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KS. WOJCIECH GÓRALSKI
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

KANONICZNE PRZESZKODY MAŁŻEŃSKIE
IN GENERE
Treść: Wstęp. – 1. Pojęcie, natura i funkcja przeszkód małżeńskich. – 2. Typologia przeszkód małżeńskich. – 3. Władza wyjaśniania i stanowienie przeszkód małżeńskich. – 4. Zakaz zawarcia małżeństwa. – Uwagi końcowe.

Wstęp
Jednym z fundamentalnych praw człowieka jest prawo do swobodnego wyboru stanu życia, wpisane m.in. do kan. 219 obowiązującego
KPK. Za formę uszczegółowienia tego prawa – w odniesieniu do stanu
małżeńskiego – należy uznać proklamowanie w kan. 1058 tegoż Kodeksu ius connubii, a więc prawa do zawarcia małżeństwa. Stwierdzenie ustawodawcy kościelnego, iż „wszyscy mogą zawrzeć małżeństwo,
którym prawo tego nie zabrania”, będące zresztą dosłownym powtórzeniem kan. 1035 KPK z 1917 roku, i jednoczesne usytuowanie go
w nowej kodyfikacji wśród kanonów generalnych (wstępnych) tytułu
De matrimonio (nie zaś w rozdziale De impedimentis in genere, jak to
było uprzednio)1 jednoznacznie wskazuje, że ius connubii stało się zasadą interpretacyjną całego kanonicznego systemu małżeńskiego2.
1

Zob. „Communicationes” 10 (1978) s. 124-127.
H. Franceschi F., Riconoscimento e tutela dello „ius connubii” nel sistema
matrimoniale canonico, Milano 2004, s. 374-380; J. I. Bañares, Introducciòn al
Titolo VII – De matrimonio, w: Comentario exegético al Codice de Derecho Canonico, t. III/2, ed. 3, red. Á. Marzoa, J. Miras y R. Rodríguez – Ocaña, Pamplona
2
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Jak nietrudno dostrzec, norma generalna zawarta w kan. 1058 KPK
dopuszcza wyjątki, zawiera bowiem klauzulę qui iure non prohibentur,
która oznacza, że prawo do zawarcia małżeństwa może zostać ograniczone w jego wykonywaniu. Ograniczenie prawa do zawarcia małżeństwa może pochodzić zarówno z prawa bożego (naturalnego i pozytywnego), jak i z postanowienia ustawodawcy kościelnego. Podczas gdy
niezdolność do zawarcia małżeństwa, która wynika z naturalnej struktury ontologicznej osoby ludzkiej, określa się mianem incapacitas, to
niezdolność wypływającą z pozytywnej interwencji ustawodawcy nosi
nazwę inhabilitas3.
Gdy chodzi o obszary prawa małżeńskiego, w których ius connubii
zostaje ograniczone, to jednym z nich są przeszkody małżeńskie sensu stricto. Dziedzinę tę KPK reguluje w dwóch rozdziałach (drugim
i trzecim) wspomnianego tytułu VII – De matrimonio. Rozdział drugi
poświęcony jest przeszkodom małżeńskim (zrywającym) w ogólności
(kann. 1073-1082 KPK), przedmiotem zaś rozdziału trzeciego są poszczególne przeszkody małżeńskie (kann. 1093-1094 KPK).
Przedmiotem niniejszego studium są przeszkody w ogólności, a więc
regulacje rozdziału drugiego, odnoszące się do następujących kwestii:
pojęcie, natura i funkcja przeszkód, typologia przeszkód, wyjaśnianie
i stanowienie przeszkód, zakaz zawarcia małżeństwa. Uregulowana zaś w
tymże rozdziale kwestia dyspensowania od przeszkód małżeńskich stanowi odrębny jego segment, który wymagałby odrębnego opracowania.
1. Pojęcie, natura i funkcja przeszkód małżeńskich
Termin „przeszkoda małżeńska” (impedimentum matrimoniale) może
być rozumiany w znaczeniu szerokim oraz w znaczeniu ścisłym. W znaczeniu szerokim przeszkodą jest każda okoliczność, która na mocy prawa bożego albo ludzkiego nie pozwala na ważne lub godziwe zawarcie
umowy małżeńskiej. W takim więc znaczeniu – obok przeszkód sensu
2002, wyd. 3, s. 1069-1070; W. Góralski, Małżeństwo kanoniczne, Warszawa 2011,
s. 58-59.
3 G. Dzierżon, Niezdolność do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna,
Warszawa 2002, s. 88-89.
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stricto – w grę wchodzą szeroko rozumiane wady zgody małżeńskiej,
braki w zakresie formy kanonicznej, zakazy zawarcia małżeństwa oraz
wszystkie inne wymogi prawa przepisane do zawarcia małżeństwa. Natomiast przeszkodą małżeńską w znaczeniu ścisłym jest okoliczność
(o podobnym pochodzeniu) dotycząca bezpośrednio osoby zawierającej małżeństwo, jako przedmiotu materialnego tegoż związku, nie pozwalająca na jego ważne zawarcie4. W kan. 1073 KPK użyto zwrotu
„przeszkoda zrywająca” (impedimentum dirimens), który – po zniesieniu przez tę kodyfikację przeszkód wzbraniających (impedimenta impedientia) – odpowiada pojęciu kanonicznemu przeszkody małżeńskiej
w znaczeniu ścisłym5.
Inną definicję przeszkody małżeńskiej sensu stricto przyjmuje
G. Montini, stwierdzając, że jest to „prawo bosko-pozytywne, naturalne
lub kościelne, które deklaruje lub czyni osobę niezdolną do ważnego zawarcia małżeństwa”6. Według J.M. Castaño, który nawiązuje do opinii
L. Bendera7, przeszkoda, o której mowa, a która w istocie jest prawem,
oparta jest na fakcie określanym jako „okoliczność obiektywna”. Chodzi o fakt zewnętrzny w stosunku do prawa, jak np. to, że dana osoba
4 P. Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, Città del Vaticano 1932, wyd,
2, s. 123-125; F. Cappello, Tractatus canonico-moralis. De Sacramentis, Romae 1947,
s. 198; A. Vermersch, I. Creusen, Epitome iuris canonici, t. 2, Mechliniae 1954, wyd.
7, s. 206; M. Petroncelli, Il diritto canonico dopo il Vaticano II, Napoli 1962, s. 305;
J. Hendriks, Diritto matrimoniale. Commento ai canoni 1055-1165, Milano 1999, s. 144;
G. Montini, Gli impedimenti dirimenti in genere (cann. 1073-1076), w: Diritto matrimoniale canonico, t. 1, red. P.A. Bonnet, C. Gullo, Città del Vaticano 2002, s. 353.
5 Zob. G. Michiels, Normae generales juris canonici, Commentarius Libri I Codicis
Juris Canonici, t. 1, Parisiis, Tornaci, Romae 1949, wyd. 2, s. 320; M.F. Pompedda, Annotazioni sul diritto matrimoniale nel nuovo Codice canonico, w: Il matrimonio nel nuovo Codice di Diritto Canonico. Annotazioni di diritto sostanziale e processuale, Padova
1984, s. 30-31; A.M. Abate, Il matrimonio nella nuova legislazione canonica, Brescia
1985, s. 81-83; W. Aymans, Kl. Mörsdorf, Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des
Codex Iuris Canonici, t. 1: Einleintende Grundfragen und Allgemeine Normen, Paderborn-München-Wien-Zürich 1991, s. 286-287.
6 ,,Una legge divino-positiva, naturale o ecclesiastica che dichiara o rende inabile
una persona a contrarre validamente matrimonio”. G. Montini, Gli impedimenti dirimenti in genere, jw., s. 348.
7 Zob. Th. Vlaming, L. Bender, Praelectiones iuris matrimonii, Bussum in Hollandia 1950, wyd. 4, s. 128.
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jest dotknięta impotencją lub że jest związana poprzednim małżeństwem
itp. Okoliczność sama w sobie nie stanowi jednak przeszkody. Nie można nawet powiedzieć, że przeszkoda jest rodzajem „czegoś trzeciego”
czy „połączeniem” dwóch elementów (materialnego, którym byłby fakt
zewnętrzny, i formalnego, którym byłoby prawo zakazujące)8. Pozostaje przyjąć, konkluduje Castaño, że przeszkoda małżeńska jest rzeczywistością specyficznie prawną, po prostu jest prawem. Z przeszkody-prawa, które czyni osobę niezdolną, powstaje w sposób konieczny skutek
„rozrywający” małżeństwo9. Słuszna wydaje się wypowiedź J. Fornésa,
iż niezależnie od przyjętej definicji, z punktu widzenia praktycznego
istotne jest to, że gdy istnieje przeszkoda, małżeństwo jest nieważne10.
Na naturę prawną, inaczej charakter przeszkody zrywającej, wskazuje kan. 1073 KPK, stwierdzając, że „przeszkoda zrywająca czyni osobę
niezdolną do ważnego zawarcia małżeństwa”. Istotny jest tutaj zwrot
„czyni osobę niezdolną” (personam inhabilem reddit), który oznacza,
że mamy do czynienia z prawem uniezdalniającym (lex inhabilitans).
Określenie przeszkody zrywającej jako czyniącej osobę „niezdolną” do
zawarcia małżeństwa pozostaje w relacji do kan. 10 KPK, który stanowi, iż „jedynie te ustawy należy uznać za unieważniające11 lub uniezdalniające, które wyraźnie postanawiają, że akt jest nieważny albo osoba
niezdolna”. Właśnie w kan. 1073 KPK ustawodawca tak postanawia.
8 Taką opnię reprezentował L. Miguélez, Ad can. 1036, w: Comentarios al Código
de Derecho Canónico, t. 2, Madrid 1963, s. 483.
9 J.M. Castaño, Gli impedimenti matrimoniali, w: Matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento, Bologna 1985, s. 103-104; J.M. Castaño, Gli impedimenti matrimoniali in generale, „Apollinaris” 61 (1988), s. 75-76.
10 J. Fornés, Ad can. 1073, w: Comentario exegético al Codice de Derecho Canonico, jw., s. 1147-1148.
11 Ustawami unieważniającymi (lex irritans) – w odniesieniu do małżeństwa – są
ustawy dotyczące wad zgody małżeńskiej i formy kanonicznej. Zob. M. Conte a Coronata, Institutiones iuris canonici, t. 3: De sacramentis. Taurini 1957, wyd. 3, s. 134.
Mając na uwadze relację leges irritantes do kan. 124 KPK, należy powiedzieć, że do
dwóch pozostałych wymogów (poza zdolnością osoby), do ważności aktu prawnego
(zachowanie istotnych elementów konstytutywnych aktu oraz formalności i warunków
wymaganych do ważności aktu) odnoszą się odpowiednio wady zgody małżeńskiej oraz
niezachowanie formy kanonicznej. Zob. G. Montini, Gli impedimenti dirimenti in genere, jw., s. 350-351.
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Nie sposób pominąć również odniesienia tegoż kan. 1073 KPK do kan.
124 § 1 KPK, który do ważności aktu prawnego wymaga m.in. „by był
on dokonany przez zdolną do tego osobę”. Wreszcie kan. 1073 KPK
zachowuje swoją konotację z kan. 1057 § 1 KPK, w którym stwierdza
się, że małżeństwo czyni zgoda stron „między osobami prawnie do tego
zdolnymi” (inter personas iure habiles)12.
Według J.M. Castaño, przeszkoda zrywająca zawiera w sobie dwa
momenty: w sposób poważny zabrania zawarcia małżeństwa (graviter
prohibet matrimonium contrahendum) oraz nie pozwala, by małżeństwo
zostało zawarte ważne (impedit quominus matrimonium valide contrahatur)13. W pierwszym przypadku przeszkoda dotyczy bezpośrednio
osoby, a w drugim – jako rzeczywistość „zrywająca” – dotyka nie osobę,
lecz małżeństwo. Gdy chodzi o ten pierwszy moment, do ważnego zawarcia małżeństwa kontrahent winien mieć nie tylko zdolność naturalną
(capacitas naturalis), lecz także zdolność prawną (capacitas iuridica),
nazywaną w prawie kanonicznym zdolnością do zawarcia małżeństwa
(habilitas ad contrahendum). Podczas gdy zdolność naturalna oznacza
spełnienie wymogów fizycznych i psychicznych (zdolność rozumienia
i chcenia) i jej posiadanie jest wymogiem uprzednim, to zdolność prawna jest zdolnością do działania (capacitas agendi)14.
Nie należy przypisywać przeszkodom charakteru kary, co niekiedy
usiłuje się odnosić do przeszkody małżonkobójstwa, inaczej występku,
oraz do przeszkody uprowadzenia; przestępstwo jest jedynie podstawą
tych przeszkód15.
Z natury prawnej przeszkód małżeńskich wynikają następujące konsekwencje, które mają duże znaczenie w interpretacji odnośnych przepisów kodeksowych, przede wszystkim w orzecznictwie: 1) istnienia
12 Kan. 1057 § 2 KPK wskazuje na trzy źródła nieważności małżeństwa: w swojej
pierwszej części mówi o zgodzie małżeńskiej (Matrimonium facit partium consensus),
w drugiej o przeszkodach rozrywających (inter personas iure habiles), a w trzeciej
o formie kanonicznej (legitime manifetatus).
13 J.M. Castaño, Gli impedimenti matrimoniali in generale, jw., s. 71.
14 J.M. Castaño, Gli impedimenti matrimoniali, jw., s. 105.
15 Zob. Th. Vlaming, L. Bender, Praelectiones iuris canonici, jw., s. 128; J.M.
Castaño, Gli impedimenti matrimoniali, jw., s. 106-107.
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przeszkód małżeńskich nie należy domniemywać16; 2) w wątpliwości
prawnej ustawy nie obowiązują, należy więc przyjąć, że przeszkoda nie
istniała (impedimentum dubium impedimentum nullum)17; 3) w wątpliwości faktycznej może dyspensować ordynariusz, byleby – w odniesieniu do dyspensy zastrzeżonej – zwykła jej udzielać władza, której jest
zarezerwowana18; 4) ignorancja i błąd co do istnienia przeszkody nie
stoi na przeszkodzie jej skutkom, chyba że wyraźnie postanowiono coś
innego (nie postanowiono czegoś innego w stosunku do przeszkód)19;
5) przepisy w dziedzinie przeszkód – jako ograniczające swobodne wykonywanie uprawnień – podlegają ścisłej interpretacji20.
Co się tyczy funkcji przeszkód małżeńskich, inaczej ich ratio legis,
to należy przede wszystkim pytać o ich rolę w kanonicznym porządku prawnym. Ogólnie trzeba powiedzieć, że skoro małżeństwo jest dla
Kościoła sprawą publiczną21 i jako takie ma swój wymiar społeczny,
to najwyższy ustawodawca kościelny może ingerować w sferę powstawania małżeństwa, wydając normy nie tylko określające sposób zawarcia takiego związku, lecz również w zakresie dotyczącym swobodnego
wykonywania ius connubii. Czyni to zaś w celu ochrony dobra całej
wspólnoty kościelnej oraz zapobieżenia szkodzie osobistej i bezpośredniej dla współkontrahenta (choćby w odniesieniu do takich przeszkód,
jak impotencja, węzeł małżeński czy uprowadzenie), biorąc pod uwagę
także walory samej instytucji małżeńskiej i jej znaczenie w wymiarze
religijnym. Ma także na względzie szczególne sytuacje i okoliczności,
które nie sprzyjają celom i wymogom godności małżeństwa22. Nie należy przy tym zapominać, że przeszkody małżeńskie mają charakter
16

