혼인 신청서
แบบสอบถาม เพื่อเตรียมการแต่งงาน
본당 วัด

사제 귀하 ชือ่ พระสงฆ์
신랑 เจ้าบ่าว

접수번호 ลงทะเบียนเลขที.่
접수일 วันลงทะเบียน
혼인 희망 일시 วันทีป่ ระสงค์ประกอบพิธแี ต่งงาน
신부 เจ้าสาว

성명 ชือ่

세례명 นักบุญล้างบาป

생년월일 วันเดือนปีเกิด
출생지 สถานทีเ่ กิด

현주소 ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั
전화 เบอร์โทร.

종교 นับถือศาสนา

소속 본당 ทะเบียนวัดเลขที่
직업 อาชีพ

부의 성명 ชือ่ บิดา

세례명 นักบุญล้างบาป

모의 성명 ชือ่ มารดา,
수료( ) จบหลักสูตร, 미수료( ) ไม่ครบ

세례명 นักบุญล้างบาป
การอบรมคูแ
่ ต่งงาน

혼인교리 이수 여부

수료( ) จบหลักสูตร, 미수료( ) ไม่ครบ

저희 두 사람은 천주교회에서 혼인성사(또는 관면 혼인)를 받고자 하오니 허락하여 주시기 바랍니다.

ข้าพเจ้าทัง
้ สองยืน
่ ความประสงค์ เพือ
่ รับศีลสมรส (หรือ แต่งงานด้วยข้อยกเว้น พร้อมเอกสารฟอร์มรับรอง). ณ วันที่

년 ปี

신랑 성명 เจ้าบ่าว:
신부 성명 เจ้าสาว:

월 เดือน

일 วัน

세례명 ชือ่ นักบุญ :
세례명 ชือ่ นักบุญ :

(인 ลายเซนต์ )
(인 ลายเซนต์ )

* 민법상 부모의 동의가 필요한 경우에는 부모의 승낙이 있어야 한다(민법 제808조).

การแต่งงานควรได้รบ
ั ความเห็นชอบจากบิดามารดา, ในกรณียข
์ อง “ขนบประเพณีชาวเกาหลี” ตามมาตรา ๘๐๘. (Article 808).
혼인 양식 제1호

혼인 전 당사자의 진술서 แบบสอบถาม เพื่อ ประกาศ ยืนยัน ของ คู่สมรส
(교회법 제1067조에 따른 필수 서식 กฏพระศาสนจักร CIC Can. 1067)
성사혼 ศีลสมรส

관면혼 แต่งงาน ภายใต้ขอ
้ ยกเว้น
타인에게 절대로 위임할 수 없다. การสัมภาษณ์คส
ู่ มรสนี,
้ ถือเป็นส่วนสำคัญยิง
่ ยวดในพิธก
ี ารสมรส, จะต้องรับการ สัมภาษณ์ จาก พระสงฆ์ ต่อหน้า เจ้าบ่าว
배우자의 부모나 친척은 동석할 수 없다. 이 진술서는 가장 중요한 혼인 문서로서, 사제가 혼인 전에 혼인 당사자를 각각 따로 만나 작성해야 하며,
และเจ้าสาว ทีล
่ ะคนเท่านัน
้ โดย ไม่มี บิดา มารดา หรือ ญาติพน
ี่ อ
้ งเข้าร่วม แต่อย่างใด. อีกทัง
้ ไม่สามารถ มอบอำนาจ นีใ
้ ห้ผอ
ู้ น
ื่ ทำแทนได้.

당사자의 서약:
การสาบาน :

당신은 천주교회에서 물어볼 아래 질문에 대하여, 거짓 없이 진술할 것을 하느님 앞에 서약합니까?
ท่านสาบานว่า จะตอบคำถามต่างๆ ตามความจริงเท่านัน
้ หรือไม่ ?

(성경에 손을 얹고 서약한다. คูส
่ มรส วางมือเหนือพระคัมภีรใ
์ นการสาบาน)

1. 성명 ชือ่ :
생년월일 วันเดือนปีเกิด :
출생지 สถานทีเ่ กิด :
현주소 ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั :

세례명 นักบุญล้างบาป :
성별 เพศ ; 남 ชาย / 녀 หญิง :

2. 부(父)의 성명 ชือ่ บิดา :
모(母)의 성명 ชือ่ มารดา :
부모의 현주소 ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั บิดามารดา :

세례명 นักบุญล้างบาป :
세례명 นักบุญล้างบาป :

연락처

종교 ศาสนา :
종교 ศาสนา :

연락처

부모님이 이 혼인을 승낙하셨습니까? บิดา มารดา ยินยอม ในการแต่งงานนีห้ รือไม่?

3. 당신의 종교는 무엇입니까? ปัจจุบนั ท่านนับถือศาสนาอะไร?
(1) 천주교회에서 세례를 받은 일이 있습니까? ท่านได้เคยรับศีลล้างบาปในพระศาสนจักรคาทอลิกหรือไม่?
세례를 받은 경우，หากเคยรับศีลล้างบาป:
교구 สังฆมลฑล:
본당 วัด:
세례일 เลขทีล่ า้ งบาป:
년 ปี 월 เดือน 일 วัน
(2) 타 교파에서 세례를 받은 일이 있습니까? ท่านเคยรับศีลล้างบาปในคริสตจักรอืน่ มาก่อนหรือไม่?
세례를 받은 경우，หากเคยรับศีลล้างบาป,
교회명 ชือ่ คริสตจักร:
세례일 เลขทีล่ า้ งบาป:
년 ปี 월 เดือน 일 วัน
(3) 천주교회에서 세례(또는 천주교회로 개종)을 준비 중입니까? ท่านเตรียมตัวรับศีลล้างบาป หรือ เตรียมตัวเข้าเป็น คาทอลิกหรือไม่?
4. 이 혼인은 당신의 자유로운 의사에 따른 것입니까? ท่านสมัครใจแต่งงาน โดยไม่ถกู บังคับ หรือด้วยความกลัว?

