếu tôi thực sự không trả nổi lệ phí thì sao? 

 

Nếu quý vị thực sự không thể trả được tổng số lệ phí tiến hành, lệ phí ấy sẽ được bớt đi một phần hay toàn phần, 

tùy theo hoàn cảnh. Quý vị hãy gửi đến Văn Phòng Tòa Án một lá thư cho biết lý do tại sao quý vị không có khả 

năng để trả lệ phí. Không ai bị từ chối sự phục vụ của Giáo Hội dựa trên sự việc không có khả năng để trang trải 

lệ phí. Hãy yên tâm là đơn thỉnh nguyện của quý vị cũng sẽ được cứu xét như bất cứ đơn xin nào khác. 

 

38. Có đúng là sẽ dễ dàng hơn và mau hơn khi xin Tiêu hôn, nếu người ta cho tiền nhiều hơn hay có quen biết 

với các vị có thẩm quyền trong Giáo Hội? 

 

KHÔNG. Quyết định sau cùng, dù chấp thuận hay không chấp thuận sẽ chỉ dựa trên các dữ kiện thu thập được. 

Văn Phòng Tòa Án sẽ không nhận bất cứ ngân khoản nào ngoài lệ phí tiến hành đơn xin và nếu có lệ phí phụ trội 

cho một đơn thỉnh nguyện. Như Giáo Luật đòi buộc và cũng vì sự công bằng, đơn nào nộp trước đơn xin của quý 

vị, và có đầy đủ các dữ kiện thì chúng tôi phải giải quyết trước.  

 

39. Có phải ngày nay thì dễ dàng để có được một công bố vô hiệu hóa hôn nhân hơn trước hay không? 

 

Đức Thánh Cha Phanxico đã đơn giản hóa thủ tục cứu xét vô hiệu hóa hôn nhân để Toà án Giáo Phận sẽ được thể 

hiện hiệu quả hơn như là một biểu hiện của lòng thương xót của Thiên Chúa và sự cứu rỗi các linh hồn trong 

Chúa Giêsu Kitô. Điều này đặc biệt quan trọng ngày hôm nay khi có rất nhiều cuộc hôn nhân bị đổ vỡ.   

 

Đang khi nghiên cứu hiện tượng này đang phát triển, Giáo Hội đã ghi nhận như sau: Có thể nhiều người bây giờ 

có một sự hiểu biết về hôn nhân khác với sự giảng dạy của Giáo Hội về hôn nhân, họ suy nghĩ rằng những thứ 

như ly hôn và tái hôn là chấp nhận được.  Hơn thế nữa, trong những năm gần đây, nhờ sự phát triển của khoa tâm 

lý hiện đại, người ta thấy rằng có một số người không trưởng thành đủ vào lúc cử hành hôn lễ để biết tôn trọng 

hiệu quả của một lời thề hứa thật nghiêm trọng như lời thề hứa hôn nhân. Vì thế, ngày nay càng ngày càng có 

nhiều người ly dị và xin cho được tiêu hôn. Giáo Hội Công Giáo cố gắng thỏa đáp các thỉnh cầu này, trong khi 

vẫn trung thành với sự giảng dạy của Đức Kitô. 

 

40. Có thật rằng đơn xin tiêu hôn của tôi có dễ dàng hơn, nếu tôi và/hoặc người phối ngẫu cũ của tôi đã 

không được rửa tội trước và trong suốt thời gian thành hôn? 

 

KHÔNG. Mặc dù hôn nhân của quý vị không được coi là một bí tích, hôn nhân ấy vẫn được coi là thành sự và  
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có sự ràng buộc cho tới khi một trong hai người phối ngẫu qua đời. (Bí tích hôn nhân hiện hữu giữa hai người 

đã rửa tội, dù là trong đạo Công Giáo hay các giáo phái Kitô hữu khác). Vì thế, quý vị phải nộp đơn thỉnh 

nguyện để giải quyết hôn nhân đã bị đổ vỡ. 

 

41. Có đúng là mọi đơn xin đều phải gửi sang Tòa Thánh Rôma không? 

 

KHÔNG. Hầu hết các đơn thỉnh nguyện đều được tiến hành ở cấp địa phận. Chỉ trong trường hợp kháng cáo 

hoặc thỉnh cầu đặc biệt mới phải gửi sang Rôma. 

 

42. Có đúng là tôi bị vạ tuyệt thông với Giáo Hội Công Giáo, nếu tôi là người Công Giáo ly dị và/hoặc tái kết 

hôn “ngoài” Giáo Hội? 

 

KHÔNG. Đây là điều người ta thường hiểu lầm. Quý vị không bị vạ tuyệt thông nếu quý vị là một người Công 

Giáo ly dị và/hoặc đã tái kết hôn “ngoài” Giáo Hội. 