Zob. kan. 10 KPK.
Zob. kan. 14 KPK.
18 Zob. tamże.
19 Zob. kan.15§ 1 KPK.
20 Zob. kan. 18 KPK.
21 Zob. J.M. Serrano Ruiz, El character público del matrimonio en el M.P. ,,Causas matrimoniales”, w: Quaestiones de M.P. ,,Causas matrimoniales”, Romae 1976,
s. 7-17.
22 G. Montini, Gli impedimenti dirimenti in genere, jw., s. 360-361; J.M. Castaño,
Gli impedimenti matrimoniali in generale, jw., s. 80-81; A. M. Abate, Gli impedimenti
matrimoniali nel nuovo Codice di Diritto Canonico, Apollinaris 60 (1987), s. 452.
17
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wyjątkowy (w stosunku do generalnej zasady o zdolności do zawarcia
związku)23. Wszystkie też pozostają ściśle powiązane z charakterem
osobowym małżeństwa, rozumianym jako coś przeciwnego koncepcji
indywidualistycznej tego związku. Przede wszystkim jednak impedimenta lepiej uwypuklają charakter obiektywny małżeństwa24. Nie trzeba dodawać, że każda z przeszkód ma swoją szczególną ratio legis.
Niewątpliwie trudno jest pogodzić subiektywne prawo do małżeństwa
i wymogi dobra wspólnego społeczności kościelnej. W każdym wszakże
przypadku do dziedziny przeszkód małżeńskich powinno być stosowane
to samo kryterium, które reguluje inne przepisy restrykcyjne swobodnego wykonywania praw podmiotowych porządku naturalnego25.
2. Typologia przeszkód małżeńskich
Po zniesieniu przez KPK z 1983 roku przeszkód wzbraniających istniejących pod rządami KPK z 1917 roku26, obowiązujący KPK sankcjonuje dwanaście następujących przeszkód rozrywających: 1) brak
wymaganego wieku (16 lat dla mężczyzny i 14 dla kobiety – aetas,
kan. 1083 § 1 KPK); 2) impotencja (impotentia, kan. 1084 KPK);
3) węzeł małżeński – ligamen, kan. 1085 KPK); 4) różność religii (disparitas cultus, kan. 1086 KPK); 5) święcenia (ordo, kan. 1087 KPK);
6) wieczysty ślub czystości złożony w instytucie zakonnym (votum,
kan. 1088 KPK); 7) uprowadzenie kobiety (raptus, kan. 1089 KPK);
8) występek (crimen, kan. 1090 KPK); 9) pokrewieństwo (w linii prostej oraz do czwartego stopnia w linii bocznej – consanguinitas, kan.
1091 KPK); 10) powinowactwo (w linii prostej – affinitas, kan. 1092
23

Zob. V. Del Giudice, Nozioni di diritto canonico, Milano 1970, wyd. 12, s. 335.
Montini, Gli impedimenti dirimenti in genere, jw., s. 362.
25 J.M. Castaño, Gli impedimenti matrimoniali, jw., s.110.
26 Do przeszkód wzbraniających należały: 1) ślub zwykły (dziewictwa, doskonałej
czystości, bezżeństwa, przyjęcia wyższych święceń, wstąpienia do zakonu – votum simplex, kan. 1058 § 1); 2) pokrewieństwo prawne (wynikające z adopcji prawnej: ojcostwo
prawne, braterstwo prawne, powinowactwo prawne, jeśli w myśl prawa państwowego
danego kraju pokrewieństwo to zabraniało zawierania małżeństwa – cognatio legalis,
kan. 1059); 3) różność wyznania (istniejąca między stroną katolicką a stroną przynależącą do sekty heretyckiej, schizmatyckiej lub ateistycznej, ochrzczoną w Kościele katolickim lub poza nim – mixta religio, kan. 1060).
24 G.
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KPK); 11) przyzwoitość publiczna (w pierwszym stopniu linii prostej –
honestas publica, kan. 1093 KPK); 12) pokrewieństwo prawne (w linii
prostej lub w drugim stopniu linii bocznej – cognatio legalis, kan. 1094
KPK)27.
Gdy chodzi o typologię wymienionych przeszkód małżeńskich, to
w KPK dokonano formalnie jedynie rozróżnienia pomiędzy przeszkodą
publiczną (impedimentum publicum) i przeszkodą tajną (impedimentum
occultum)28. Kryterium odróżniającym przeszkodę publiczną od tajnej
stanowi możliwość udowodnienia przeszkody w zakresie zewnętrznym.
Od przeszkody publicznej w takim rozumieniu należy odróżnić przypadek (casus), w którym dana przeszkoda znana jest de facto na forum
zewnętrznym lub też nie. Przeszkody publiczne w tym pierwszym rozumieniu bywają często określane mianem przeszkód publicznych ze
swojej natury29. W myśl odpowiedzi Papieskiej Komisji Interpretacyjnej z 25 czerwca 1932 roku, by przeszkodę można było uznać za publiczną ex sua natura, wystarcza, że fakt, z którego powstaje przeszkoda
(np. przyjęcie święceń), jest publiczny30. Jeden i drugi podział (z natury
swojej lub de facto publiczne) ma znaczenie w dziedzinie dyspensowania od przeszkód w niebezpieczeństwie śmierci31 i w tzw. wypadku
naglącym32.
Jeszcze inne kryteria podziału przeszkód przyjmuje się w doktrynie.
Tak więc z uwagi na pochodzenie rozróżnia się przeszkody pochodzące
z prawa bożego – naturalnego lub pozytywnego (impotencja, węzeł małżeński, pokrewieństwo w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej)
27 Różnice w stosunku do KKKW są następujące: 1) przeszkoda uprowadzenia zachodzi niezależnie od tego, kto dokonuje porwania (kan. 806); 2) przeszkoda powinowactwa zachodzi również w linii bocznej: w drugim stopniu (kan. 809); 3) istnieje
przeszkoda pokrewieństwa duchowego: pomiędzy chrzestnym i osobą ochrzczoną oraz
jej rodzicami (kan. 811). W sumie istnieje 13 przeszkód małżeńskich.
28 Kan. 1074 KPK.
29 Zob. J.M. Castaño, Gli impedimenti matrimoniali in generale, jw., s. 85; W. Góralski, Małżeństwo kanoniczne, jw., s. 93.
30 Pontificia Commissio Cardinalium ad Codicis Canones Autenthice Interpretandos, Responsum diei 25 iunii 1932, AAS 24 (1932), s. 284.
31 Kan. 1079 KPK.
32 Kan. 1080 KPK.
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i pochodzące z prawa ludzkiego (pozostałe przeszkody)33. Istotą różnicą
między przeszkodą pochodzenia bożego i przeszkodą pochodzenia kościelnego w wymiarze praktycznym jest niemożliwość uzyskania dyspensy od przeszkody pochodzącej z prawa bożego.
Należy dodać, iż gdy chodzi o przeszkodę impotencji, pewna część
przedstawicieli doktryny stawia sobie pytanie, czy rzeczywiście pochodzi ona z prawa naturalnego, tym bardziej że zwrot kan. 1084 § 1 KPK
matrimoniuum ex ipsa eius natura dirimit nie wskazuje na takie pochodzenie34. Nie brak również autorów, których zdaniem impotencja – jako
niezdolność – powinna znaleźć swoją kolokację w kodeksowym rozdziale o zgodzie małżeńskiej35.
Z uwagi na zakres, wyróżnia się przeszkody absolutne i przeszkody
relatywne, co dostrzega się w kan. 1084 § 1 (impedimentum impotentiae).
Przeszkoda bezwzględna zabrania zawarcia małżeństwa ze wszystkimi
(np. przeszkoda wieku czy przeszkoda węzła małżeńskiego), natomiast
przeszkoda względna niezdolność tę odnosi jedynie do pewnych osób
(np. przeszkoda pokrewieństwa czy powinowactwa)36.
Ze względu na czas trwania przeszkody dzielą się na trwałe i czasowe. Podczas gdy przeszkoda trwała z natury swojej nigdy nie ustaje (nie
licząc dyspensy, np. przeszkoda pokrewieństwa), to przeszkoda czasowa może przestać istnieć (np. przeszkoda wieku czy różności religii)37.
Kryterium podziału przeszkód jest następnie stopień pewności ich istnienia; istnieją więc przeszkody pewne i wątpliwe. Pewne to te, co do istnienia których nie ma wątpliwości (są udokumentowane), wątpliwymi zaś
33 Zob. F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 2,
Opole 1958, wyd. 3, s. 179; W. Góralski, Małżeństwo kanoniczne, jw., s. 93.
34 Szerzej na ten temat zob. H. Stawniak, Niemoc płciowa jako przeszkoda do małżeństwa. Ewolucja czy zmiana koncepcji?,Warszawa 2000.
35 Zob. U. Navarrete, ,,Incapacitas assumendi onera”uti caput autonomum mullitatis matrimonii, ,Periodica 61 (1972), s. 47-80; Tenże, Capita nullitatis matrimonii
nel Codice 1983: gressus historicus versus perfectiorem ordinem systematicum, w: Iustus Iudex. Festgabe für Paul Wesemann zum 75. Geburstag, Essen 1999, s. 260-277;
P. Pavanello, Il requisito della perpetuità nell’incapacità di assumere le obbligazioni
essenziali del matrimonio (Can. 1095,3), Roma 1994, s. 161-163.
36 Zob. J.M. Castaño, Gli impedimenti matrimoniali in generale, jw., s. 86.
37 Tamże, s. 86-87.
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są te, co do których brak pewności, przy czym wątpliwe zakładają dubium
iuris vel dubium facti (np. w kan. 1084 § 2 wspomina się o przeszkodzie
wątpliwej w odniesieniu do impotencji, co odnosi się do wątpliwości co do
faktu)38. Wypada w tym miejscu nadmienić, iż nie udziela się nigdy zgody
na małżeństwo, gdy istnieje wątpliwość, czy strony są spokrewnione w linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej (kan. 1091 § 4 KPK).
Impedimenta matrimonialia można również klasyfikować według
kryterium związanego z dyspensowaniem od nich. Tak więc wolno wyróżnić przeszkody, od których – w wypadku zwykłym – dyspensować
może jedynie Stolica Apostolska (przeszkody: święceń, wieczystego
ślubu czystości złożonego w instytucie zakonnym na prawie papieskim,
występku) oraz pozostałe, od których dyspensować może ordynariusz
miejsca (kan. 1078 §§ 1-2 KPK)39.
Jeszcze inną typologię stosuje P. Pellegrini, dzieląc przeszkody według
ich szczególnego charakteru. Wyróżnia mianowicie następujące rodzaje
przeszkód: 1) związane z godnością osoby (wieku, uprowadzenia, występku); 2) związane z więzami religijnymi (różności religii, święceń, wieczystego ślubu zakonnego złożonego w instytucie zakonnym); 3) związane
z więzami etyczno-prawnymi (węzła małżeńskiego, pokrewieństwa, powinowactwa, przyzwoitości publicznej, pokrewieństwa prawnego). Impotencja natomiast stanowi odrębną kategorię (niezdolność)40.
3. Władza wyjaśniania i stanowienie przeszkód małżeńskich
Kan. 1075 § 1 KPK stanowi, że jedynie najwyższa władza kościelna
może autentycznie wyjaśniać, kiedy prawo Boże zabrania małżeństwa
lub je unieważnia.
38