부모나 다른 사람이 강제로 시키는 것입니까? ท่านถูกบังคับจากบิดามารดา หรือจากผูอ้ นื่ ให้เข้าแต่งงานนี้ หรือไม่? (교회법 제1103조

CIC Can. 1103)

5. 혼인은 부부가 서로 사랑하고 도우며, 자녀를 낳아 잘 기르기 위한 것임을 알고 계십니까? ท่านตระหนักและทราบดีวา่
การแต่งงานเพือ
่ ความดีของคูส
่ มรส(ด้วยความรักและเอาใจใส่) รวมทัง
้ การให้ กำเนิด บุตร รวมทัง
้ ให้การศีกษาแก่บต
ุ รด้วย
ท่านทราบดีในคุณค่านีห
้ รือไม่ ? (교회법 제1055조 1항; 제1096조 CIC Cans. 1055 §1 and 1096)

6. 당신은 다른 사람과 부정행위를 하지 않고 배우자에 대한 신의를 지키겠습니까? ท่านตัง้ ใจแน่วแน่ทจี่ ะซือ่ สัตย์ ต่อคูส่ มรส
และจะไม่นอกใจ คูส
่ มรส ไม่คบชูส
้ ส
ู่ าวใดๆ? (교회법 제1055조 1항; 제1056조; 제1125조 3호 CIC Cans. 1055 §1, 1056 and 1125 §3)

7. 천주교회는 이혼을 허락하지 않으며, 따라서 배우자가 살아 있는 동안 절대로 재혼할 수 없다는 사실을 알고 계십니까?

ท่านทราบดีและตัง
้ ใจทีจ
่ ะครองชีวต
ิ สมรสถาวรในคริสตจักร คาทอลิก ทีไ
่ ม่อนุญาตการหย่าร้างไม่วา
่ กรณีใดๆ หรือ ไม่? (교회법 제1056조; 제1085조

CIC Cans. 1056 and 1085)

혼인 양식 제2호

8. 당신은 혼인할 사람과 친족(혈족 또는 인척) 관계입니까? ท่านเป็นญาติ หรือเกีย่ วดอง ทางสายเลือด กับคูส่ มรสของท่านหรือไม่
อย่างไร? (교회법 제1091-1094조; 민법 제809조; 제815조 CIC Cans. 1091-1094; Korean Civil Code, articles 809, 815)

9. 신자가 교회의 관면(허가) 없이 천주교회의 신자 아닌 사람과 혼인하는 것이 교회법으로 금지되어 있음을 알고 계십니까?
ท่านตระหนักดีถง
ึ ข้อห้ามในกฎพระศาสนจักรทีม
่ ใ
ิ ห้แต่งงานกับคนต่างศาสนาทีไ
่ ม่ได้รบ
ั ศีลล้างบาป ยกเว้นจะได้รบ
ั อนุญาตเป็นทางการเท่านัน
้ ?

(혼인무효 교회법 제1086조; 혼인 금지 교회법 제1124조 การแต่งงานทีไ่ ม่ถกู ต้อง: CIC Can. 1086; ข้อห้ามการแต่งงาน: Can. 1124 )

타 교파 혼인에 대한 허가나 미신자 장애에 대한 관면을 위한 서약서
การประกาศยืนยัน และคำมั่นสัญญาระหว่างคาทอลิกกับคริสตชนนิกายอื่นหรือ คาทอลิกกับศาสนาอื่น
และเอกสารยกเว้นเพื่อเข้าพิธีสมรส
(교회법 제1086조. 제1124-1126조 CIC Cans 1124, 1126 and 1086)

์ )
(성경에 손을 얹고 서약한다 สาบานด้วยการวางมือเหนือพระคัมภีร.

신자인 배우자: 당신의 배우자가 비록 천주교회의 신자는 아닐지라도 당신의 신앙을 이해하고 있으므로, 당신은 혼인한
후에도 변함없이 굳은 신앙생활을 계속할 것이며, 자녀들도 모두 천주교회에서 세례를 받게 하고 종교 교
육을 받도록 노력할 것을 서약합니까?
ประกาศและคำสัญญาของผูท
้ เ
ี่ ป็นคาทอลิกt: ข้าพเจ้ายืนยันความเชือ
่ ในองค์พระคริสต์และด้วยความช่วยเหลือจาก พระเป็นเจ้า,

มีความตัง
้ ใจดำรงความเขือ
่ ในพระศาสนจักรคาทอลิก. ข้าพเจ้าสัญญาทีจ
่ ะรักษาความเชือ
่ และจะ อบรม
เลีย
้ งดู บุตร ให้ได้รบ
ั ศีลล้างบาปและเลีย
้ งดูให้เป็นคาทอลิกเช่นกัน.