 

43. Tại sao một người Công Giáo phải kết hôn trước một vị linh mục hay phó tế Công Giáo? Tôi thiết nghĩ 

Giáo Hội tôn trọng sự toàn vẹn của mọi hôn nhân. Có hậu quả gì khi một người Công Giáo kết hôn 

“ngoài” Giáo Hội? 

 

Giáo Hội Công Giáo tin rằng nếu một hôn nhân có liên quan đến ít nhất là một người Công Giáo, thì hôn nhân 

ấy phải được cử hành bởi một linh mục hay phó tế Công Giáo. Sự quan trọng của hôn nhân và sự tương quan 

với cộng đồng đức tin Công Giáo đòi hỏi hôn lễ ấy phải được cử hành trong nơi thờ phượng chung của Giáo 

Hội. Chỉ có một vài ngoại lệ đặc biệt có tính cách mục vu, khi một người Công Giáo có thể kết hôn ở một khung 

cảnh không Công Giáo và/hoặc bởi một thừa tác viên không phải là linh mục hoặc phó tế Công Giáo. Nhưng 

Giáo Hội Công Giáo vẫn đòi buộc người Công Giáo phải được chuẩn bị hôn nhân bởi Giáo Hội và hôn lễ ấy 

phải được miễn trừ hoặc được phép bởi một giám mục Công Giáo. Giáo Hội Công Giáo chỉ có thể đòi buộc 

người Công Giáo kết hôn trong một số nghi thức của Giáo Hội (Giáo Lý Công Giáo) số 1630-1632). Do đó, 

nếu một người Công Giáo kết hôn “ngoài” Giáo Hội mà không được miễn trừ hoặc được phép của một giám 

mục Công Giáo, hôn lễ ấy không được coi là thành sự, dù rằng nó đã được luật dân sự công nhận. Vì Giáo Hội 

Công Giáo không có thẩm quyền trên hai người ngoài Công Giáo để buộc họ phải kết hôn như thế nào, do đó 

Giáo Hội công nhận việc thành sự của hôn nhân này dù thuộc loại nào—tôn giáo, dân luật (quan tòa, v.v), xã 

hội công nhận, v.v. 

 

Nếu một người Công Giáo kết hôn “ngoài” Giáo Hội Công Giáo mà không được sự miễn trừ hoặc có phép của 

Đức giám mục và đã thực sự sống đời vợ chồng, người ấy không thể lãnh nhận các bí tích Hòa Giải, Thánh Thể 

và Xức Dầu ngoại trừ khi lâm tử, vì người ấy đã chọn một lối sống mà không được Giáo Hội công nhận. Người 

ấy chỉ có thể bắt đầu lãnh nhận các bí tích nếu cả hai vợ chồng đồng ý hợp thức hóa hôn nhân của họ, vì đó là 

lúc hôn nhân Công Giáo được khởi sự. 

 

44. Tôi có được lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa nếu tôi là người Công Giáo, ly dị và chưa tái hôn? Tôi có 

được lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa nếu tôi là người Công Giáo, ly dị và đã tái hôn? Tại sao Giáo 

Hội Công Giáo lại phạt tôi bằng cách không cho lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa? 

 

Nếu quý vị là người Công Giáo, đã ly dị, chưa tái hôn và trong tình trạng ơn sủng, quý vị được phép tiếp tục 

lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa. Việc ly dị, tự nó không cản trở lãnh nhận các bí tích Hòa Giải, Thánh Thể 

và Xức Dầu. Nếu quý vị đã ly dị và tái kết hôn “ngoài” Giáo Hội Công Giáo mà không được miễn trừ hay được 

phép của Đức giám mục (xem câu 43) và đã thực sự sống đời vợ chồng, quý vị đã có hành động trái nghịch với 

giáo huấn của Đức Kitô về hôn nhân, ly dị và tái hôn (theo Giáo Lý Công Giáo, số 1650).  Quý vị không thể 

lãnh nhận các bí tích nói trên, ngoại trừ khi lâm tử. Giáo Hội Công Giáo không nghiêm phạt quý vị. Đúng hơn, 

Giáo Hội trung thành với sự dạy dỗ của Đức Kitô. Mặc dù quý vị không thể lãnh nhận các bí tích, quý vị vẫn 

có bổn phận trung thành tham dự các Thánh Lễ Chúa Nhật.  Được hiểu cho rằng, quý vị được phép lãnh nhận 

các bí tích  Hòa Giải, Thánh Thể và Xức Dầu, (nếu quý vị hợp thức hóa hôn phối trong Giáo Hội, với điều kiện 

là người phối ngẫu cũ qua đời hoặc quý vị nhận được công bố vô hiệu hóa cho kết hôn trước đây của quý vị). 
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45. Tôi là người Công Giáo ly dị, chưa tái hôn. Tôi có phải nộp đơn xin tiêu hôn hay không? 