Zob. F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne, jw., s. 182.
W wypadku tzw. naglącym Stolicy Apostolskiej jest zastrzeżone dyspensowanie
od dwóch przeszkód: święceń i wieczystego ślubu czystości złożonego w instytucie
zakonnym na prawie papieskim (kan. 1080 § 1 KPK); natomiast w niebezpieczeństwie
śmierci Stolicy Apostolskiej jest zarezerwowana dyspensa jedynie od przeszkody prezbiteratu (kan. 1079 § 1 KPK).
40 Zob. P. Pellegrino, L’impedimento dei vincoli religiosi nel matrimonio canonico,
Torino 2000; Tenże, Gli impedimenti relativi alla dignità dell’uomo nel matrimonio, Torino 2002; Tenże, L’impedimento di impotenza nel matrimonio canonico, Torino 2004.
39
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Przeszkody, który pochodzą z prawa Bożego, tak naturalnego, jak
i pozytywnego, nie zależą od władzy kościelnej, gdy chodzi o ich istnienie. Jednak do najwyższej władzy kościelnej, a więc do Stolicy Apostolskiej, należy autentyczne deklarowanie i wyjaśnianie, kiedy prawo
Boże zakazuje małżeństwa lub sprawia, że zawarte wbrew temu zakazowi staje się nieważne.
Najwyższa władza kościelna ma natomiast prawo ustanawiać inne przeszkody dla ochrzczonych (kan. 1075 § 2 KPK). Najwyższy prawodawca
kościelny nie przyznał tej władzy konferencjom biskupów, choć w trakcie
prac nad rewizją KPK z 1917 roku taka możliwość była brana pod uwagę,
a nawet nabrała realnych kształtów41. Jednak podczas posiedzenia plenarnego Papieskiej Komisji do Rewizji KPK odbywającego się w dniach
24-27 maja w 1977 roku postanowiono, by takiej władzy nie udzielać konferencjom biskupów42. Konferencje biskupów otrzymały jedynie prawo
podwyższania – w stosunku do normy kodeksowej – wieku do zawarcia
małżeństwa, przy czym jedynie ad liceitatem (kan. 1083 § 2 KPK).
Źródłem ustanowienia przeszkody małżeńskiej nie może być nigdy
zwyczaj. Jan Paweł II, podtrzymując stanowisko KPK Piusa X i Benedykta XV, proklamuje w swoim Kodeksie odrzucenie zwyczaju wprowadzającego nową przeszkodę albo przeciwnego obowiązującym prze41 Zob. „Communicationes” 3 (1971), s. 72 I 7 (1975), s. 38. Schemat nowego prawa
De Sacramentis z 1975 roku zawierał następujący zapis o władzy konferencji biskupów
stanowienia przeszkód (dla własnych regionów kościelnych) – tak wzbraniających, jak
i zrywających: „Episcoporum Conferentiae, attentis peculiaribus adiunctis, impedimenta particularia sive prohibentia sive dirimentia constituere possunt, decreto ad normam
iuris lato (can. 262 § 3 – ad CIC c.1038)”. „Communicationes” 9 (1977), s. 135.
42 Z uwagi na znaczenie materii legislacyjnej w dniu 27 maja 1977 roku konsultorzy zespołu De matrimonio postanowili poddać projekt przewidujący stanowienie przeszkód małżeńskich przez konferencje biskupów decyzji zebrania plenarnego Papieskiej
Komisji do Rewizji KPK. „Communicationes” 9 (1977) s. 135-136. Wymieniona Komisja, biorąc pod uwagę wnioski licznych organów konsultacyjnych, podczas zebrania
plenarnego odbywającego się w dniach 24-27 maja 1977 roku postanowiła (jednomyślnie) przytoczony wyżej kanon schematu wykreślić: ,,Circa tertiam quaestionem placuit PP. Cardinalibus ut Episcoporum Conferentiis non concedatur potestas constituendi
impedimenta matrimonialia neque dirimentia neque impedientia. Proinde deletur § 3
can. 262 schematis”. ,,Communicationes” 10 (1978), s. 126. Podjęta następnie ponowna
próba przyznania konferencjom biskupów władzy stanowienia przeszkód nie powiodła
się. ,,Communicationes”15 (1983), s. 226.
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pisom (kan. 1076). Dyspozycja ta pozostaje w relacji do kan. 5 § 1 oraz
kan. 24 § 2 KPK, dotyczących wprowadzania zwyczajów43.
4. Zakaz zawarcia małżeństwa
Obszarem, w którym występuje ograniczenie prawa do zawarcia
małżeństwa, jest również zakaz pochodzący od kompetentnej władzy
kościelnej, odnoszący się – w odróżnieniu do sfery przeszkód małżeńskich, konsensu małżeńskiego i formy kanonicznej – jedynie do godziwości aktu zawarcia małżeństwa. Podczas gdy przeszkoda małżeńska
jest prawem, a więc obowiązuje wszystkich i na stałe, to zwykły zakaz
zawarcia małżeństwa, pochodzący od konkretnego przełożonego kościelnego, nie ma takiego charakteru. Odnosi się bowiem jedynie do
konkretnej osoby i może być wydany w trybie administracyjnym44.
Kierowany racjami związanymi z potrzebą ochrony małżeństwa, dobrem nupturientów oraz dobrem wspólnoty kościelnej, ustawodawca
ingeruje w ten sposób w strukturę aktu prawnego zawarcia małżeństwa,
kreując dodatkowe i drugorzędne, a więc nieistotne komponenty tegoż
actus iuridici. Uchylenie zakazu następuje przez uzyskanie zezwolenia
kompetentnej władzy, co sprawia, że podjęte działanie staje się legalne,
a tym samym godziwe.
Organem administracyjnym kompetentnym do wydania zakazu zawarcia małżeństwa jest ordynariusz miejsca, jednak tylko czasowo i dla
poważnej przyczyny (gravi de causa), dopóki ona trwa (kan. 1077 § 1
KPK). W stosunku do analogicznego kanonu KPK z 1917 roku zaszła
tutaj pewna zmiana, w wymienionej kodyfikacji (kan. 1039) do wydania
zakazu wystarczyła bowiem jedynie słuszna przyczyna (iusta de causa).
Modyfikacja ta oznacza zwrócenie baczniejszej uwagi na ius connubii
przez Kodeks obowiązujący. Podtrzymał on to, co zawierał poprzedni
w odniesieniu do klauzuli unieważniającej, jaka może towarzyszyć zakazowi zawarcia małżeństwa: może go wydać wyłącznie Stolica Apostolska (kan. 1077 § 2 KPK).
43 G.
44
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Krąg możliwych adresatów zakazu jest w świetle kan. 1077 KPK
szeroki, obejmuje bowiem zarówno samych podwładnych danego ordynariusza, niezależnie od miejsca ich pobytu, jak też wszystkich innych, którzy znaleźli się na jego terytorium. Zakaz może mieć następnie
charakter wyłącznie czasowy, z czego wynika, iż ordynariusz nie może
komuś zakazać zawierania małżeństwa na zawsze. Wreszcie powodem
wydania zakazu może być tylko poważna przyczyna, dopóki trwa.
Zakaz, o którym mowa, nie ma charakteru sankcji karnej czy czegokolwiek porównywalnego do niej, ma bowiem na celu zapobieżenie
zawieraniu małżeństwa w sytuacjach wątpliwych i wymagających interwencji przełożonego. Wydawany w konkretnych przypadkach, znajduje
zastosowanie wówczas, gdy na podstawie określonych okoliczności rodzi się uzasadniona obawa, że zamierzony związek małżeński może nie
być ważnie zawarty lub nie rokuje nadziei na jego trwałość albo stawia
pod znakiem zapytania dobro duchowe strony lub stron45.
Uwagi końcowe
W systemie kanonicznego prawa małżeńskiego, kształtującym się od
Dekretu Gracjana, poprzez prawo dekretałów, dyspozycje Soboru Trydenckiego, a następnie normy KPK z 1917 roku, poddane wnikliwej rewizji po Soborze Watykańskim II i sformułowane w duchu soborowym
w KPK z 1983 roku, jednoznacznie hołduje się zasadzie ius connubii,
która wynika z samej natury małżeństwa. Prawo do zawarcia takiego
związku mężczyzny i kobiety, które stało się trwałym elementem wspomnianego systemu46, sformalizowane dopiero w kodyfikacji z 1917
roku, wraz ze zmianą w 1983 roku kolokacji deklarującego je kanonu
nabrało jeszcze większej wymowy.
Przeszkody małżeńskie w znaczeniu ścisłym, stanowiąc formę ograniczenia w wykonywaniu ius connubii, służą jednak ochronie istotnych wartości samej instytucji małżeńskiej, dobru samych małżonków oraz dobru
45 S. Ghero, Il divieto al matrimonio stabilito dall’ordinario ex can. 1077, w: Diritto matrimoniale canonico, t. 1, red. P.A. Bonnet, C. Gullo, Città del Vaticano 2002,
s. 366-367.
46 H. Franceschi F., Riconoscimento, jw., s. 105-106.
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społeczności kościelnej. Ograniczenie to, pochodzące w przypadku trzech
przeszkód (pokrewieństwo nie w całej rozciągłości) z prawa bożego,
a w dziewięciu z woli najwyższej władzy kościelnej, ma zawsze charakter
czegoś wyjątkowego. Nic też dziwnego, że już Innocenty III (1298-1316)
przyjął zasadę: Cum prohibitorium sit edictum de matrimonio contrahendo, ut quicumque non prohibetur, per consequentiam admittatur47.
Podczas gdy początkowo ingerencja władzy kościelnej w dziedzinę
ograniczania ius connubii przybrała dość szeroki zakres (w niektórych
katalogach figurowały aż 24 przeszkody), to z czasem zaczynała stopniowo ulegać redukcji, co widać szczególnie w pierwszym, a następnie
w drugim KPK. Obok tendencji do zmniejszania liczby przeszkód zaznacza się równie właściwe dążenie do ograniczania ich zakresu (m.in.
przeszkody pokrewieństwa). Wiąże się to niewątpliwie ze zmianą mentalności, obyczajów, sposobu życia, innego postrzegania określonych
faktów i stosunków społecznych, religijnych, prawnych – w relacji do
ich niekompatybilności z ustanowieniem wspólnoty małżeńskiej. Niemałe znaczenie w tym procesie redukowania przeszkód małżeńskich
oraz ich zakresu miało zdobycie jurysdykcji nad małżeństwem przez
władzę świecką i wprowadzenie małżeństw cywilnych. Uwolniony
z funkcji „uzupełniania” państwa, Kościół zaczął koncentrować swoją uwagę na aspektach ściśle religijnych małżeństwa. Zbędne więc stały się zakazy mające na względzie porządek przeważająco społeczny.
Nowy KPK, w którym nietrudno dostrzec kontynuowanie wspomnianej
tendencji, w znacznej mierze uprościł ustawodawstwo w przedmiocie
impedimenta matrimonialia, poszerzając ponadto możliwości w dziedzinie dyspensowania od przeszkód48.
Wydaje się, że przeszkody zrywające, które zdeklarował lub usankcjonował ustawodawca kościelny w 1983 roku, stanowią pewne niezbędne
minimum ograniczenia ius connubii w tym zakresie. Zastrzeżenia może
budzić, jak się wydaje, poszerzenie przez tę kodyfikację zakresu przeszkody pokrewieństwa prawnego.
47
48
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Gdy chodzi o aspekt sądowy, to sprawy nullitatis matrimonii z tytułu
przeszkód – wyłączając impedimentum impotentiae – należą do prowadzonych tylko sporadycznie.
Canonic disabilities to marriage in genere
The subject of the author’s analysis are canonic disabilities to marriage, which are
the subject of the second chapter of VII title: De matrimonio of Chapter IV of the Code
of Canon Law; only the last part of this chapter has been omitted (devoted to dispensing
disabilities), and this issue, due to its special character, requires a separate analysis.
After explaining the concept, nature and functions of marriage breaking disabilities – in
the context of ius connubbi (right to contract marriage) – a various typology of disabilities
has been presented (among other, with regard to their origin and character), and, next, the
Code principles of establishing and explaining these disabilities have been discussed, and,
finally, the author focused on the institution of prohibition (vetitum matrimonii).
The analysis of particular issues indicates, on one hand, on the fundamental significance of ius connubii in the system of the matrimonial canon law, and, on the other hand,
the necessity to limit this law in due proportions, arising from concern in both dignity
and sanctity of the institution of marriage itself and the church community, and parties
contracting marriage.
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PRZESZKODY MAŁŻEŃSKIE WYNIKAJĄCE
Z WĘZŁA ETYCZNO-PRAWNEGO1
Treść: Wstęp. – 1. Kwalifikacja przeszkód – węzeł etyczno-prawny. 2 – Racje istnienia przeszkód wynikających z węzła etyczno-prawnego i ich pochodzenie. – 3. Zakres przeszkód oraz tendencja legislacyjna. – 4. Kwestie wątpliwe i dyskusyjne w wykładni przeszkód. – Zakończenie.