신자 아닌 배우자: 당신의 배우자가 혼인한 후에도 천주교회의 신앙생활을 계속할 것이며, 자녀들도 모두 천주교회에서 세
례를 받게 하고 종교 교육을 시켜야 할 중요한 의무가 있으므로, 그것을 약속하였습니다. 그 사실을 알
고 계십니까?
ประกาศ และ คำมัน
่ สัญญา ของคูส
่ มรสทีไ
่ ม่ได้เป็นคาทอลิก: ข้าพเจ้าได้รบ
ั แจ้งข้อมูลและตระหนักดี ถึงข้อผูกพัน ทีค
่ ส
ู่ มรสของข้าพเจ้าได้ ทีผ
่ ก
ู พัน
ในคำสัญญาทีไ
่ ด้ให้ไว้นี้ เป็นอย่างดีและยินดีปฎิบต
ั ต
ิ ามคำสัญญานี้

10. 당신은 전에 혼인한 일이 있습니까? ท่านเคยแต่งงานมาก่อนหรือไม่ ? (교회법 제1085조 CIC. Can. 1085)

혼인한 일이 있는 경우 หากท่านเคยแต่งงานมาแล้ว, กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้.
전 배우자의 성명 ชือ่ คูส่ มรสเดิม:
혼인일 วันแต่งงาน:

년

월

일

혼인관계증명서상의 이혼일 วันทีจ่ ดทะเบียนหย่าร้าง ทีอ่ ำเภอ

세례명 ชือ่ นักบุญล้างบาป:

혼인 신고 여부 เลขทะเบียนแต่งงาน:

교회법상 무효 여부 การแต่งงานครัง้ ก่อนได้รบั การประกาศโมฆะ ตามกฏพระศาสนจักร แล้วหรือไม่ ?
*

만일 과거에 여러 차례 혼인한 일이 있다면 각각의 혼인에 대해서도 위의 내용을 조사할 것. ในกรณีทผ
ี่ า
่ นการแต่งงานมามากกว่า ๑ ครัง
้ ,

ให้ทำการสอบสวนเช่นเดียวกันกับทีข
่ า
้ งบนนี้ .

11. 당신과 혼인할 사람은 전에 혼인한 일이있습니까? ท่านทราบหรือไม่วา่ คูส่ มรสของท่าน ผ่านการแต่งงานมาก่อน ?
*

้ มูลตามความเป็นจริง ของคูแ
่ ต่งงาน.
혼인한 일이 있다면 상대방 진술서에 자세히 기록할 것 ถ้าทราบ, กรุณาให้ขอ

단순 유효화혼의 경우, 다른 방법으로 확인되었다면, 아래의 12-15항을 생략할 수도 있다. ในกรณีย์ การแต่งงานทีไ
่ ด้ตามให้ถก
ู กฏหมาย (simple

convalidation), สามารถผ่าน ข้าม ข้อ ๑๒ -๑๕ได้.

12. 당신에게 부부의 선익과 자녀를 낳아 기르는 데 문제가 되는 성적인 결함이 있습니까?

ท่านทราบว่ามีขอ
้ บกพร่องทางร่างกายทีจ
่ ะทำให้ไม่สามารถดำรงชีวต
ิ สมรส หรืออุปสรรคทีไ
่ ม่สามารถกำเนิดบุตร หรือไม่? (교회법 제1084조 CIC

Can. 1084)

혼인 양식 제2호

13. 당신에게 상대방이 모르는 신체적, 정신적 악성 질병이 있습니까? ท่านทราบว่า คูส่ มรสของท่าน ปกปิด ปัญหา สภาพร่างกาย
หรือสภาพจิตใจ หรือไม่? (교회법 제1098조; 민법 제816조 CIC Can. 1098; Korean Civil Code, Article 816)

14. 이 혼인에 어떠한 조건이 있습니까? ท่านเข้าการแต่งงานนี้ ด้วยข้อแม้ประการใดหรือไม่? (교회법 제1102조 CIC Can. 1102)
15. 당신은 혼인식이 끝나면 국가법대로 혼인 신고를 하겠습니까? หลังจากการประกาศยืนยันนีแ้ ล้ว,
ท่านประสงค์จะจดทะเบียนสมรสตามกฏหมายบ้านเมืองหรือไม่? (민법 제812조 Korean Civil Code, Article 812)

16. 이 혼인에 대하여 어떠한 의문이나 질문이 있습니까? ท่านกังวล หรือ มีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับการแต่งงานนีห้ รือไม่?
위의 진술과 서약이 틀림없음을 확인하고 서명 날인합니다.

ข้าพเจ้า ประกาศยืนยัน ว่า ข้อมูลข้างต้นนีแ
้ ล้ว เป็นความจริงทุกประการ, พร้อมยืนยันด้วยลายเซนต์(หรือ ด้วยการพิมพ์ลายนิว
้ มือ).

년 ปี

진술인 성명 ชือ่ ผูใ้ ห้การสืบสวน:

세례명 ชือ่ นักบุญล้างบาป:

천주교

교구 สังฆมลฑล

질문 사제 성명 ชือ่ พระสงฆ์สมั ภาษณ์:

월 เดือน

일 วัน

세례명 ชือ่ นักบุญล้างบาป:

(인)

(서명 ลายเซนต์)

본당 วัด

(인)

(서명 ลายเซนต์)

혼인관계증명서 확인과 기록 사항 พิสูจน์ ยืนยัน เอกสารประกาศแต่งงาน และ หมายเหตุ

* 주의 หมายเหตุ
① 주민등록등본으로는 혼인 경력을 확인할 수 없으므로 혼인관계증명서를 대신할 수 없음.
ทะเบียนบ้าน ไม่สามารถใช้เป็นใบประกาศสมรส อีกทัง
้ ไม่สามารถใช้เป็นประวัตข
ิ องคูแ
่ ต่งงานได้.

② 단순 유효화혼일 경우에도 신랑과 신부 모두의 혼인관계증명서를 각각 확인할 것.