 

Không nhất thiết. Nếu không bao giờ muốn tái hôn nữa, quý vị không phải nộp đơn thỉnh nguyện. Lý do duy 

nhất cần phải xin vô hiệu hóa hôn nhân cũ là để có thể kết hôn trong Giáo Hội Công Giáo. Nhưng xin vui lòng 

nhớ rằng, nếu quý vị muốn kết hôn trong Giáo Hội, người phối ngẫu tương lai của quý vị không bị ngăn trở để 

kết hôn trong Giáo Hội Công Giáo. Có nghĩa là người ấy: chưa bao giờ kết hôn; góa bụa; và/hoặc đã nhận được 

việc chấp thuận cho tiêu hôn với (những) hôn nhân trước, dù người ấy là Công Giáo hay không. 

 

46. Tôi muốn trở thành người Công Giáo. Nhưng tôi đã ly dị. Tôi có phải nộp đơn xin tiêu hôn hay không? 

Nếu  tôi chưa bao giờ ly dị, nhưng người phối ngẫu hiện thời của tôi đã từng ly dị thì sao? Tôi có thể trở 

thành người Công Giáo hay không? 

 

Nếu quý vị chưa tái hôn và không bao giờ có ý định tái hôn, quý vị không phải làm đơn xin tiêu hôn mà vẫn có 

thể trở thành người Công Giáo, được chia sẻ cách trọn vẹn đời sống bí tích của Giáo Hội. Lý do duy nhất cần 

phải xin tiêu hôn là để có thể kết hôn trong Giáo Hội Công Giáo. Nhưng cũng xin vui lòng nhớ rằng, nếu quý 

vị muốn kết hôn trong Giáo Hội, người phối ngẫu tương lai của quý vị không bị ngăn trở để kết hôn trong Giáo 

Hội Công Giáo. Có nghĩa là người ấy: chưa bao giờ kết hôn; góa bụa; và/hoặc đã nhận được việc chấp thuận 

cho tiêu hôn với (những) hôn nhân trước, dù người ấy là Công Giáo hay không. 

 

Nếu quý vị đã ly dị và tái hôn, bây giờ muốn trở thành người Công Giáo, quý vị phải làm đơn xin tiêu hôn nếu 

người phối ngẫu trước còn sống và Giáo Hội Công Giáo chưa bao giờ công bố vô hiệu hóa hôn nhân ấy. Nếu 

người phối ngẫu hiện tại của quý vị đã từng kết hôn và ly dị, mỗi một hôn nhân của họ cũng phải được duyệt 

xét lại, một khi người phối ngẫu cũ của họ vẫn còn sống và Giáo Hội Công Giáo chưa bao giờ công bố vô hiệu 

hóa hôn nhân ấy.  Nếu muốn trở thành người Công Giáo và quý vị chưa bao giờ ly dị, nhưng người phối ngẫu 

hiện tại của quý vị đã từng ly dị, thì mỗi một hôn nhân cũ của người ấy sẽ phải được duyệt xem lại, một khi 

người phối ngẫu cũ của họ vẫn còn sống và Giáo Hội Công Giáo chưa bao giờ công bố vô hiệu hóa hôn nhân 

ấy.  

 

Tiến trình tiêu hôn phải được hoàn tất với quyết định cuối cùng chấp thuận cho tiêu hôn, trước khi quý vị có 

thể trở thành người Công Giáo. Xin nhớ rằng, điều Đức Giêsu dạy bảo về hôn nhân, ly dị và tái hôn được áp 

dụng cho tất cả mọi người, chứ không riêng người Công Giáo. 

 

47. Tôi không thể chờ đợi tiến trình này được. Tôi sẽ kết hôn “ngoài” Giáo Hội. Có thể nào hôn nhân ấy sau 

này được Giáo Hội công nhận khi Giáo Hội ban cho tôi được tiêu hôn? 

 

Nếu quý vị muốn kết hôn “ngoài” Giáo Hội Công Giáo, có nghĩa là quý vị muốn sống trong một tương giao 

không được Giáo Hội công nhận là một hôn nhân thành sự, dù dân luật có công nhận. Khi chọn lựa con đường 

đó và nếu đã thực sự sống như vợ chồng, quý vị sẽ không còn được lãnh nhận các bí tích Hòa Giải, Thánh Thể 

và Xức Dầu (1 Cor 11:27-29), ngoại trừ trường hợp lâm tử. Nếu sau này, hôn nhân cũ được công bố vô hiệu, 

quý vị mới có thể hợp thức hóa hôn nhân ấy, nghĩa là, quý vị phải nói lên lời thề hôn nhân trước một vị linh 

mục hay phó tế Công Giáo.  Nhưng hãy nhớ rằng,  không có đảm bảo nào là sẽ có được một quyết định chấp 

thuận cho tiêu hôn. 