Wstęp
W kanonistyce spotyka się różną systematykę przeszkód małżeńskich. Można mówić o podziale na przeszkody małżeńskie publiczne
i tajne, pochodzące z prawa Bożego naturalnego i pozytywnego lub
z prawa kościelnego, bezwzględne i względne, uprzednie i następcze, pewne i wątpliwe, dyspensowalne i niedyspensowalne. Organizatorzy sympozjum dokonali jeszcze innego podziału przeszkód
na gruncie kanonicznego prawa małżeńskiego. Jak to wynika z programu konferencji, są to następujące grupy przeszkód zrywających:
przeszkody małżeńskie wynikające z węzła etyczno-prawnego,
przeszkody wynikające z godności osoby2 i przeszkody wynikające
z węzła religijnego. Czy wszystkie przeszkody małżeńskie istniejące
w KPK z 1983 roku da się jednoznacznie wpisać w tak obraną systematykę? Wydaje się, że jednak nie wszystkie istniejące przeszkody
małżeńskie zrywające w KPK z 1983 roku da się pomieścić w tej
1
2
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systematyce3. Można zapytać, jakie zastosowano kryterium tego podziału?
W zaproponowanym temacie bardzo istotnym pytaniem jest: jakie przeszkody małżeńskie wynikają z węzła etyczno-prawnego?
Odpowiedź na nie stanowić będzie początkową część studium,
w dalszej zostaną przedstawione racje istnienia tych przeszkód i ich
pochodzenie, następnie skupimy się na zakresie przeszkód i tendencji legislacyjnej w tym względzie, wreszcie zostaną przedstawione
kwestie wątpliwe i dyskusyjne w interpretacji przeszkód wynikających z węzła etyczno-prawnego. W tak zarysowanej strukturze i kolejności zostaną przedstawione syntetycznie zagadnienia określone
tematem.
1. Kwalifikacja przeszkód – węzeł etyczno-prawny
W moim przedłożeniu mam przedstawić przeszkody małżeńskie wynikające z węzła etyczno-prawnego w odróżnieniu od innych przeszkód,
które wynikają czy to z godności osoby, czy to z węzła religijnego. Akcent należy więc postawić na węźle etyczno-prawnym, czyli wskazać te
przeszkody, których istnienie i racja istnienia opierają się na warstwie
etycznej i/lub prawnej. Te przeszkody winny charakteryzować się obecnością bliskości osób, natury etyczno-prawnej, która nie pozwala osobom już złączonym węzłem zawierać wspólnoty małżeńskiej, ponieważ
byłaby to czynność nieważna, niegodziwa i nieprzyzwoita w odczuciu
społecznym. Wśród 12 przeszkód zrywających do grupy przeszkód wynikających z tego węzła, za Kennethem E. Boccafolą, można zaliczyć
przeszkodę pokrewieństwa, powinowactwa, przyzwoitości publicznej
i pokrewieństwa prawnego (adopcji)4.

3 Nie mieści się przeszkoda impotencji. Ostatecznie mogłaby być zakwalifikowana
do przeszkód chroniących godność osób.
4 Por. K.E. Boccafola, Gli impedimenta relativi al vincoli etico-giuridici tra le
persone: affinitas, consanguinitas, publica honestas, cognatio legalis, w: Gli impedimenti al matrimonio canonico, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1989,
s. 203.
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Bardzo ogólnie mówiąc o każdej z nich5, należy stwierdzić, że przeszkoda pokrewieństwa opiera się na naturalnej bliskości osób z uwagi
na wspólnotę krwi w linii prostej wstępnej lub zstępnej lub linii bocznej.
Ta więź krwi powstaje przez relacje seksualne czy to w ważnym związku małżeńskim, czy też poza małżeństwem. Kolejna przeszkoda w tej
grupie to przeszkoda powinowactwa opierająca się na węźle etycznoprawnym, który powstaje z ważnie zawartego małżeństwa między żoną
a krewnymi męża oraz między mężem a krewnymi żony, zatem bliskość
osób z uwagi na akt prawny i na krew. Z kolei przeszkoda przyzwoitości publicznej jest formą bliskości osób, analogiczną do powinowactwa,
która powstaje na bazie nieważnego związku małżeńskiego po rozpoczęciu życia wspólnego albo notorycznego lub publicznego konkubinatu i dotyczy mężczyzny i krewnych kobiety oraz kobiety i krewnych
mężczyzny. Wreszcie pokrewieństwo prawne (przysposobienie prawne,
czyli adopcja) jako przeszkoda kanoniczna jest formą bliskości osób natury etyczno-prawnej opartej na akcie prawnym regulowanym przepisami cywilnymi, który powoduje określone skutki. Wśród nich jest także
skutek wejścia do kręgu rodzinnego adoptowanego.
Już to sumaryczne zasygnalizowanie pojęć i istoty poszczególnych
przeszkód grupy wynikającej z węzła etyczno-prawnego pozwala zauważyć, że przeszkody te odnoszą się do statusu osób, które łączą relacje szczególne, czy to wynikające z krwi, czy to z zawartego związku
małżeńskiego i krwi, czy to z faktu faktycznego pożycia i krwi, czy to
z aktu prawnego, który rodzi tzw. pokrewieństwo. Osoby, których dotyczą przeszkody stanowiące przedmiot niniejszej uwagi, są złączeni więzami i zawieranie małżeństw między sobą w tej sytuacji jest zabronione,
nieważne i niegodziwe z uwagi na odczucia społeczne, zakorzenione
w naturze oraz przepisy prawa kanonicznego. W dalszej części przedstawię pochodzenie i racje stojące u podstaw istnienia przeszkód wymienionych w tej grupie węzła etyczno-prawnego. W tym miejscu do5 Por. M. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Katowice
1987, s. 190-218; L. Chiappetta, Il matrimonio nella nova legislazione canonica e concordataria, Roma 1990, s. 174-192. J. F. Castaño, Il sacramento del matrimonio, Roma
1992, s. 255-259, 291-297.
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dam, że z uwagi na temat kolejnego referatu, który dotyczy pochodzenia
przeszkody pokrewieństwa w linii prostej i w II stopniu linii bocznej, te
kwestie zostaną pominięte.
2. Racje istnienia przeszkód wynikających
z węzła etyczno-prawnego i ich pochodzenie
Kanony 1091-1094 KPK z 1983 roku, które zawierają istotne treści
grupy przeszkód wynikających z węzła etyczno-prawnego, ogólnie rzecz
biorąc regulują więzi rodzinne. Ich podstawowym celem jest obrona
godności rodziny, aby intymne relacje, które w naturalny sposób rozwijają się wewnątrz rodzinnej wspólnoty życia, nie przekraczały swych
właściwych granic – aby się nie wynaturzały – przekształcając się w relacje płciowe połączone z nadzieją przyszłego małżeństwa. Równocześnie ich celem jest przyczynianie się do tego, aby chrześcijańska rodzina,
a co za tym idzie, wspólnota kościelna, poszerzała się nieustannie dzięki
małżeńskim węzłom łączącym osoby nienależące do wąskiego obszaru
jednej rodzinnej struktury6. Wśród czynników uzasadniających istnienie
tej grupy przeszkód małżeńskich można wymienić potrzebę protegowania życia rodzinnego opartego na czystości wśród bliskich sobie osób,
a także potrzebę kreowania więzów przyjaźni i miłości poza grupami blisko rodzinnymi, czyli zbliżania ludzi do siebie. Tego rodzaju przeszkody
małżeńskie także służyły zdrowiu fizycznemu potomstwa indywidualnie
i dobru społecznemu (racje eugeniczne) i psychicznemu, gdyż zabraniały
zawierania małżeństw między blisko spokrewnionymi7.
Przeszkody pokrewieństwa, powinowactwa, przyzwoitości publicznej i adopcji zawdzięczają swoje pochodzenie bądź prawu Bożemu-naturalnemu, bądź prawu kościelnemu, które uwzględnia pośrednio czynniki historyczne i kulturowe, jakie w każdym czasie otaczają
rodzinę.
6 Kodeks Prawa Kanonicznego, Komentarz, Edycja polska na podstawie wydania
hiszpańskiego, redakcja naukowa Piotr Majer, [odtąd: Komentarz] Wolters Kluwer,
Kraków 2011, s. 210.
7 Por. K.E. Boccafola, Gli impedimenti…, s. 205; L. Chiappetta, Il matrimonio…,
s. 174-175; M. Żurowski, Kanoniczne prawo…, s. 201.
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Przeszkoda powinowactwa ma długą historię, (podobnie jak pokrewieństwo, które tutaj pomijamy), zaś jej źródłem powstania było początkowo prawnie uznane małżeństwo, tak jak w prawie rzymskim, później
zaś także powstawała ona ze współżycia cielesnego w małżeństwie lub
poza nim, czyli było także drugie źródło jej powstania. Z biegiem wieków nie tylko ograniczano zakres tej przeszkody, ale również w CIC
z 1917 roku wrócono do tego – i jest tak też w aktualnym kodeksie – że
podstawą powstania powinowactwa jest tylko ważny związek małżeński, zarówno dopełniony, jaki i niedopełniony. Należy więc w aspekcie historycznym odnotować przy przeszkodzie powinowactwa zmianę
podstawy, czyli jej zawężenie tylko do ważnego związku małżeńskiego. Warto podkreślić, że Kościół, wprowadzając tę przeszkodę, szanuje
poczucie przyzwoitości, ma wzgląd na moralność i ochronę świętości
węzła małżeńskiego. W przeszkodzie tej znajdujemy zatem zarówno
elementy ogólnoludzkie, jak i czysto kościelne. Przeszkoda jako taka
jest ustanowienia kościelnego, co oznacza, że można od niej dyspensować i ustaje wyłącznie przez dyspensę (nie ustaje przez śmierć jednej
ze stron, gdy natomiast stwierdzono nieważność małżeństwa, przeszkoda powinowactwa była pozorna, nie istniała od początku). W zwykłych
warunkach dyspensa jest udzielana przez ordynariusza miejsca, po wykluczeniu istnienia pokrewieństwa w pierwszym stopniu wynikającego
np. ze stosunków przedmałżeńskich ze zmarłą żoną8. Warto dodać, że
według CIC z 1917 r. od przeszkody powinowactwa w linii prostej dyspensowanie było zarezerwowane Stolicy Apostolskiej, a ta nie zwykła
udzielać dyspensy od pierwszego stopnia w linii prostej, dopóki nie wykluczono możliwości pokrewieństwa naturalnego9.
Z kolei przeszkoda przyzwoitości publicznej opiera się na fundamencie nieważnego związku małżeńskiego po rozpoczęciu życia wspólnego
albo na publicznym lub notorycznym konkubinacie10. Nazwa przeszko8 Por. M. Żurowswki, Kanoniczne prawo…, s. 210, 212; J.F. Castaño, Il Sacramento…, s. 297, K. Boccafola, Gli impedimenti…, s. 208-209.
9 Por. M. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie okresu posoborowego, Katowice 1976, s. 220.
10 Por. KPK kan. 1093.
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dy wskazuje, że przyzwoitość publiczna wymaga, aby osoba, która pozostawała w stosunku do drugiej w bardzo bliskiej relacji, po ustaniu
relacji przez śmierć lub zerwanie związku nie zawierała małżeństwa
z jej bliskimi krewnymi w linii prostej. Historycznie ujmując zagadnienie, przeszkoda ta istniała w prawie rzymskim i Dekrecie Gracjana11.
Niektórzy dopatrują się istnienia przeszkody przyzwoitości publicznej
w zniesionej, starej podstawie powinowactwa, mianowicie ex copula
illicita, inni zaś łączą ją z zakazem poślubienia cudzej narzeczonej12.
Istotnymi elementami tej przeszkody były zgoda na złączenie się mężczyzny i kobiety we wspólnotę oraz istnienie wady, które nie pozwala
na zaistnienie prawdziwego powinowactwa między nimi, stąd powstaje
przeszkoda przyzwoitości publicznej13.
Obowiązujący kodeks wskazuje na dwa źródła tej przeszkody:
1) małżeństwo nieważne, jednak dopiero po rozpoczęciu życia wspólnego. Nieważność małżeństwa może płynąć z określonych przyczyn
kanonicznych, bez względu na to, czy zostało zawarte w dobrej czy
złej wierze, byleby miało zewnętrzną postać prawdziwego małżeństwa.
2) drugim fundamentem tej przeszkody jest publiczny lub notoryczny konkubinat. Przez konkubinat należy rozumieć wzajemne pożycie
na sposób małżeński (na sposób stały, ale niekoniecznie ze wspólnym
zamieszkaniem) osób nie związanych ważnym małżeństwem. Użyta klauzula w kan. 1093 „po rozpoczęciu życia wspólnego” wskazuje
na bliskość osób, wynikającą przede wszystkim z relacji seksualnych,
która to bliskość jest czymś rażącym i amoralnym w opinii publicznej.
Z tego też powodu prawodawca ogranicza tę przeszkodę do wypadków
publicznych i powszechnie znanych. Stąd mówi się o konkubinacie publicznym lub notorycznym. Przez publiczność konkubinatu rozumie się
albo faktyczne rozgłoszenie, albo znajomość tej rzeczy przez kilka osób,
które na pewno nie utrzymają jej w tajemnicy (na marginesie można dodać, że w CIC z 1917 r. każdy konkubinat publiczny był przestępstwem
11 Por. L. Chiappetta, Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale,
II, Libri III -IV-V-VI, Roma 1996, s. 332.
12 Por. M. Żurowski, Kanoniczne prawo…, s. 213.
13 Por. K. Boccafola, Gli impedimenti…, s. 213.
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can. 2357 § 2; aktualnie przestępstwo konkubinatu po myśli kan. 1395
§§ 1-2 może popełnić tylko duchowny). Z kolei notoryczność konkubinatu oznacza, że dotyczy takiego stanu rzeczy, iż nie da się ukryć ani
zaprzeczyć14. Pod konkubinat nie podpadają więc sporadyczne grzechy
cudzołóstwa. Należy też dopowiedzieć, że nie jest wymagane, by strony
zamieszkiwały na stałe lub by kobieta była na utrzymaniu mężczyzny.
Podobnie jest rzeczą obojętną, czy osoby są wolne, czy też związane
małżeństwem15. Przeszkoda przyzwoitości publicznej jest przeszkodą
z ustanowienia kościelnego, dlatego może dyspensować od niej w zwykłych warunkach ordynariusz miejsca. Należy jednakże przy dyspensowaniu zwrócić uwagę, czy nie ma niebezpieczeństwa pokrewieństwa
naturalnego, podobnie jak w przypadku udzielania dyspensy od przeszkody powinowactwa.
Wreszcie gdy chodzi o przeszkodę pokrewieństwa prawnego (adopcji), to jest jedyną w swoim rodzaju wśród przeszkód kościelnych,
ponieważ w swoim powstaniu zależy od prawodawstwa państwowego danego kraju (akt przysposobienia), tym niemniej jest przeszkodą
kościelną, określoną także przez ten system co do swego zakresu, niezależnie od zakresu czy charakteru przeszkody w danym kraju. Przez
przysposobienie rozumie się nawiązany między przysposabiającym
a przysposobionym stosunek prawno-rodzinny podobny do stosunku
między rodzicami a dzieckiem. Między stronami tego stosunku powstają takie same prawa i obowiązki, jakie istnieją między dzieckiem
a jego naturalnymi rodzicami. Jednakże stosunek prawny wynikający
z przysposobienia jest tylko podobny, do stosunku między rodzicami
a ich rodzonym dzieckiem a nie taki sam16. Racją istnienia tej przeszkody jest fakt, że osoba adoptowana wchodzi do rodziny jako jeden z jej
członków. W relacjach wzajemnych jest traktowana jako jedno z dzieci,
dlatego też wypada, by do dziecka adoptowanego odnosiły się te same
wymagania przyzwoitości, co do innych, i w opinii powszechnej jest to
14