ใบประกาศคูส
่ มรส ของ เจ้าบ่าว เจ้าสาว ควรได้รบ
ั การยืนยัน, แม้ในกรณียข
์ องการแก้ไขแต่งงานให้ถก
ู ต้อง (simple convalidation)

③ ‘혼인관계증명서’ 중 ‘일부사항증명서’는 이전 혼인과 이혼의 모든 과정을 드러내지 못하므로 전체 관계가 드러나는 증
명서를 받아야 한다. 혼인의 ‘전체관계증명서’라는 서식은 따로 없으므로, ‘일부 사항 증명’이라고 표시되지 않은 ‘혼인
관계증명서’를 받아야 한다. ท่านควรเรียกร้อง เอกสารแสดง ประวัตทิ เี่ กีย่ วกับบุคคลทัง้ ครบ (“WholeCertificate”), ดังนัน้ ไม่สามารถ ใช้
เอกสารประวัตเ
ิ ฉพาะบางส่วน มาเพือ
่ สิทธิใ
์ นการแต่งงานได้ เนือ
่ งจากไม่มแ
ี บบฟอร์มเฉพาะ ของ “WholeCertificate”, ท่านสามารถรับ
“ใบประกาศสมรส” โดยไม่ตอ
้ ง อาศัยแบบฟอร์ม “Partial Certificate”. “หมายเหตุ“เป็นธรรมเนียมปฎิบต
ั ใ
ิ นประเทศเกาหลี
ทีจ
่ ะมีบน
ั ทึกประวัตก
ิ ารแต่งงาน ทัง
้ ครบ และบางส่วน

1. 혼인관계증명서는 혼인 전 6개월 이내의 것인가? ได้มกี ารประกาศการแต่งงานล่วงหน้า ๖ เดือนก่อนพิธหี รือไม่?
발행일 วันเดือนปีทปี่ ระกาศ:

년 ปี

월 เดือน

일 วัน

2. 혼인 당사자의 성명과 생일(신원)이 진술과 일치하는가? ชือ่ และวันเดือนปีเกิด ของคูส่ มรส ถูกต้อง ตามทีเ่ จ้าตัวได้ให้ไว้หรือไม่?
3. 혼인한 사실이 있는가? เคยมีการแต่งงานถูกต้องมาแล้วหรือไม่?
또 진술과 일치하는가? และสอดคล้องกันหรือไม่?

- 혼인했던 배우자의 성명 ชือ่ อดีตคูส่ มรส:

생년월일 วันเดือนปีเกิด :

- 혼인 신고일 วันทีล่ งทะเบียนแต่งงาน วันเดือนปี:

년

월

일

- 사망 신고일 วันแจ้งการเสียชีวติ :

년

월

일

년

월

일

- 이혼 신고일 วันเดือนปีทจี่ ดทะเบียนหย่าร้าง:

혼인 양식 제2호

혼인 통지서 ใบประกาศแจ้งการแต่งงาน
(교회법 제1121조; 제1122조 CIC Cans. 1121-1122)

수신 Receipt:

세례 본당 วัดทีร่ บั ศีลล้างบาป
성명 ชือ่ :

생년월일 วันเดือนปีเกิด:

세례 교구청 สังกัดสังฆมลฑล


년

세례 번호 ศีลล้างบาป

년 ปี

혼인 번호 ศีลสมรส:

배우자 성명 ชือ่ ของคูส่ มรส

주례 사제 성명 ชือ่ ผูป้ ระกอบพิธสี มรส
교적 ทะเบียนวัดปัจจุบนั :

월

년 ปี

세례명 ชือ่ นักบุญล้างบาป :

일

교구 สังฆมลฑล:

월 เดือน

교구 สังฆมลฑล:

월 เดือน

교구 สังฆมลฑล:

교적 본당 ทะเบียนล้างบาปทีว่ ดั



성별 เพศ ; 남 ชาย / 녀 หญิง :
일 วัน
일 วัน

본당 วัด :

본당 วัด:

세례명 ชือ่ นักบุญล้างบาป
세례명 ชือ่ นักบุญล้างบาป

본당 วัด:

호 เลขที:่ (교적상 세대주 ชือ่ ของหัวหน้าครอบครัว ในทะเบียนวัดปัจจุบนั :

교적 주소 ทะเบียนบ้าน ทีแ่ จ้งไว้กบั ทะเบียนวัดปัจจุบนั :

권(เล่มที่ )


호 เลขที.่

권(เล่มที.่ )

호 เลขที.่

구역 เขต

반 ง
ิ่ เขต

)

전화 เบอร์โทร:

아래의 해당 사항을 세례성사 대장에 기재하십시오. กรุณากรอก ตามทีร่ ะบุใน ทะเบียนศีลล้างบาป
1. 성사혼 ศีลสมรส  2. 관면혼 การแต่งงานด้วยการยกเว้นตามกฏพระศาสนจักร 
1. 단순유효화혼 simple convalidation marriage(แต่งงานทีท่ ำให้ถกู ต้องตามกฏหมาย) 

3. 근본 유효화혼 radical sanation of marriage(แต่งงาน ทีร่ บั อนุญาตจากพระสังฆราชเท่านัน้ ) 
직인 ตราประทับ

วันเดือนปี

년

월

일:

2. 바오로 특전혼 เอกสิทธิ์ นักบุญ เปาโล 
4. 혼종혼 แต่งงาน แบบต่างคนต่างถือ 

교구 สังฆมลฑล:

주임 사제 성명 ชือ่ เจ้าอาวาส:

본당 วัด
(인 ลงชือ
่ .)

* 혼인 통지서를 받은 주임 사제는 세례성사 대장 또는 교적에 기재한 후, 아래의 혼인 통지서 접수 확인서(회신용)를 기록하여 절취하지 말고 본양
식 그대로 반송하여야 한다. พระสงฆ์ทไ
ี่ ด้รบ
ั ใบแจ้งการแต่งงาน ควรบันทึก ลงในทะเบียนล้างบาปของวัด และบันทึกในทะเบียน วัดปัจจุบน
ั . และต้องกรอก
ตอบรับยืนยัน และส่งกลับไปทีว
่ ด
ั ทีแ
่ จ้งมา.

