ALGUNS SÍMPTOMES

CAUSES MÉS FREQÜENTS


Greu immaduresa.



Incapacitat per a ser esposos
i pares.



Addiccions: Alcoholisme,
drogoaddicció, ludopatia...



Forta dependència de la
família.



Alteracions psicològiques
importants.



Mals tractaments.



Anorèxia.

NUL·LITATS
MATRIMONIALS



Greu irresponsabilitat.



Embarassos en el nuviatge.



Altres trastorns psíquics.



Conductes anticonceptives.



No voler casar-se per sempre



Infidelitat.



No voler tenir fills.



Aversió a l’Església.



Casar-se obligat sota pressió.

Tribunal Eclesiàstic de
Terrassa



Posar una condició de futur.

Carrer Vinyals nº 49 08221 Terrassa
Email: tribunal@bisbatdeterrassa.org
Telèfon: 937337120
Horari: De dimarts a divendres,
de 10 a 13:00 h

NUL·LITATS

NUL·LITATS

MATRIMONIALS

MATRIMONIALS

QUÈ NO SÓN
No és un divorci eclesiàstic.





No és una opció per a rics o
famosos.

Una declaració sobre la
validesa del matrimoni.



Un dret dels fidels, el de
conèixer si estan o no
veritablement casats.

No és un artifici per a
resoldre fracassos
matrimonials.



No és un procés per a
enfrontar als esposos.



No és una declaració de
culpabilitat.



No és causa de perjudicis
innecessaris per als fills.



Convé parlar amb el Rector o amb
un prevere conegut.



Adreçar-se al Tribunal Eclesiàstic
Diocesà.



Els Secretaris del Tribunal
informen de tots els passos que cal
seguir.

QUÈ SÓN





COM ES DEMANA



Una manera de regularitzar
la situació dels fidels en
l’Església.



Un servei de l’Església a la
dignitat del Matrimoni i a les
Persones



Un mitjà per a conèixer si un
matrimoni es va constituir
veritablement.

QUANT TRIGA
En circumstàncies normals i si tot va
bé...


la voluntat del nostre Tribunal és
que una causa pel procediment
ordinari trigui el menor temps
possible (al voltant d’un any).

QUANT COSTA


Depèn de si han d’intervenir altres
tribunals o pèrits psicològics, etc, i,
sobretot, del lletrat que elegeixi, la
causa pot costar més o menys.



Les taxes del Tribunal no sobrepassen,
normalment, els 1200 e.



Es pot demanar el benefici de justícia
gratuïta (total o parcial), acreditant la
situació econòmica i segons preveu el
Reglament del Tribunal Eclesiàstic.