Por. M. Żurowski, Kanoniczne prawo…, s. 213.
Por. W. Góralski, Kościelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006, s. 149; K. Boccafola, Gli impedimenti…, s. 212.
16 Por. Komentarz…, s. 812.
15
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aprobowane. Kościół podtrzymuje omawianą przeszkodę dla ochrony
moralności w rodzinie17. Jak już zostało wyżej zasygnalizowane, przeszkoda pokrewieństwa prawnego jest przeszkodą prawa kanonicznego,
stąd ustać może wskutek dyspensy udzielonej przez ordynariusza miejsca. Czy ustaje ona też przez rozwiązanie aktu adopcyjnego? Do odpowiedzi na to pytanie wrócimy w dalszej części.
Reasumując ten punkt przedłożenia, można stwierdzić, że większość
przeszkód tej grupy wynikających z węzła etyczno-prawnego jest pochodzenia kościelnego, a przepisy te chronią instytucję małżeństwa i rodziny, jej szczególne wartości, do których należą czystość obyczajów,
wzajemny szacunek i przyjaźń oraz zdrowie fizyczne i psychiczne.
3. Zakres przeszkód oraz tendencja legislacyjna
Bliskość osób oblicza się poprzez linie (prosta lub boczna) i stopnie.
Z kolei liczenie stopni w linii bocznej pokrewieństwa odbywało się albo
według rzymskiej komputacji pokrewieństwa, która obowiązuje współcześnie (liczy się wówczas zrodzenia nie licząc wspólnego przodka),
albo według germańskiej komputacji, obowiązującej też w CIC z 1917 r.
(liczyło się osoby w dłuższym ramieniu, nie licząc wspólnego przodka).
Zakres przeszkody pokrewieństwa w linii prostej sięga nieskończoności, bowiem kan. 1091 §1 deklaruje nieważność małżeństwa między
wszystkimi wstępnymi i zstępnymi, zarówno prawego pochodzenia, jak
i naturalnymi. Z kolei w linii bocznej zakres przeszkody sięga do czwartego stopnia włącznie (§2 kan. 1091). W stosunku do poprzedniego kodeksu
zredukowano zakres przeszkody pokrewieństwa w linii bocznej o jedno
pokolenie, gdyż w CIC z 1917 r. przeszkoda sięgała do trzeciego stopnia
włącznie według komputacji germańskiej, czyli według obliczania rzymskiego piąty i szósty stopień. W historii przeszkody pokrewieństwa zmieniał się zakres pokrewieństwa w linii bocznej. Początkowo bazowano na
zakresie prawa żydowskiego i rzymskiego, w których zabronione było
małżeństwo między rodzeństwem, bez względu na to, czy pochodziło od
wspólnych rodziców, czy też nie, oraz w następnym stopniu pokrewień17
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stwa. Naruszenie tych przepisów było surowo karane. W sytuacji, gdy
prawo kościelne regulowało wyłącznie sprawy małżeńskie na terenie Europy Zachodniej (VIII – XII wieku), Kościół rozszerzył zakres przeszkody aż do siódmego stopnia, biorąc pod uwagę dobro społeczne. Polityka
kościelna w tym względzie polegała na tym, aby poprzez szeroki zakres
przeszkody pokrewieństwa zmuszać mieszkańców do szukania żon poza
murami miast i tym samym przyczyniać się do pokoju między ludźmi
i zdrowia zrodzonych dzieci. Papież Innocenty IV (1215) ograniczył przeszkodę do czwartego stopnia18. Tak więc zakres przeszkody pokrewieństwa ewoluował w pewnym okresie rozszerzająco, a w innych periodach
zawężająco. Współcześnie w związku wielką migracją ludności zdecydowanie dominują tendencje zmniejszające zakres omawianej przeszkody.
Odnośnie do zakresu przeszkody powinowactwa kan. 1092 stanowi:
„Powinowactwo w linii prostej powoduje nieważność we wszystkich
stopniach”. W porównaniu z CIC z 1917 zakres przeszkody powinowactwa jest znacznie zawężony, gdyż nie mówi się aktualnie o linii bocznej,
o drugim stopniu włącznie według komputacji germańskiej, tak jak to
było w wymienionym kodeksie. Z Communicationes19 wynika, że miała
być zachowana przeszkoda w drugim stopniu linii bocznej, ale ostatecznie zrezygnowano uzasadniając, że małżeństwo pomiędzy powinowatymi jest najlepszym rozwiązaniem dla dzieci, które zrodziły się z pierwszego małżeństwa20. Obecnie wchodzi więc w grę tylko linia prosta i nie
ma już też zwielokrotniania się przeszkody powinowactwa21.
Zawężeniu zakresu uległa też przeszkoda przyzwoitości publicznej.
Poprzedni kodeks określał bowiem zakres przeszkody w pierwszym
i drugim stopniu linii prostej pomiędzy mężczyzną i krewnymi żony
oraz między kobietą i krewnymi męża, zaś obowiązujący kodeks stanowi o nieważności małżeństwa tylko w pierwszym stopniu linii prostej.
Zakres przeszkody jest więc niewielki.
18 Por. M. Żurowski, Kanoniczne prawo…, s. 190-192; K. Boccafola, Gli impedimenti…, s. 206-209.
19 Por. Communicationes 9(1977), s. 368.
20 Por. Komentarz…, s. 811.
21 Por. K. Boccafola, Gli impedimenti…, s. 208.
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W odniesieniu do zakresu przeszkody pokrewieństwa prawnego zauważa się tendencję odwrotną niż to jest w wypadku innych przeszkód,
bo tendencję rozszerzającą. Pojawia się nie tylko zaostrzenie w sformułowaniu (bezwzględnie jest to przeszkoda zrywająca, niezależna od systemu państwowego), ale też rozszerzenie zakresu działania przeszkody. W kanonie 1094 KPK z 1983 r. stwierdza się, że nie mogą ważnie
zawrzeć małżeństwa ze sobą ci, którzy są związani pokrewieństwem
prawnym powstałym z adopcji, w linii prostej lub w drugim stopniu linii
bocznej. Zauważyć jednak trzeba, że zakres przeszkody pokrewieństwa
prawnego jest węższy niż przy pokrewieństwie rzeczywistym (czwarty
stopień linii bocznej).
4. Kwestie wątpliwe i dyskusyjne w wykładni przeszkód
Przeszkody małżeńskie ograniczają prawa osób, dlatego domagają
się ścisłej i jednoznacznej interpretacji. Historia dotycząca przeszkód
małżeńskich zawiera też trwające całymi latami dyskusje kanonistów co
do adekwatnej i jednoznacznej wykładni treści kanonów. Także wokół
przeszkód wynikających z węzła etyczno-publicznego były i są kontrowersje, które poniżej przedstawimy.
A) W odniesieniu do przeszkody powinowactwa była między komentatorami dyskusja dotycząca jej pochodzenia. Chociaż przeważała opinia
dominująca również współcześnie, że wymieniona przeszkoda jest pochodzenia kościelnego, to jednak podkreślano także, że historia tej przeszkody pokazuje, że jej istnienie jest związane z poczuciem przyzwoitości
rodzinnej z uwagi na względy moralne oraz ochronę świętości małżeństwa, dlatego też w tej przeszkodzie są zarówno elementy czysto kościelne, jak i ogólnoludzkie22. Właśnie obecne w przeszkodzie powinowactwa
ogólnoludzkie elementy nasuwały jej pochodzenie nie tylko kościelne.
W obszarze przeszkody powinowactwa ponadto kontrowersje wśród
autorów budziła sprawa małżeństwa katolika z osobą nieochrzczoną. Jak
wiadomo, nieochrzczeni nie podlegają wprost przepisom prawa kościel22 Por. L. Chiappetta, Il Codice…, s. 333; także M. Żurowski, Kanoniczne prawo…,
s. 210.
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nego. Na kanwie tej zasady pytano: czy przeszkoda powinowactwa powstaje, skoro jedną stroną związku jest strona nieochrzczona? Należy zauważyć, że skoro jednak powinowactwo jest bliskością osób powszechnie
uznawaną między ludźmi, to przeszkoda powinowactwa wprawdzie dotyka bezpośrednio katolika, jednak pośrednio (indirecte) też stronę nieochrzczoną. Taką opinię potwierdziła odpowiedź św. Oficjum z 16.01.1937 r.,
jako że na zapytanie, czy powinowactwo zaciągnięte przed chrztem choćby tylko jednej ze stron staje się przeszkodą małżeńską, mimo że następne
zostało zawarte po chrzcie, odpowiedź była pozytywna23. Nie wszyscy
kanoniści podzielali opinię kongregacji24. Dzisiaj można przyjąć wykładnię, że w małżeństwach zawartych między nieochrzczonymi nie ma tej
przeszkody, natomiast w małżeństwach, w których jedna ze stron jest
nieochrzczona, a druga jest katolikiem, przeszkoda powinowactwa powstaje. Kanon 109 KPK z 1983 r., definiując powstanie powinowactwa,
nie domaga się ścisłej interpretacji (zatem można mówić o jednej stronie
nieochrzczonej), natomiast kan. 1092 mówiący o zakresie tejże przeszkody wymaga ścisłej wykładni. Małżeństwo jest nieważne, czyli zaistniała
przeszkoda małżeńska powinowactwa25.
B) Inną kwestią dyskutowaną przez wiele lat, a także i dzisiaj, jest:
czy zawarcie kontraktu cywilnego przez katolików powoduje powstanie przeszkody przyzwoitości publicznej na gruncie prawa kanonicznego? Czy związek zawarty przez kontrakt cywilny mieści się w pojęciu
„małżeństwa nieważnego” (matrimonium invalidum)? Czy brak formy
kanonicznej wśród katolików przy zawarciu kontraktu cywilnego rodzi
w każdym przypadku przeszkodę przyzwoitości publicznej?
Zanim odpowiemy na te pytania, warto powiedzieć, że w kolejnych
schematach projektowanego KPK z 1983 r., począwszy od roku 1975,
23 „An affinitas, in infifelitate contra impedimentum evadat pro matrimoniis, quae
ineatur post baptismum, etsi unius partis tantum – responsum fuit: affirmative”. AAS
49(1957) 77. Por. F. Cappello, Tractatus canonico-morali de Sacramentis, vol. V: De
matrimonio, Romae 1961, s. 471; M. Żurowski, Kanoniczne prawo…, s. 211 wraz
z przypisem 142.
24 Por. G. Michels, Principia generalia de personis, Lublin 1932, s.266; F. Cappello, Tractatus…, s. 469.
25 Por. M. Żurowski, Kanoniczne prawo…, s. 21-211.
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do 1982 włącznie, był paragraf drugi, który zawierał następującą treść:
„matrimonium invalidum, de quo in §1, inteligitur etiam matrimonium
civiliter contractum, quod est propter defectum formae canonicae invalidum”26. Jednak ta treść nie znalazła się w promulgowanym tekście
kodeksu27. Schematy zatem wyjaśniały, jak się wydaje, czy kontrakt
cywilny powoduje powstanie nieważnego małżeństwa i tym samym powstanie przeszkody przyzwoitości publicznej. Cóż oznacza jednak fakt,