* 이 확인서를 받으면 해당 혼인 문서와 함께 혼인 문서 봉투에 보관하여야 한다. 교구청에서는 회신하지 않는다.
พระสงฆ์ทไ
ี่ ด้รบ
ั แจ้งการแต่งงาน ควรเก็บไว้ในซอง ทีร
่ วมเอกสารแต่งงาน. ส่วน”พระสงฆ์ธรรมนูญ”ของสังฆมลฑล ไม่ตอ
้ งตอบการแจ้งแต่อย่างใด

혼인 통지서 접수 확인서(회신용) ใบตอบรับ การแจ้งยืนยันการแต่งงาน
존경하는 신부님, 귀 본당에서 보내 주신 혼인 통지서의 내용에 따라: เรียนคุณพ่อ, ตามทีไ่ ด้รบั แจ้งประกาศยืนยันการแต่งงาน จากวัดของท่าน,
신랑 เจ้าบ่าว:

세례명 ชือ่ นักบุญล้างบาป :

신부 เจ้าสาว:

세례명 ชือ่ นักบุญล้างบาป:

ได้ผา
่ น พิธแ
ี ต่งงานแล้ว

혼인 사실을 세례성사 대장  또는 교적  에 기록하였습니다.
เราได้บน
ั ทึกลงใน ทะเบียนล้างบาป ☐ และ ทะเบียนวัดปัจจุบน
ั ☐ ดังนีว
้ า
่
직인 ตราประทับ

วันเดือนปี

년

월

일:

주임 사제 성명 ชือ่ เจ้าอาวาส :

교구 สังฆมลฑล:

본당 วัด
(인 ลงชือ
่ .)
혼인 양식 제5호

바오로 특전을 위한 진술서 การประกาศ ยืนยัน เพื่อ เอกสิทธิ์ นักบุญเปาโล

(Processus Summarius Extra-judicialis, 재판 외 약식 소송 진술서 Processus Summarius Extra-judicialis - สรุปขัน้ ตอน การใช้กฏพิเศษ)

교회법 제1143‐1150조; 한국 천주교 사목 지침서 제118조 1항 CIC Cans. 1143-1150; ตามคูม
่ อ
ื อภิบาล พระศาสนจักรคาทอลิกเกาหลี No. 118 §1
배우자의 부모나 친척은 동석할 수 없다. 이 진술서는 가장 중요한 혼인 문서로서, 사제가 직접 혼인 전에 배우자를 개별적으로 만나 작성해야 하
며, 타인에게 절대로 위임할 수 없다. 이 진술서를 작성하면 ‘혼인 전 당사자의 진술서’는 작성할 필요가 없다.

เนือ
่ งจากความสำคัญของเนือ
้ หา, พระสงฆ์จะเป็นผูส
้ ม
ั ภาษณ์ คูส
่ มรส แต่ละคน โดยตรงเท่านัน
้ บิดามารดาหรือญาติไม่สามารถร่วมได้

้ พระสงฆ์ไม่สามารถมอบหมายให้คนอืน
่ แทนได้,หากมีการทำเอกสารสัมภาษณ์นแ
ี้ ล้ว, ไม่จำเป็นต้องทำเอกสารสัญญาก่อน แต่งงาน
อีกทัง

당사자의 서약:
คำสาบาน :

1. 성명 ชือ่ :

당신은 천주교회에서 물어볼 아래 질문에 대하여, 거짓 없이 진술할 것을 하느님 앞에 서약합니까?
ท่านสาบานต่อหน้าพระเป็นเจ้า ทีจ
่ ะแจ้งแต่ความจริงเท่านัน
้ ตามทีพ
่ ระศาสนจักรเรียกร้องหรือไม่ ?

(성경에 손을 얹고 서약한다. วางมือบนพระคัมภีร)์

생년월일 วันเดือนปีเกิด:

세례명 ชือ่ นักบุญล้างบาป:

성별 เพศ ; 남 ชาย / 녀 หญิง :

출생지 สถานทีเ่ กิด:

현주소 ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั :

연락처 เบอร์โทร.:

2. 부(父)의 성명 ชือ่ บิดา :

세례명 ชือ่ นักบุญล้างบาป:

모(母)의 성명 ชือ่ มารดา :

세례명 ชือ่ นักบุญล้างบาป:

부모의 현주소 ทีอ่ ยูข่ องบิดามารดา :

종교 ศาสนา:
종교 ศาสนา:

연락처 เบอร์โทร.:

부모님이 이 혼인을 승낙하셨습니까? บิดามารดาของท่านเห็นด้วยในการแต่งงานนีห้ รือไม่ ?
3. 당신의 종교는 무엇입니까? ท่านนับถือศาสนาอะไรในปัจจุบนั ?

(1) 천주교회에서 세례를 받은 일이 있습니까? ท่านเคยล้างบาปในพระศาสนจักรคาทอลิกหรือไม่?
세례를 받은 경우，ถ้าเคย, ทีไ่ หน?
교구 สังฆฑลทล

본당 วัด

세례일 วันเดือนปีรบั ศีลล้าง

년 ปี

월 เดือน

일 วัน

세례일 วันเดือนปีรบั ศีลล้าง

년 ปี

월 เดือน

일 วัน

(2) 타 교파에서 세례를 받은 일이 있습니까? ท่านเคยรับศีลล้างบาปทีค่ ริสตจักรอืน่ หรือไม่?
세례를 받은 경우，หากเคย, ทีค่ ริสตจักรใด?
교회명

(3) 천주교회에서 세례를 준비 중입니까? ท่านกำลังเตรียมตัวเข้าเป็นคาทอลิกหรือไม่ ?
4. 전 혼인에 대한 질문 คำถามเกีย่ วข้องกับการแต่งงานครัง้ ก่อน
(1) 전 배우자의 성명은 무엇입니까? ชือ่ ของคูส่ มรสเดิม?
그분의 종교는 무엇입니까? คูส่ มรสเดิมนับถือศาสนา?

