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Get informed: Get Legal
L-Għaqda Studenti Tal-Liġi (Għ.S.L), bħala għaqda li tirrapreżenta listudent aspirant, tħoss illi għandha l-obbligu li tagħti informazzjoni
legali rigward l-abozz tal-liġi li jemenda l-Kapitolu 16, l-Kodiċi Ċivili ta’
Malta, imressaq u iffirmat min Onor. Jeffery Pullicino Orlando u Onor.
Evarist Bartolo, f’Jannar 2010. Huwa l-istess abozz tal-liġi li l-poplu
Malti u Għawdxi ser ikun mitlub jivvota fir-referendum nhar 28 ta’ Mejju
2011, għalhekk l-Għ.S.L temmen li huwa xieraq li wieħed ikun infurmat
kemm jista’ jkun qabel jeżerċita id-dritt tal-vot.
Il-Kodiċi Ċivili ta’ Malta tirregola d-drittijiet u l-obbligi tal-miżżewġin, kif
ukoll tippromwovi l-unità u l-istabilità fil-familja. Il-liġi ta’ Malta tagħti
drittijiet u responsabilitajiet ugwali bejn il-koppja, u matul iż-żwieg din
għandha tkun fidili u tagħti sapport morali u materjali lill-xulxin u lillmembri tal-familja. Dan kollu jibqa’ japplika sakemm il-miżżewġin
jibqgħu jingħarfu bħala tali skond il-liġi ta’ Malta.
X’inhi differenza bejn Separazzjoni Personali, Annullament u
Divorzju?
Qabel ma niddiskutu l-liġi tad-divorzju u l-effetti tagħha, huwa
importanti li nagħmlu distinzjoni bejn dawn it-tlett entitajiet.
Separazzjoni Personali huwa meta l-miżżewġin jikkuntrattaw
separazzjoni kemm bonarjament jew b’sentenza tal-Qorti Ċivili (Sezzjoni
Familja). Separazzjoni de jure (bil-ligi) ma ttemmx dak iż-żwieg iżda
skond il-liġi, l-persuni legalment separati, jibqgħu rikonoxxuti bħala
konjugi miżżewġin. L-obbligi taż-żwieġ, ħlief f’każijiet eċċezzjonali ma
jintemmux. Jintemm biss l-obbligu illi l-konjuġi jikkoabitaw, filwaqt
jibqagħlhom id-dmir illi jmantnu lil xulxin u li jibqgħu fidili lejn xulxin. Ilfirda personali xxolji wkoll il-komunjoni tal-akkwisti bejn l-konjugi. Flistat attwali, skond il-liġi, dawn il-konjuġi ma jistgħux jikkuntrattaw
żwieġ ieħor ma’ terzi.
Permezz tal-Annulament Ċivili, il-Qorti tiddikjara li iż-żwieg huwa
invalidu għaliex eżista difett sostanzjali sa minn qabel iż-żwieġ li
jagħmel dak iż-żwieġ null skond il-liġi. Problemi li jinqalgħu wara d-data
taż-żwieġ ma jagħtux lok għall-annulament ċivili jew dak tal-knisja. U
għalhekk hija kemmxejn importanti li ssir id-distinzjoni bejn annulament
ċivili u dak tal-knisja. Dan ta’ l-aħħar, bħal annulament ċivili,
jikkostitwixxi xoljiment totali taż-żwieġ billi jippreżumi li dan iż-żwieġ
qatt ma kien. Id-differenza bejn it-tnejn tinstab fil-mod ta’ kif wieħed
ikun jista’ jikkuntratta żwieg wara, cioè jew permezz tal-knisja jew

permezz ta’ żwieġ ċivili. Annulament jingħata biss meta l-Qorti ssib li
dak iż-żwieġ kien invalidu u allura tikkunsidra dak iż-żwieġ bħallikieku
qatt ma eżista. Għaldaqstant, minn meta iż-żwieġ jiġi ddikjarat null ilpartijiet jistgħu jiżżewġu ma’ terzi.
Id-differenza li ser ġġib il-liġi tad-Divorzju, kemm ‘il darba ssir parti
mil-liġi, hija li d-digriet mogħti ittemm iż-żwieġ bejn il-partijiet. Artikli
tnejn u tlieta tal-Kodiċi Ċivili ma jibqawx japplikaw għal persuni li huma
legalment divorzjati; b’konsegwenza li d-drittijiet u l-obbligi li kellhom
fiż-żwieġ lejn xulxin jintemmu. Għaldaqstant, kwalunkwe jedd naxxenti
mil-liġi fir-rigward tal-konjuġi jispiċċa, inkluż, per eżempju, d-dritt għallporzjon riservat mal-mewt ta’ wieħed mill-konjuġi.
X’mhux ser jinbidel fil-liġi Maltija bl-introduzzjoni tal-liġi taddivorzju?
Il-liġi ta’ Malta tibqa’ tippromwovi l-prinċipju taż-żwieġ permezz ta’ lopportunita’ li tagħti lil-partijiet li jkunu jistgħu jerġgħu jiżżewġu
ċivilment.
Il-kundizzjonijiet meħtieġa għad-divorzju skond l-artiklu 68, tal-abozz ta’
liġi li jemenda l-Kodiċi Ċivili ta’ Malta, huma:
(a) “Fid-data ta’ tehid ta’ azzjoni quddiem il-Qorti, il-miżżewġin qed
jgħixu mhux flimkien għal perjodu ta’, jew perjodi jammontaw għal,
mill-inqas erba’ snin matul il-ħames snin preċedenti, jew ikunu għaddew
mill-inqas erba’ snin mid-data tas-separazzjoni legali;
(b) Ma hemm l-ebda prospett raġonevoli għal rikonċiljazzjoni bejn ilmiżżewġin; u
(c) Il-miżżewġin u kull persuna dipendenti fuq il-familja qed jirċievu
manteniment adegwat, skond iċ-ċirkostanzi partikolari tagħhom, kif
hemm fl-artikolu 70(4) ta’ din il-Kodiċi.”
Huwa biss wara li dawn id-disposizzjonijiet, hawn fuq imsemmija, jiġu
osservati li l-Qorti għandha tagħti d-digriet tad-divorzju għal dak iżżwieġ jew tawtorizza l-pubblikazzjoni għall-att ta’ divorzju, skond il-każ
relevanti.  