że nie umieszczenio tego w kodeksie? Czy kwestia jest dalej dyskusyjna i otwarta? Ze studium Communicationes nie znamy motywów wykreślenia tego paragrafu. Być może Najwyższy Prawodawca nie chciał
zaakceptować nowości uznawania kontraktu cywilnego pod mianem
matrimonium invalidum, bo to spowodowałoby zamieszanie w innych
częściach prawa małżeńskiego niż obszar przeszkody przyzwoitości publicznej. Jest zaś faktem, że KPK z 1983 nie włączył małżeństwa cywilnego do definicji małżeństwa nieważnego i § 3 kan. 1061 stwierdza,
że nieważne małżeństwo nazywa się mniemanym (matrimonium invalidum dicitur putativum), jeśli zostało zawarte w dobrej wierze przez jedną przynajmniej ze stron, dopóki obydwie strony nie upewnią się o jego
nieważności. Technicznie związek cywilny nie jest jeszcze nieważnym
małżeństwem. Stąd pewne rozdwojenie w tej materii.
Należy wspomnieć, że niektórzy autorzy wychodzą z założenia, że
mimo braku formy kanonicznej, ale przy istnieniu prawdziwej zgody
małżeńskiej, może powstać węzeł małżeński przez związek cywilny
i tym samym ta wola zjednoczenia osób, rodzi przeszkodę przyzwoitości
publicznej. Według nich mimo nieważnego małżeństwa z powodu braku
formy powstaje przeszkoda, bo są spełnione dwa istotne elementy: wola
zawarcia małżeństwa i istnienie wady (brak formy). Z kolei inni uczeni
twierdzili przeciwnie. Wychodzili oni z założenia, że kontrakt cywilny
nie może być traktowany w kategoriach małżeństwa nieważnego, tylko
małżeństwa nieistniejącego (matrimonium inexistens) i konsekwentnie
z niego nie może zrodzić się przeszkoda małżeńska.
26
27
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Przy wyjaśnianiu kwestii kontraktu cywilnego w kontekście przeszkody przyzwoitości publicznej nie można nie wspomnieć wyjaśnienia
Komisji Interpretacyjnej do dawnego kodeksu z dnia 12.03.1929 roku28,
która na zapytanie, czy kontrakt cywilny, niezależnie od zamieszkania,
powoduje powstanie przeszkody przyzwoitości publicznej, odpowiedziała negatywnie. Zgodnie z tą odpowiedzią sam fakt zawarcia cywilnego związku nie może spowodować powstania tej przeszkody. Fakt
powstania przeszkody należy łączyć z faktem kohabitacji i zawartego
związku cywilnego.
Wydaje się, że całość tej dyskusji wokół przeszkody przyzwoitości
można zrekapitulować spostrzeżeniem, że KPK z 1983 r. nie zmienił
utrwalonej doktryny co do koncepcji pojęcia matrimonium invalidum
i nie włączył w to pojęcie związku cywilnego. Przeszkoda przyzwoitości publicznej może zaistnieć na bazie związku cywilnego jako takiego w łączności z rozpoczęciem życia wspólnego, czyli przeszkoda jest
skutkiem życia wspólnego po zawarciu związku cywilnego29. Za Boccafolą można dodać, że w praktyce rzadko się może zdarzyć sytuacja, że
ktoś ma kontrakt cywilny, ale nie żyje razem z partnerką, chce natomiast
poślubić jej matkę lub córkę30.
W czasie dyskusji (już po wygłoszeniu mojego referatu) ks. Prof.
Piotr Majer zwrócił uwagę, że Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich wymienia się kontrakt cywilny jako osobną przesłankę powstania
przeszkody przyzwoitości publicznej. Rzeczywiście we wspomnianym
kodeksie kan. 810 stwierdza, że przeszkoda powstaje: „3° z rozpoczęcia
życia wspólnotowego tych, którzy zobowiązani do zachowania przepisanej prawem formy zawarcia małżeństwa, usiłowali zawrzeć mał28 „An vi canonis 1978 ex solo actu, ut aiunt, civili inter eos, de quibus in c. 1099
N.1, independenter a cohabitione priatur impedimentum publicae honesties? R. Negative”. Por. K. Boccafola, Gli impedimenti…, s. 214-215, przypis 14.
29 Por. L. Chiappetta, Il Codice…, s. 333.
30 Por. K. Boccafola, Gli impedimenti…, s. 216. Ks. prof. Zbigniew Janczewski
w tej kwestii dopowiedział, że aktualnie zdarzają się w Polsce takie małżeństwa między
Ukraińcami i Polkami lub Ukrainkami i Polakami, że jest zawierany kontrakt cywilny,
by uzyskać w Polsce możliwość pobytu, bez zamiaru prowadzenia życia wspólnego.
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żeństwo przed urzędnikiem cywilnym lub szafarzem akatolickim”31.
Z treści całego kanonu wynika, że KKKW wymienia 3 źródła powstania przeszkody przyzwoitości publicznej, tj. małżeństwo nieważne, publiczny lub notoryczny konkubinat oraz w punkcie trzecim przytoczony
związek cywilny lub związek zawarty wobec szafarza akatolickiego32.
Można więc z całości przedłożenia tej kwestii z uwzględnieniem przepisu KKKW stwierdzić, że kontraktu cywilnego nie włącza się do pojęcia
matrimonium invalidum i że może on być podstawą zaistnienia przeszkody przyzwoitości publicznej po rozpoczęciu życia wspólnego na
kanwie przepisów prawa Kościoła łacińskiego.
C) Wśród kanonistów istnieje różnica zdań na temat problemu pozostawania na gruncie kanonicznym przeszkody pokrewieństwa prawnego
po cywilnym rozwiązaniu relacji przysposobienia. Na gruncie cywilnym tylko tzw. przysposobienie całkowite jest nierozwiązywalne (por.
art. 125 §1 KRO), pozostałe dwa sposoby adopcji na gruncie prawa
polskiego dopuszczają jej rozwiązanie. Należy zauważyć, że aktualnie
porządek kanoniczny nie uzależnia istnienia tej przeszkody od systemu
prawa cywilnego, natomiast akt adopcji dokonuje się według tego sytemu. Zatem rozwiązanie przysposobienia dla niektórych kanonistów,
powoduje tym samym ustanie przeszkody wynikającej z adopcji33. Inni
uczeni34 zwracają uwagę, że przeszkoda wprawdzie powstaje na bazie przysposobienia, które może być rozwiązane, dzieje się to jednak
w systemie prawa cywilnego. Podkreślają też oni, że nie dzieje się to
w systemie prawa kanonicznego, w którym zaistniała przeszkoda, stąd
należy dyspensować od niej w porządku kościelnym, by zawrzeć ważny związek małżeński. Nie wystarczy więc też zezwolenie odnośnych
władz państwowych na zawarcie związku małżeńskiego. Nadto kan.
110 mówiący o adopcji nic nie mówi o rozwiązaniu adopcji na gruncie
31 Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, promulgowany przez Jana Pawła II,
tłum. L. Adamowicz, M. Dyjakowska, Lublin 2002, s. 521.
32 Por. Commento al. Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, a cura di P. Vito
Pinto, Città del Vaticano 2001, s. 682.
33 Por. W. Góralski, Kościelne…, s. 151; J.F. Castaño, Il Sacramento…, s. 257.
34 Por. M. Żurowski, Kanoniczne prawo…, s. 218; L. Chiappetta, Il matrimonio…,
s. 190.
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prawa kanonicznego. Wydaje się, że to drugie stanowisko jest właściwsze, czyli że przeszkoda adopcji ustaje wyłącznie przez dyspensę.
Zakończenie
Reasumując całość, należy w konkluzji stwierdzić, że przeszkody małżeńskie wynikające z węzła etyczno-prawnego okazały się interesującym
przedmiotem analizy naukowej. Kwestie wątpliwe i dyskusyjne przedstawione w ostatniej fazie przedłożenia świadczą o żywotności przepisów prawa kanonicznego. Obok problemów wyżej przedstawionych, jak się wydaje,
współcześnie wątpliwości i dyskusje co do przeszkód tej grupy, zwłaszcza
co do przeszkody pokrewieństwa, mogą spowodować zapłodnienie in vitro.
Zakres przeszkód małżeńskich, z wyjątkiem przeszkody pokrewieństwa prawnego, zmniejszał się i działo się to pod wpływem czynników
historycznych i kulturowych, jakie otaczały rodzinę. Przeszkody same
w sobie służyły obronie godności rodziny, kreowaniu właściwych relacji
wewnątrzrodzinnych, tworzeniu lub pogłębianiu więzów przyjaźni i miłości między ludźmi, służyły też ze względów eugenicznych ochronie zdrowia osób i społeczności. Wydaje się też uzasadnione stwierdzenie, że we
współczesnym świecie znane są przeszkody wynikające z węzła etycznoprawnego i motywy ich istnienia. Może mniej znana, bo bardziej złożona
jest przeszkoda przyzwoitości publicznej. Znany jest także sposób liczenia
pokrewieństwa i konsekwentnie powinowactwa, przyzwoitości publicznej
i pokrewieństwa prawnego, który aktualnie jest mniej skomplikowany.
The impediments to marriage arising from the ethical and legal node
The article presents the impediment of consanguinity, affinity, public propriety and the
legal relationship as those impediment from ethical and legal node. These are presented the
rationale for the existence of these impediments and their origins, it also brings a range of impediments and legislative trends in this regard. There will be also presented the questionable
and controversial issues in the interpretation of the mentioned impediments to the marriage.
The impediments themselves, according to a study, were used as the defense of the
dignity of the family, creating the appropriate intra-family relationships, creating and
deepening the bonds of friendship and love between people, and also served, for reasons
of eugenics, the protection of the individuals’ health and society.
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PRAWO MIGRANTA
DO SPECJALNEGO DUSZPASTERSTWA
Autor stawia pytanie o fundamentalne zasady specjalnej opieki Kościoła
nad ludźmi w drodze. Prawo do migracji analizowane w kontekście innych praw
podstawowych człowieka wyprzedza prawo wiernego migranta do specjalnego
duszpasterstwa. Nowość i aktualność badanego materiału pozwala nie tylko na
proste zestawienie biblijnych faktów dotyczących migracji, opisanych na kartach
Starego i Nowego Testamentu. Lektura Biblii prowadzi do spojrzenia na właściwe
naturze człowieka migrowanie w kontekście jego religijnego wymiaru
i ostatecznie na postrzeganie migracji jako znaku wędrówki człowieka
do Domu Ojca.
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Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