성명 ชือ่ :

그분의 나이가 현재 몇 세입니까? ปัจจุบนั คูส่ มรสเดิม อายุเท่าใด?

(2) 그분의 부모의 성명은 무엇입니까? ชือ่ บิดามารดาของคูส่ มรสเดิม?
부(父)의 성명 ชือ่ ของบิดา:
모(母)의 성명 ชือ่ มารดา:

세례명 ชือ่ นักบุญล้างบาป:
세례명 ชือ่ นักบุญล้างบาป:
혼인 양식 특1호 Marriage Form # No. 1

(3) 그분과 언제 혼인하였습니까? ท่านแต่งงานกับคูส่ มรสเดิมเมือ่ ใด?

혼인 생활 기간은 얼마나 됩니까? ท่านได้ครองชีวติ คูด่ ว้ ยกันนานเท่าใด?
그분과 같이 살았던 장소는 어디입니까? ท่านอาศัย ณ ทีใ่ ด?

년

월

년

월

일 วันเดือนปี

일 วันเดือนปี

어떤 식(현대 혼례, 전통 혼례, 타 종교 예식, 동거)으로 혼인하였습니까? รูปแบบของการแต่งงาน?(สมัยใหม่, ธรรมเนียมประเทศชาติ,

ตามศาสนา, ตามธรรมเนียมท้องถิน
่ )

전 배우자와 혼인 신고를 하였습니까? ท่านได้จดทะเบียนสมรส ทีอ่ ำเภอหรือไม่?
국가법상 이혼을 하였습니까? ท่านได้จดทะเบียนหย่าร้าง ทีอ่ ำเภอแล้ว หรือไม่?

(4) 전 배우자와 헤어진 이유가 무엇입니까? เหตุผลทีท่ า่ นหย่าร้างจากคูส่ มรสเดิม?

당신과 혼인하기 전에 그분이 세례를 받은 일이 있습니까? คูส่ มรสเดิม ได้รบั ศีลล้างบาป ก่อนทีแ่ ต่งงานกับท่าน หรือไม่ ?

당신과 혼인한 후에 그분이 세례를 받은 일이 있습니까? หลังจากแต่งงานกับท่าน คูส่ มรสเดิมของท่าน ได้รบั ศีลล้างบาปหรือไม่ ?
그 혼인에서 태어난 자녀가 있습니까? ท่านได้มบี ตุ ร จากการแต่งงานครัง้ นัน้ หรือไม่ ?

그분은 당신과 혼인하기 전에 다른 사람과 혼인한 일이 있었습니까? คูแ่ ต่งงานเดิมของท่าน เคยผ่านการแต่งงานมาแล้ว ก่อนแต่งงานกับท่าน

หรือไม่ ?

그분은 당신과 헤어진 후 다시 혼인하였습니까? หลังจากแยกทางกับท่านแล้ว คูแ่ ต่งงานเดิมของท่าน ได้แต่งงานใหม่หรือไม่ ?
그분의 현주소가 어디입니까? คูแ่ ต่งงานเดิมของท่าน ปัจจุบนั อยูท่ ี่ ?
주소 ทีอ่ ยู:่

모른다면 어떤 방법으로 그분의 현주소를 알 수 있습니까?

연락처 เบอร์โทร.

หากท่านไม่ทราบทีอ
่ ยู่ ท่านพอจะมีวธ
ิ ส
ี อบหาทีอ
่ ยูท
่ ส
ี่ ามารถติดต่อกับคูส
่ มรสเดิมของท่านได้หรือไม่ ?

그분의 사정을 잘 아는 증인의 성명과 주소는? ผูใ้ ดทีท่ ราบข้อมูลดีเกีย่ วกับคูส่ มรสเดิมของท่าน ?
성명 ชือ่ :

주소 ทีอ่ ยู:่

연락처 เบอร์โทร.

(5) 바오로 특전을 얻으려면, 전 배우자에게 ㉮ 세례 받기를 원하는지, 또는 ㉯ 하느님을 모독하지 않고 평화롭게 동거하기를 원하는
지를 질문해야 합니다.

เพือ
่ จะได้รบ
ั เอกสิทธิ์ นักบุญเปาโล, ท่านต้องถามคูส
่ มรสเดิม ดังต่อไปนี้ ⓐ ความประสงค์ทจ
ี่ ะล้างบาป หรือ, ⓑ ประสงค์อยูอ
่ ย่างสันติกบ
ั พระเป็นเจ้า.

전 배우자에게 이런 질문을 할 필요가 있겠습니까? ท่านคิดว่า มีความจำเป็น ทีต่ อ้ งสอบถามคูส่ มรสเดิม ในคำถามเหล่านีห้ รือไม่?

당신은 전 배우자와 현 배우자 외에 또 다른 사람과 혼인한 일이 있습니까? นอกจากการแต่งงานครัง้ ทีแ่ ล้ว คูส่ มรสใหม่ของท่าน

เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนหรือไม่ ?

(만일 과거에 여러 차례 혼인한 일이 있다면 각각의 혼인에 대해서도 위의 내용을 조사할 것 หากมีการแต่งงานหลายครัง
้ , ต้องสอบสวนแต่ละครัง
้

ตัง
้ แต่ตน
้ .)

5. 현재의 혼인에 대한 질문 คำถามเกีย่ วกับการแต่งงานในครัง้ นี้

(1) 현재의 배우자의 성명과 세례명은 무엇입니까? ชือ่ ของคูส่ มรสของท่าน?
성명 ชือ่ :

세례명 ชือ่ นักบุญล้างบาป :

그분과 동거 또는 혼인 생활을 하고 있습니까? ท่านได้อยูร่ ว่ มกับผูท้ จี่ ะสมรสกับท่าน แล้วหรือไม่ ?(ท่านได้อยูก่ นิ กับผูท้ จี่ ะแต่งงานมาแล้ว หรือไม่)
혼인 신고는 언제 하였습니까? ท่านได้จดทะเบียนสมรสแล้วเมือ่ ใด ?