 

48. Nếu tôi không nhận được tuyên bố vô hiệu, và nếu tôi tái kết  hôn “ngoài” Giáo Hội Công Giáo, tôi nghĩ 

tôi không còn là người Công Giáo nữa. Điều đó đúng hay không? 

 

KHÔNG. Quý vị luôn luôn là người Công Giáo, trừ khi quý vị công khai từ bỏ đức tin Công Giáo bằng cách 

chính thức gia nhập một giáo phái hay tôn giáo khác. Quý vị luôn luôn được mời và khuyến khích tham dự 

Thánh Lễ. Tuy nhiên, không thể lãnh nhận các phép bí tích (xem câu trả lời số 44). Đức Giáo Hoàng Gioan 

Phaolô II trong Tông Huấn về Gia Đình Kitô Giáo Trong Cuộc Sống của Thế Giới đã viết như sau: “Tôi nghiêm  

chỉnh kêu gọi các mục tử và toàn thể cộng đoàn tín hữu hãy quan tâm chăm sóc những anh chị em ly dị, để họ  

không mang mặc cảm bị tách rời khỏi Giáo Hội, vì là những người đã lãnh nhận phép rửa tội, họ có thể, và chắc 

chắn phải thông hiệp trong cuộc sống của Giáo Hội.” [số 84] (theo Giáo Lý Công Giáo, số 1651).   
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49.  Giáo huấn về hôn nhân, ly dị và tái hôn dường như không thể nào thích hợp với thế giới ngày nay. Đức  

Giêsu không mong đợi chúng ta hiểu Người theo nghĩa đen, có đúng vậy không? 
 

Đây là điều ngộ nhận khi nghĩ rằng chỉ có thế giới ngày nay mới phải đương đầu với ly dị, tái hôn. Việc ly dị rất 

phổ thông trong thời Đức Giêsu do đó Người mới giảng dạy chống lại điều đó. Cả những người đồng thời với 

Đức Giêsu cũng thấy sự giảng dạy của Người rất khó chấp nhận (Mt. 19:10). Đức Giêsu đã nói: “Không phải bất 

cứ ai cũng có thể chấp nhận được những gì Thầy nói, mà chỉ những người nào được ban cho” (Mt. 19:11). Giáo 

Hội Công Giáo vẫn trung thành với sự giảng dạy của Đức Kitô và không có quyền cho phép tái hôn sau khi ly dị 

(nếu người phối ngẫu cũ còn sống). Lời giảng dạy này quả thật là điều khó có thể theo được cũng như có nhiều 

giảng dạy khác của Đức Kitô khó thi hành, như là: “hãy yêu kẻ thù, và cầu nguyện cho những người bách hại anh 

em” (Mt. 5:44); phải tha thứ cho nhau “bảy mươi bảy lần bảy” (Mt. 18:22); v.v. Như vậy, chỉ nhờ ơn sủng của 

Thiên Chúa, chúng ta là con người, mới có thể sẵn lòng sống theo giảng dạy của Đức Kitô (theo Giáo Lý Công 

Giáo, số 1615). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hy vọng tập tài liệu này đã giúp ích cho quý vị. Khi tiến hành tiến trình xin vô hiệu hóa hôn nhân, xin cầu nguyện 

và hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn quý vị. 

 

Nếu quý vị vẫn chưa hiểu thấu đáo Giáo Huấn của Giáo Hội về hôn nhân, ly dị và tái hôn hoặc tiến trình tiêu hôn, 

xin vào trang web: https://www.archgh.org/offices-ministries/metropolitan-tribunal/vietnamese/ 

Tập tài liệu sau đây và hai cuốn sách này là những tài liệu rất hữu ích: 

(1) “Tiêu Hôn: Tiến Trình và Ý Nghĩa” biên soạn bởi Linh Mục Patrick Lagges, JCD (1991) đã có ở trên website 

của Văn Phòng Tòa Án Giáo Phận Galveston-Houston. 

(2)  Annulment: The Wedding That Was. How the Church Can Declare a Marriage Null , biên soạn bởi Linh 

Mục Michael Smith Foster. Paulist Press, New York; 1999. 

(3) Annulments and the Catholic Church: Straigh Answers to Tough Questions, biên soạn bởi Linh Mục Edward 

N. Peters, J.D., J.C.D., Ascencion Press; 2004. 

 

“Những Vấn Nạn Thông Thường Về ‘Tiêu Hôn’” được biên soạn bởi Văn Phòng Tòa Án Tổng Giáo Phận 

Galveston-Houston. Fifth Printing 2018. 
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