POCHODZENIE PRZESZKODY POKREWIEŃSTWA
W LINII PROSTEJ I W DRUGIM STOPNIU
LINII BOCZNEJ
Treść: Wstęp. – 1. Źródło pochodzenia przeszkody pokrewieństwa w linii
prostej. – 2. Źródło pochodzenia przeszkody pokrewieństwa w drugim stopniu
linii bocznej. – 3. Praktyka Stolicy Apostolskiej. – 4. Regulacje funkcjonujące
w kodyfikacjach. – 4.1. Wątpliwość prawna a przeszkoda pokrewieństwa. – 4.2.
Wątpliwość faktyczna a przeszkoda pokrewieństwa. – 5. Problem przeszkody
pokrewieństwa w przypadku sztucznego zapłodnienia. – Zakończenie.

Wstęp
Obecnie w materialnym prawie małżeńskim przeszkoda pokrewieństwa obejmuje wszystkie stopnie linii prostej, sięgając aż do czwartego stopnia linii bocznej (kan. 1091 §§ 1 – 2 KPK). We współczesnej
doktrynie zagadnieniem żywo dyskutowanym nie jest problem zakresu
obowiązywania tego ograniczenia, ale kwestia źródeł pochodzenia tej
przeszkody w linii prostej oraz w drugim stopniu linii bocznej. Tej tematyce poświęcono szczególnie wiele uwagi w dyskusjach prowadzonych
w dobie potrydenckiej1.
Podejmując prezentację problematyki sprecyzowanej w tytule tego
wykładu, należy zwrócić uwagę, że w obowiązującej kodyfikacji zna1 Por. J. D. Gandía Barber, El impedimento de consanguinidad. Historia y fundamentación, Roma 2006, s. 318-330.
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lazły się dwa kanony w których prawodawca w sposób kategoryczny
zabrania zawierania związków w przypadku wystąpienia pokrewieństwa w liniach i stopniach, o których przed chwilą wspomniano. Otóż
w kan. 1078 § 3 KPK postanowiono: „Nie udziela się nigdy dyspensy
od przeszkody pokrewieństwa w linii prostej oraz w drugim stopniu linii bocznej”. Z kolei w kan. 1091 § 4 KPK podkreślono z całym naciskiem „Nigdy nie zezwala się na małżeństwo, jeśli istnieje wątpliwość
czy strony są spokrewnione w jakimś stopniu linii prostej lub w drugim
stopniu linii bocznej”.
Dysponując takimi zapisami normatywnymi, należałoby zapytać:
dlaczego stanowisko ustawodawcy w tym wypadku jest tak nieprzejednane? To pytanie generuje następne: jakie racje zadecydowały o wprowadzeniu tak radykalnych ograniczeń? Badając literaturę kanonistyczną
w tej materii, nietrudno zauważyć, że większość autorów poruszających
ten problem w pierwszym rzędzie wskazuje na źródło pochodzenia
tych przeszkód, jakim jest prawo naturalne. Rozwijając tę myśl, należy dodać, iż twierdzenie to nie dla wszystkich jest oczywiste. Zarówno
bowiem w kanonistyce przedkodeksowej, jak i w kanonistyce współczesnej nie istniała i nie istnieje zgodność opinii w tej materii. Mając
na uwadze istniejący w doktrynie pewien wachlarz poglądów, w niniejszym przedłożeniu uwaga zostanie skupiona na kontrowersyjnym dla
wielu kanonistów zagadnieniu źródeł pochodzenia przeszkody pokrewieństwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej. W wykładzie
tym nie zostanie podjęta natomiast kwestia pochodzenia pozostałych
stopni tego ograniczenia w linii bocznej, gdyż w tym wypadku w doktrynie nie ma wątpliwości, co do tego, że przeszkoda w tej konfiguracji
została ustanowiona przez prawodawcę kościelnego.
1. Źródło pochodzenia przeszkody pokrewieństwa w linii prostej
Na pozór mogłoby się wydawać, że w kanonistyce nie powinno być
wątpliwości co do źródła pochodzenia przeszkody pokrewieństwa w
linii prostej. Małżeństwo bowiem zawierane między osobami tak blisko spokrewnionymi jest niewskazane tak ze względów moralnych,
jak i eugenicznych. Tak jednak nie jest. Zarówno bowiem w kanoni-
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styce przedkodeksowej, jak i pokodeksowej występowały i występują
różne, często sprzeczne, poglądy w tej kwestii. Badając ten problem,
J. D. Gandía Barber w swej monografii poświęconej przeszkodzie
pokrewieństwa wyróżnił trzy grupy stanowisk. Część komentatorów
przekonuje, że ograniczenie to we wszystkich stopniach linii prostej
pochodzi z prawa naturalnego; inni z kolei twierdzą, iż tylko pokrewieństwo w pierwszym stopniu linii prostej wypływa z prawa naturalnego; wreszcie nieliczni wskazują, że ograniczenie to wynika z prawa
pozytywnego2.
Za pochodzeniem tej przeszkody we wszystkich stopniach z prawa
naturalnego opowiadali się m.in. tak wybitni komentatorzy jak F. Wernz
i P. Vidal3. Opinii tej nie podzielał kard. P. Gasparri, twierdząc, że jedynie ograniczenie to w pierwszym stopniu linii prostej pochodzi z prawa
naturalnego4. Uzasadniając swą tezę, autor ten powołał się na opinie
wyrażone przez św. Ambrożego oraz św. Tomasza z Akwinu. Biskup
Mediolanu w liście „ad Paternum” stwierdził, iż małżeństwo ojca z córką jest zabronione z prawa natury, które wpisane jest w ludzkim sercu5. Św. Tomasz z kolei, zastanawiając się nad możliwością zawarcia
związku pomiędzy rodzicami i dziećmi, podkreślił z całym naciskiem,
iż małżeństwo takie jest zakazane ze względu na cześć należną rodzicom ze strony potomstwa. Pogłębiając tę myśl, powołał się on na znany
powszechnie tekst Księgi Rodzaju, w której stwierdzono: „Dlatego to
mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą zoną
tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 24)6.
Analizując wieloaspektowo ten problem, kard. P. Gasparri w swym
„Komentarzu” wykazał, że w doktrynie przedkodeksowej występowało
szerokie spektrum poglądów. Niektórzy kanoniści uważali, że ograniczenie to wypływa z prawa Bożego pozytywnego (św. Tomasz, Phiring,
2

Tamże, s. 341-342.
Por. F. Wernz, P. Vidal, Ius canonicum, t. 5, Romae 1925, s. 411-412.
4 Por. P. Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, t. 1, Typis Polyglotis Vatinanis 1932, s. 429.
5 Por. S. Ambrosius, Epistola 66 a ad Paternum, PL 14, 1183.
6 Por. S. Thomas, Summa, 4, 40, 1, 3.
3
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Sanchez)7; S. De Santi zaś skłaniał się ku tezie, iż w tym wypadku nupturienci nie mogą zawrzeć związku ze względu na interwencję prawodawcy kościelnego8.
Z całą pewnością przytoczone spektrum stanowisk znajduje odzwierciedlenie we współczesnej kanonistyce. Obecnie bowiem większość autorów uważa, że przeszkoda pokrewieństwa w linii prostej we wszystkich stopniach wypływa z prawa naturalnego9; mniejsza zaś grupa
komentatorów utrzymuje, że tylko w pierwszym stopniu ograniczenie to
wynika z prawa naturalnego; pochodzenie natomiast innych stopni pokrewieństwa z tego fundamentalnego dla kanonicznego porządku prawnego obszaru jest wątpliwe10. Należy też zwrócić uwagę, iż w literaturze
współczesnej pogląd S. De Santiego nie znalazł zwolenników.
W tym kontekście należy zauważyć, iż kanoniści współcześni, komentując dyspozycje zawarte w kann. 1078 § 3 i 1091 § 4 KPK, odnoszą się
wprawdzie do problemu źródeł pochodzenia przeszkody, jednak w wykładni sporadycznie poruszają oni kwestię „ratio legis” tej przeszkody.
Z innym podejściem do tego zagadnienia spotykamy się u komentatorów Kodeksu pio–benedyktyńskiego. W swych dziełach bowiem żywo
dyskutowali oni tę kwestię. F. Wernz i P. Vidal, zastanawiając się nad
racjami funkcjonowania tego ograniczenia, z jednej strony uwydatnili kwestię niemoralności tego typu związków, z drugiej zaś wskazali
na godzenie w pierwszorzędny cel małżeństwa, jakim było zrodzenie
oraz wychowanie potomstwa (kan. 1013 § 1 KPK)11. F. Cappello, zaś
7 Por. P. Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, t. 1, Typis Polyglotis Vatinanis 1932, s. 429.
8 Por. S. De Santi, Istituzioni di diritto canonico comparato con i codici regno
d’Italia, Salerno 1902, s. 206.
9 Por. A. Bernárdez Cantón, Compendio de derecho matrimonial canónico, Madrid 2006, s. 98; F. Andreini, De matrimonio, Bologna 1998, s. 124; J. Castaño, Legislación matrimonial de la Iglesia, Salamanca 1994, s. 252; W. Góralski, Kościelne prawo
małżeńskie, Warszawa 2006, s. 145.
10 Por. F. Aznar Gíl, Derecho matrimonial canónico, t. 1, Salamanca 2001 s. 433;
F. Bersini, Il diritto canonico matrimoniale, Torino 1994, s. 87; A. Abate, Il matrimonio
nella nuova legislazione canonica, Roma 1985, s. 124.
11 F. Wernz, P. Vidal, dz. cyt., s. 412; F. Cappello, dz. cyt., s. 613. Zob. także.
J. D. Gandía Barber, dz. cyt., s. 343.
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rozważając ten problem, utrzymywał, że występowanie tej przeszkody
w katalogu przeszkód znajduje uzasadnienie m. in. w rewerencji należnej rodzicom12.
2. Źródło pochodzenia przeszkody pokrewieństwa
w drugim stopniu linii bocznej
W kanonistyce istnieją poważne wątpliwości co do źródła pochodzenia przeszkody pokrewieństwa w drugim stopniu linii bocznej. Poruszając ten problem, P. Pellegrino podkreślił, iż obecnie w doktrynie nie
podważa się tezy, w myśl której przeszkoda pokrewieństwa w pierwszym stopniu linii prostej pochodzi z prawa naturalnego; kanoniści jednak nie mają pewności co do tego, czy ograniczenie to w pozostałych
stopniach linii prostej, a także w drugim stopniu linii bocznej wynika
z tego obszaru prawa13.
Komentatorzy Kodeksu z 1917 r. w swych dociekaniach nad tym
zagadnieniem wskazywali, iż niektórzy autorzy sądzili, że przeszkoda
pokrewieństwa w drugim stopniu linii bocznej pochodzi nie z prawa
naturalnego, ale z prawa pozytywnego. Popierając to twierdzenie, powoływali się oni na teksty biblijne z Pięcioksięgu Mojżesza, które miały
potwierdzać to stanowisko. Konstruując swą argumentację, nawiązali
oni do dwóch obrazów z Pisma św. Starego Testamentu, jakimi były:
wydarzenie zawarcia przez Adama małżeństwa ze swoimi siostrami
(Rdz 20, 12) oraz scena zawarcia związku przez Abrahama ze swoją
siostrą Sarą (Wj 18, 5)14. Ukazując dokonania kanonistyki w tej kwestii,
trzeba jednak zwrócić uwagę, że nie wszyscy ówcześni autorzy podzielali te opinie. Otóż niektórzy z nich podważali fakt, że biblijna Sara
była siostrą Abrahama. Twierdzili oni bowiem, iż kobieta ta nie była
siostrą, ale siostrzenicą ojca Narodu Wybranego (De Angelis, Santi)15.
Wśród ówczesnych kanonistów byli też i tacy, którzy argumentowali, że
12 F.

Cappello, dz. cyt., s. 613.
Por. P. Pellegrino, Gli impedimenti relativi ai vincoli etici – giuridici tra le persone nel matrimonio canonico, Torino 2000, s. 25.
14 F. Cappello, dz. cyt., s. 615.
15 P. Gasparri, dz. cyt., s. 432.
13
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przeszkoda ta pochodzi z prawa naturalnego, gdyż nawet narody pogańskie sprzeciwiły się tego typu związkom. Uczeni ci w swych wywodach
odwoływali się do opinii wyrażonej przez Arystotelesa w „Polityce”
(Sanchez, Phiring)16. Należy dodać, że w szerokim spektrum poglądów
pojawiły się także sugestie, iż ograniczenie, o którym mowa, wypływa
z prawa naturalnego drugorzędnego17.
Zaprezentowana wielość opinii wpłynęła z całą pewnością na poglądy
współczesnych kanonistów. Badając ten problem, nie można nie oprzeć
się wrażeniu, że ich twierdzenia przeniknięte są pewną dozą niepewności. Co więcej, obecnie w komentarzach niezwykle rzadko wskazuje się
na racje uzasadniające przyjęcie takiej, a nie innej tezy; zwykle w tym
wypadku wypowiedzi autorów są lakoniczne.
Zajmując się tym zagadnieniem, R. Sebott twierdzi, iż ograniczenie
to prawdopodobnie pochodzi z prawa naturalnego18; inni natomiast
komentatorzy sugerują, iż przeszkoda ta wynika wprawdzie z prawa
naturalnego, ale drugorzędnego (diritto naturale secondario)19. W konsekwencji więc nie wykluczają oni, że w sytuacjach wyjątkowych istniałaby możliwość udzielenia dyspensy od tego ograniczenia20.
Wobec takiego stanu doktrynalnego należałoby zapytać: czy w nadzwyczajnych okolicznościach Kościół udzielił reskryptu koniecznego
do zawarcia związku?
3. Praktyka Stolicy Apostolskiej
Śledząc literaturę kanonistyczną pod kątem szczególnych decyzji
podjętych przez kompetentne autorytety kościelne w odniesieniu do
przeszkody pokrewieństwa, należy zauważyć, że w dziejach Kościoła
XX w. fakty takie miały miejsce.
Poruszający ten problem kanoniści w swych opracowaniach wskazują na dwa wydarzenia. Otóż Kongregacja św. Oficjum w dniu 13 grudnia
16