년

월

그분은 당신과 혼인하기 전에 다른 사람과 혼인한 일이 있습니까? ก่อนแต่งงานกับท่าน เขาหรือเธอ แต่งงานกับผูใ้ ดมาแล้ว?

일 วันเดือนปี

(2) 교회의 승낙을 받고 현재의 배우자와 혼인하면 전 배우자와의 혼인 관계는 완전히 끊어지고, 현재의 배우자와의 혼인이 완전한
혼인이 된다는 것을 아십니까? ท่านทราบหรือไม่วา่ การแต่งงานของท่านกับคูส่ มรสครัง้ นี้ จะเป็นการแต่งงานทีส่ มบูรณ์
ทีต
่ อ
้ งได้รบ
ั การอนุมต
ั จ
ิ ากพระศาสนจักร, อีกทัง
้ ความสัมพันธ์กบ
ั คูส
่ มรสเดิมเป็นสิง
่ ต้องห้าม ?
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(3) 천주교회의 신자가 아닌 배우자와 혼인할 때 관면을 얻기 위한 서약서 ข้อสัญญาเพือ่ จะได้รบั เอกสิทธิ์ ในการแต่งงานกับผูท้ ไี่ ม่ได้เป็นคาทอลิก
(교회법 제1086조; 제1124조; 제1126조 CIC Can. 1086; Can. 1124; Can. 1126)

당신의 배우자가 비록 천주교회의 신자는 아닐지라도 당신의 신앙을 이해하고 있으므로, 당신은 혼인한 후에도 변함없이 굳은
신앙생활을 계속할 것이며, 자녀들도 모두 천주교회에서 세례를 받게 하고 종교 교육을 받도록 노력할 것을 서약합니까?

แม้วา
่ คูส
่ มรสของท่านไม่ได้เป็นคาทอลิกก็ตาม จะเข้าใจศาสนาคาทอลิก, และ หลังการแต่งงาน ท่านยังคงรักษาความเชือ
่ คาทอลิก ไม่เปลีย
่ นแปลง,

ุ รของท่านล้างบาปในพระศาสนจักรคาทอลิก และจะพยายามเลีย
้ งดูบต
ุ รให้เป็นคาทอลิก ท่านจะสัญญาว่า จะพยายาม ได้หรือไม่ ?
จะให้บต
์ )
(성경에 손을 얹고 서약한다. วางมือบนพระคัมภีร.

위의 진술과 서약이 틀림없음을 확인하고 서명 날인합니다.

ข้าพเจ้าจึงประกาศยืนยันข้อเท็จจริงข้างต้น และจะรักษาสัญญาทีใ
่ ห้ไว้นเ
ี้ ต็มความสามารถ,
วันเดือนป

년

진술인 성명 ชือ่

세례명 ชือ่ นักบุญล้างบาป :

천주교

교구 สังฆมลฑล:

질문 사제 성명 ชือ่ พระสงฆ์:

월

일
(서명 ลายเซนต์ )

본당 วัด

세례명 นักบุญล้างบาป:

(서명 ลายเซ็นต์)

혼인관계증명서 확인과 기록 사항 พิสูจน์ ยืนยัน เอกสารประกาศแต่งงาน และ หมายเหตุ

* 주의 หมายเหตุ
① 주민등록등본으로는 혼인 경력을 확인할 수 없으므로 혼인관계증명서를 대신할 수 없음.
ทะเบียนบ้าน ไม่สามารถใช้เป็นใบประกาศสมรส อีกทัง
้ ไม่สามารถใช้เป็นประวัตข
ิ องคูแ
่ ต่งงานได้.

② 단순 유효화혼일 경우에도 신랑과 신부 모두의 혼인관계증명서를 각각 확인할 것.

ใบประกาศคูส
่ มรส ของ เจ้าบ่าว เจ้าสาว ควรได้รบ
ั การยืนยัน, แม้ในกรณียข
์ องการแก้ไขแต่งงานให้ถก
ู ต้อง (simple convalidation)

③ ‘혼인관계증명서’ 중 ‘일부사항증명서’는 이전 혼인과 이혼의 모든 과정을 드러내지 못하므로 전체 관계가 드러나는 증
명서를 받아야 한다. 혼인의 ‘전체관계증명서’라는 서식은 따로 없으므로, ‘일부 사항 증명’이라고 표시되지 않은 ‘혼인
관계증명서’를 받아야 한다. ท่านควรเรียกร้อง เอกสารแสดง ประวัตทิ เี่ กีย่ วกับบุคคลทัง้ ครบ (“WholeCertificate”), ดังนัน้ ไม่สามารถ ใช้
เอกสารประวัตเ
ิ ฉพาะบางส่วน มาเพือ
่ สิทธิใ
์ นการแต่งงานได้ เนือ
่ งจากไม่มแ
ี บบฟอร์มเฉพาะ ของ “WholeCertificate”, ท่านสามารถรับ
“ใบประกาศสมรส” โดยไม่ตอ
้ ง อาศัยแบบฟอร์ม “Partial Certificate”. “หมายเหตุ“เป็นธรรมเนียมปฎิบต
ั ใ
ิ นประเทศเกาหลี
ทีจ
่ ะมีบน
ั ทึกประวัตก
ิ ารแต่งงาน ทัง
้ ครบ และบางส่วน

1. 혼인관계증명서는 혼인 전 6개월 이내의 것인가? ได้มกี ารประกาศการแต่งงานล่วงหน้า ๖ เดือนก่อนพิธหี รือไม่?
발행일 วันเดือนปีทปี่ ระกาศ:

년 ปี

월 เดือน

일 วัน

2. 혼인 당사자의 성명과 생일(신원)이 진술과 일치하는가? ชือ่ และวันเดือนปีเกิด ของคูส่ มรส ถูกต้อง ตามทีเ่ จ้าตัวได้ให้ไว้หรือไม่?
3. 혼인한 사실이 있는가? เคยมีการแต่งงานถูกต้องมาแล้วหรือไม่?
또 진술과 일치하는가? และสอดคล้องกันหรือไม่?

