ŻWIEĠ BLA DIVORZJU – SKEMA 1
FAMILJA - ŻWIEĠ
SEPARAZZJONI – DIVORZJU – ANNULLAMENT
-----IS-SAĊERDOT
ORDINAZZJONI – ĊELIBAT – DISPENSA
1.

Familja

1.1

Familja = għaqda għal dejjem
bejn raġel u mara
fiż-żwieġ
għall-għajnuna u l-imħabba ta’ xulxin
u għat-tnissil u t-trobbija tal-ulied

1.2

Jeżistu familji li minħabba ċirkostanzi għandhom wieħed minn dawn lelementi neqsin. Eżempju:
wara separazzjoni
wara mewt ta’ xi ħadd mill-koppja
koppja li ma jkollhomx ulied
Żwieġ

2.
2.1

F’Malta 3 kwalitajiet ta’ żwieġ:
a) reliġjuż+ċivili
b) reliġjuż biss
c) ċivili biss
Għall-kattoliku żwieġ reliġjuż biss huwa validu quddiem Alla u l-Knisja
(sakemm ma jkunx talab dispensa mill-Isqof)
Meta nitkellmu fuq żwieġ inkunu nitkellmu fuq it-tliet kwalitajiet ta’ żwieġ.

2.2

Kwalitajiet meħtieġa taż-żwieġ:

unita’ (ma’ mara waħda / raġel wieħed)
Indissolubilita’ (ma jinħalx; għal dejjem).

2.3

Żwieġ huwa indissolubli – ingħata l-kunsens u kkunsmat.

3.

Separazzjoni – Dikjarazzjoni ta’ Nullita (Annullament) – Divorzju

3.1

Separazzjoni
Nullita
a) Ċivili
b) Tal-Knisja
Divorzju

Żwieġ
sar?
Iva

Għadhom
miżżewwġin?
Iva

Jistgħu jerġgħu
Jiżżewwgu?
Le

Le
Le
Iva

Le
Le
Għal Alla Iva
Ċivilment Le

Iva
Iva
Fil-Knisja Le
Ċivil Iva

3.2 Raġunijiet li jistgħu jwasslu għal dikjarazzjoni ta’ nullita’:
a) Ordni Sagri jew Voti Perpetwu f’Istitut ta’ Ħajja Konsagrata
b) Qtil tar-raġel/mara biex jiżżewweġ lil martu/żewġa
c) Eta’ ta’ 16-il sena
d) Impotenza sesswali minn qabel iż-żwieg, perpetwa
e) Għad hemm żwieġ ieħor
f) Żwieġ ma’ persuna mhux mgħammda (jekk ma ġġibx dispensa)
g) Persuna kidnapped jew użu tal-vjolenza
h) Jiġu minn xulxin fil-linja diretta jew kollaterali sa kuġini
i) Ma’ ulied, grandchildren jew genitur tal-konkubin/a
j) Difett serju tal-użu tar-raġuni
k) Nuqqas serju ta’ diskrezzjoni
l) Min ma jistax jassumi d-doveri taż-żwieg minħabba raġuni psikika serja
m) Żball fil-kwalita espressa tal-persuna
n) Qerq biex takkwista kunsens
o) Simulazzjoni totali (ma riedx jiżżewweġ) jew simulazzjoni parzjali (ma
riedx żwieġ għal dejjem, ma riedx żwieġ ma’ mara/raġel wieħed, ma riedx
ulied fiż-żwieġ)
p) Kundizzjoni futura marbuta mal-kunsens
q) Forma kanonika għall-kattoliċi
4.

Saċerdot: ordinazzjoni – ċelibat – dispensa

4.1

a) Saċerdot għal dejjem permezz tal-ordinazzjoni (is-sagrament)
b) Ċelibat (li saċerdot ma jistax jiżżewweġ) hija ligi tal-Knisja – mhux ta’ Alla
u għalhekk il-Knisja tista’ tagħti dispensa. Li ż-żwieġ ma jinħallx hija liġi
ta’ Alla u għalhekk il-Knisja ma tistax tagħti dispensa.

4.1.1 Saċerdot meta jingħata DISPENSA jibqa’ saċerdot
Miżżewweġ meta jingħata SEPARAZZJONI jibqa’ miżżewweġ
Għas-saċerdot id-dispensa tfisser MEĦLUS MILL-OBBLIGI TA’ SAĊERDOT
(fosthom li jista’ jiżżewweġ)
Għall-miżżewweġ is-separazzjoni tfisser MEĦLUS MILL-OBBLIGI TAŻŻWIEĠ (ħlief dawk skond il-ftehim)
Għall-“miżżewweġ”, dikjarazzjoni ta’ nullita’ tfisser dikjarazzjoni li qatt ma
kien miżżewweġ.
Għas”saċerdot”, dikjarazzjoni ta’ nullita’ tfisser dikjarazzjoni li qatt ma kien
saċerdot.
Iż-żwieġ dikjarat null jissejjaħ żwieġ putattiv u l-ulied ma jitilfu l-ebda dritt
mill-ġenituri tagħhom

Ordinazzjoni saċerdotali dikjarata nulla hija wkoll putattiva u għalhekk dak
kollu li kien iċċelebra jibqa’ jgħodd.
Il-proċess ta’ nullita’ fit-Tribunal tal-Knisja tissoponi li saret is-separazzjoni
(divorzju) ċivili biex ikunu setiljati d-dmirijiet tal-partijiet lejn xulxin u lejn lulied.