- 혼인했던 배우자의 성명 ชือ่ อดีตคูส่ มรส:

생년월일 วันเดือนปีเกิด :

- 혼인 신고일 วันทีล่ งทะเบียนแต่งงาน วันเดือนปี:

년

월

일

- 사망 신고일 วันแจ้งการเสียชีวติ :

년

월

일

년

월

일

- 이혼 신고일 วันเดือนปีทจี่ ดทะเบียนหย่าร้าง:
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바오로 특전을 위한 질문서 การสืบสอบ เพื่อรับ เอกสิทธิ์ นักบุญเปาโล
(Interpellationes, 교회법 제1144조, 대면· 등기 우편 양용

การสืบสอบ ตามประมวล กฏพระศาสนจักร ม. 1144. สัมภาษณ์บค
ุ คลโดยตรง หรือ ทางจดหมายลงทะเบียน)

____________________ 귀하 เรียนคุณ
당사자의 성명 ชือ่ ผูถ้ กู สัมภาษณ์

당신과 전에 혼인한 _________________가 천주교회에서 세례 받고 재혼하기를 원하므로 당신의 의향을 알고자 합니다. 이 질문지
는 국가법과 아무 관계 없으니 솔직히 대답해 주시기 바랍니다.

เนือ
่ งจาก คุณ____________________ อดีตคูส
่ มรสของท่าน, ประสงค์จะรับศีลล้างบาปในพระศาสนจักรคาทอลิก และจะเข้าพิธแ
ี ต่งงานใหม่ ดังนัน
้
เราประสงค์จะทราบ

ความคิดเห็นของท่าน.

ตอบคำถามต่อไปนี้ ด้วยอิสระ

อนึง
่

ความคิดเห็นของท่านไม่มข
ี อ
้ ผูกพันทางการกฏหมายบ้านเมือง

จึงใคร่ขอความ

ร่วมมือจากท่าน

1. 당신은 천주교회나 타 교파에서 세례 받은 일이 있습니까? ท่านเคยรับศีลล้างบาปในคริสตจักรคาทอลิกหรือไม่ ?

2. 당신은 천주교회에서 세례 받을 의향이 있습니까? ท่านเคยประสงค์ จะรับศีลล้างบาปในคริสตจักรคาทอลิก หรือไม่?

3. 당신이 세례를 받지는 않더라도 전 배우자인 _________________의 신앙생활을 방해하지 않고 그와 다시 화목하게 부부 생활을
하기를 원합니까? ถึงแม้วา่ ท่านไม่ได้รบั ศีลล้างบาป(ไม่ได้เป็นคริสตชน), ท่านยังคงประสงค์ จะเป็น ”คูช่ วี ติ ” คูส่ มรสเดิมของท่าน โดย สันติ พร้อม
ทัง
้ จะ ไม่ขด
ั ขวางการปฎิบต
ั ศ
ิ าสนกิจของ คูส
่ มรสเดิม คุณ ____________________ หรือไม่ ?

(등기 우편 질문 시) 당신이 30일 안으로 회답하지 않으면 전 배우자가 천주교회에서 다른 사람과 재혼할 수 있도록 허락하겠습니다.
(ในกรณียท
์ ส
ี่ ม
ั ภาษณ์ทางจดหมายลงทะเบียน) หากท่านไม่ได้ตอบรับ ภายใน ๓๐ วัน คูส
่ มรสเดิมของท่าน จะเข้าพิธแ
ี ต่งงานใหม่ ใน

คริสตจักรคาทอลิก.

진술일 วันทีช่ แี้ จง:

년 ปี

월 เดือน

일 วัน

진술인 성명 ชือ่ ผูใ้ ห้การสืบสวน: _________________________(인 ลงชือ่ .)
주소 ทีอ่ ยู่

연락처 เบอร์โทร:

사제의 위임으로 대답을 받은 경우 두 증인의 성명 ในกรณียท์ ผี่ ทู้ ำการสืบสวน มิใช่ พระสงฆ์ ต้องมีพยาน ๒ คน เซนต์ชอื่ กำกับ.
증인 성명 ชือ่ พยาน

세례명 นักบุญล้างบาป:

증인 성명 ชือ่ พยาน

세례명 นักบุญล้างบาป:
천주교:

직인

ตราประทับ

주임 사제 성명 ชือ่ พระสงฆ์เจ้าวัด

(인 ลายเซนต์)
(인 ลายเซนต์)

교구 สังฆมลฑล

본당 วัด

세례명 ชือ่ นักบุญล้างบาป

(인 ลายเซนต์)

등기 우편으로 문의할 때: 당사자의 주소를 정확히 기재하고, 우표가 붙은 회신용 봉투를 질문서와 함께 동봉해야 한다.

ในกรณียท
์ ส
ี่ ง
่ ลงทะเบียน: (ชือ
่ และ) ทีอ
่ ยูข
่ องผูถ
้ ก
ู สัมภาษณ์ จะต้องชัดเจน พร้อมทัง
้ แนบ ซองจดหมายตอบรับ กับ เอกสาร สอบถาม

ความคิดเห็นฉบับนี้ ในซองเดียวกัน

혼인 양식 특2호 Marriage Form # No. 2