Tamże.
Cappello, dz. cyt., s. 616.
18 Por. R. Sebott, Das neue kirchliche Eherecht, Frankfurt 2005, s. 103.
19 F. Aznar Gíl, dz. cyt., s. 434.
20 P. Pellegrino, dz. cyt., s. 26; F. Aznar Gíl, dz. cyt., s. 434.
17 F.
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1916 r. udzieliła dyspensy dotyczącej związku zawartego między przyrodnim bratem i siostrą, którzy nawrócili się do Kościoła katolickiego.
Współcześni komentatorzy w sposób zdawkowy przywołują jedynie tę
decyzję Dykasterii Kurii Rzymskiej, zarówno nie podając źródeł, jak
i nie ukazując okoliczności tego przypadku21. W swych opracowaniach
powołują się oni jedynie na dzieła tak wybitnych kanonistów, jak wspomniany już P. Gasparii22, czy też E. Ragatillo23. Badając treść tych komentarzy, należy skonstatować, iż ostatni z autorów przedstawił jedynie
pytanie skierowane do Kongregacji św. Oficjum, które brzmiało następująco: jaką należy podjąć decyzję co do małżeństwa niewierzącego
rodzeństwa przyrodniego zrodzonego z jednej matki, lecz z różnych ojców, które po zawarciu związku nawróciło się? Udzielając odpowiedzi,
Kongregacja stwierdziła lakonicznie, że nie należy ich niepokoić (non
esse inquietandos)24. Z bardziej szczegółowym ujęciem tego problemu
spotykamy się natomiast w klasycznym już dziś komentarzu Tractatus
canonicus de matrimonio kard. P. Gaspariego. Kanonista ten bowiem
w jednym z przypisów ukazał szeroki kontekst związany z pytaniem
przedłożonym tej Dykasterii Kurii Rzymskiej. Rozpatrzona przez Kongregację sprawa miała miejsce na misjach. Jeden z misjonarzy ochrzcił
małżonków i zażądał od nich warunkowego ponowienia zgody małżeńskiej, w sytuacji gdy uprzednio zawarli oni małżeństwo jako nieochrzczeni, będąc rodzeństwem przyrodnim. Z tego związku narodziło
się dwoje dzieci. Tego typu uważnienia związku nie aprobował Prefekt
Apostolski. Stąd też zwrócił się on do Kurii Rzymskiej z pytaniem, które przytoczono wyżej25.
Drugi przypadek opisywany w literaturze miał miejsce w dniu
21 stycznia 1977 r. W tym czasie bowiem papież Paweł VI udzielił
21 F. Aznar

Gíl, dz. cyt., s. 434; A. Abate, dz. cyt., s. 124.
Gíl, dz. cyt., s. 434. Autor nawiązał do P. Gasparri, Tractatus canonicus
de matrimonio, t. 1., Typis Polyglotis Vatinanis 1932, s. 432.
23 A. Abate, dz. cyt., s. 124. Kanonista ten z kolei nawiązał do tekstu zawartego w:
E. Ragatillo, Interepretatio et iurisprudentia Codicis Iuris Canonici, Roma 1953, s. 440.
24 E. Ragatillo, dz. cyt., s. 440: „Quid sentiendum de matrimonio contracto in infidelitate a fratre cum sorore uterina, deinde ad fidem conversis? R. Non esse inquietandos”.
25 P. Gasparri, dz. cyt., s. 432.
22 F. Aznar
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dyspensy od przeszkody pokrewieństwa w pierwszym stopniu linii
bocznej, legalizując związek oraz legitymizując potomstwo narodzone
z tego małżeństwa. Należy wyjaśnić, że w tym wypadku szło o związek
katolickiego rodzeństwa przyrodniego wzrastającego oddzielnie, mającego jedną matkę, lecz dwóch ojców26. Za bardzo interesujące należy
uznać uzasadnienie tej decyzji. Otóż w wydanym reskrypcie ojciec św.
stwierdził, że o takim rozwiązaniu z jednej strony zadecydowały racje
pastoralne, z drugiej zaś opinie kanonistów skłaniających się ku tezie, iż
w sytuacji przedstawionej zasadniczo nie udziela się dyspensy, jednak
nie wyklucza się, że w okolicznościach nadzwyczajnych możliwe jest
wydanie reskryptu, gdyż przeszkoda istniejąca w tak szczególnej sytuacji pochodzi z prawa kościelnego27.
Jeżeli zatem taki jest stan faktyczny, to w tym kontekście należałoby
zapytać: czy podjęcie takich decyzji było możliwe w oparciu o dyspozycje zawarte w kodyfikacjach?
4. Regulacje funkcjonujące w kodyfikacjach
Jak już zasygnalizowano, obecnie w materialnym prawie małżeńskim
prawodawca, ustosunkowując się do sprawy przeszkody pokrewieństwa
w linii prostej oraz w drugim stopniu linii bocznej, zawarł dwie dyspozycje ujęte w kann. 1078 § 3 i 1091 § 4 KPK. W pierwszej normie odniósł się on do kwestii wątpliwości prawnej; w drugiej natomiast skoncentrował uwagę na problemie wątpliwości faktycznej28.

26 Por. Paulus VI, Rescriptum – 21. 01. 1977, w: Leges Ecclesiae, pod red. X.
Ochoa, t. 5., s. 7288; Aznar Gíl, dz. cyt., s. 434; Abate, dz. cyt., s. 125.
27 Paulus VI, Rescriptum – 21. 01. 1977, dz. cyt., s. 7288: „[…] la dispensa di consanguinità in primo grado in linea collaterale, allo scopo di regolare col matrimonio
religioso la loro unione e di legittimare la prole, si dichiarò competente e favorevole a
concederla tenuto presente l’interesse pastorale del caso e ... considerata opinione dei
canonisti che la prassi della Chiesa di non concederla la dispensa nei casi come quello
presentato non esclude che la Chiesa abbia il diritto di concederla in casi eccezionali,
potendosi considerare di diritto ecclesistico, non divino, l’impedimento in questione”;
P. Pellegrino, dz. cyt., s. 32.
28 A. Bernárdez Cantón, dz. cyt., s. 98.
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4.1. Wątpliwość prawna a przeszkoda pokrewieństwa
W kan. 1078 § 3 KPK postanowiono: „Nie udziela się nigdy dyspensy od przeszkody pokrewieństwa w linii prostej oraz w drugim stopniu
linii bocznej”. Należy dodać, iż z podobnym ujęciem normatywnym
spotykamy się w kan. 795 § 3 KKKW; taka dyspozycja natomiast nie
występowała w Kodeksie pio–benedyktyńskim.
Jak już wiadomo, we współczesnej doktrynie istnieje zgodność opinii co do tego, że przeszkoda pokrewieństwa w pierwszym stopniu linii prostej wynika z prawa natury. Taka zgoda natomiast nie występuje
w odniesieniu do źródeł pochodzenia pozostałych stopni tego ograniczenia w linii prostej oraz w drugim stopniu linii bocznej29. Wobec takiego stanu doktrynalnego powstaje więc typowa wątpliwość prawna.
W kanonistyce bowiem nie ma pewności co do obszaru prawa, z którego
wywodzą się wspomniane przeszkody. Należy przypomnieć, że generalna zasada interpretacyjna, co do wpływu tego rodzaju wątpliwości
na skuteczność ustaw została skodyfikowana w pierwszej części kan. 14
KPK. W regulacji tej stwierdzono: „W wątpliwości prawnej ustawy nie
obowiązują nawet unieważniające i uniezdalniające”30.
Porównując treść kann. 14 i 1078 § 3 KPK, nie trudno dojść do przekonania, że ujęcia zawarte w tych normach mają odmienny charakter.
Mając na uwadze dyspozycję kan. 1078 § 3 KPK, należy zwrócić uwagę, że w przypadku pojawienia się wątpliwości prawnej co do przeszkody pokrewieństwa kanon ten obowiązuje. Uznaje się bowiem jej
skuteczność. W konsekwencji więc nie udziela się dyspensy od tego
ograniczenia.
Wydaje się, iż odmienność rozwiązań normatywnych funkcjonujących we wspomnianych kanonach wynika z kilku przesłanek. Należy
bowiem spostrzec, iż reguła interpretacyjna skodyfikowana w kan. 14
KPK znajduje się w ściśle określonym kontekście, jakim jest Tytuł I
Księgi I, określony mianem „Ustawy kościelne”. Zasada ta zatem odnosi się do ustaw wynikających z prawa pozytywnego. Wątpliwość na29 F. Aznar

Gíl, dz. cyt., s. 434.
Por. G. Dzierżon, Wątpliwość prawna a skuteczność ustawy (kan. 14 KPK), Kieleckie Studia Teologiczne 8 (2009), s. 21–29.
30
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tomiast dotycząca analizowanych form przeszkody pokrewieństwa nie
wiąże się z pochodzeniem tego ograniczenia z prawa kościelnego, ale
jest ona związana z jego pochodzeniem z prawa naturalnego. Kontynuując ten wywód, należy podkreślić, iż nie można posiłkować się pryncypium ujętym w kan. 14 KPK w odniesieniu do przeszkody pokrewieństwa także z innych powodów. Mianowicie, w doktrynie wskazuje się,
iż jedna z racji jej wprowadzenia wynika z faktu, że prawo stanowione
przez ustawodawcę jest wadliwe31. Inne są przyczyny powstania wątpliwości prawnej w związku z przeszkodą pokrewieństwa. Do pojawienia
się bowiem tej wady nie przyczyniło się wadliwe prawo, wręcz przeciwnie, wynika ona z niepewności doktrynalnej co do źródeł pochodzenia
tej przeszkody. Z tego powodu więc Kościół nie udziela nigdy dyspensy
od przeszkody pokrewieństwa w linii prostej oraz w drugim stopniu linii bocznej32. W tym kontekście trafnie zauważył F. Bersini, iż w takiej szczególnej sytuacji Kościół nie może łamać prawa naturalnego33.
W konsekwencji więc jeśli istnieje wątpliwość, to prawodawca opowiada się za niedyspensowaniem34. A zatem kategoryczny zakaz dyspensowania skodyfikowany w kan. 1078 § 3 KPK (kan. 795 § 3 KKKW) ma
charakter prewencyjny.
4.2. Wątpliwość faktyczna a przeszkoda pokrewieństwa
Z nieco odmiennym ujęciem zaporowym spotykamy się w kan. 1091
§ 4 KPK. Prawodawca bowiem w tej normie podszedł do kwestii przeszkody pokrewieństwa z aspektu wątpliwości faktycznej. Zawarta w
tym kanonie dyspozycja ma następujące brzmienie: „Nigdy nie zezwala
się na małżeństwo, jeśli istnieją wątpliwości czy strony są spokrewnione
w jakimś stopniu linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej”. Należy dodać, iż pomijając sprawę innej komutacji występującej w Kodeksie
z 1917 r., zapis przytoczonego kanonu jest identyczny z treścią kan.
31

Tamże, s. 23.
dz. cyt., s. 126.
33 F. Bersini, dz. cyt., s. 87.
34 J. Castaño, dz. cyt., s. 252.
32 F. Andreini,
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1076 § 3 KPK z 1917 r.35. Z drugiej zaś strony należy zwrócić uwagę, iż
rozwiązanie skodyfikowane w kan. 1091 § 4 KPK jest koherentne z drugim pryncypium interpretacyjnym zawartym w kan. 14 KPK, zgodnie
z którym, jeśli występuje wątpliwość faktyczna, ordynariusze mogą
dyspensować od ustaw, byleby dyspensy zastrzeżonej udzielała władza,
której jest zarezerwowana36.
Sprawa źródeł pochodzenia tej przeszkody, co jest zupełnie zrozumiałe, znalazła również aplikację w odniesieniu do prezentowanej tematyki.
Przywołując treść wspomnianych regulacji, to jest kann. 1076 § 3 KPK
z 1917 r. i 1091 § 4 KPK, nietrudno dojść do przekonania, że prawodawcy tak w pierwszej, jak i w drugiej kodyfikacji kategorycznie ograniczyli prawo do zawarcia małżeństwa w odniesieniu do pokrewieństwa
w liniach i stopniach, które są przedmiotem uwagi w tym przedłożeniu.
Jak wykazano już wyżej, kanoniści są zgodni co do tego, że przeszkoda pokrewieństwa w pierwszym stopniu w linii prostej pochodzi z prawa naturalnego. Oznacza to, iż ograniczenie w tym wypadku odnosi się
zarówno do związków ochrzczonych, jak i nieochrzczonych. A zatem
żadna ludzka władza nie może od niej dyspensować. Nie może ona więc
podjąć decyzji w sensie rozluźnienia prawa w poszczególnym wypadku
tak wobec hipotetycznego zamiaru zawarcia związku pomiędzy ojcem
a córką, jak też pomiędzy matką a synem37.
Należy jednak zauważyć, iż zagadnieniem dyskutowanym w doktrynie jest kwestia możliwości dyspensowania od przeszkody pokrewieństwa w pozostałych stopniach linii prostej oraz w drugim stopniu linii
bocznej38.
Prezentując dokonania doktryny w tej materii, na początku należy
zwrócić uwagę, że analizy niektórych autorów w tej materii są nieprecyzyjne. Dla przykładu, F. Aznar Gíl, poruszając tę tematykę stwierdził,
iż pod rządami Kodeksu z 1917 r. Stolica Apostolska zarezerwowała
35

P. Pellegrino, dz. cyt., s. 30.
A. Bernárdez Cantón, dz. cyt., s. 98; A. D’Auria, Gli impedimenti matrimoniali,
Roma 2007, s. 186.
37 A. Abate, dz. cyt., s. 124.
38 Tamże.
36
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sobie prawo dyspensowania od tego ograniczenia tak w linii prostej,
jak i w linii bocznej aż do drugiego stopnia dotykającego pierwszego.
W tym kontekście ten hiszpański kanonista powołał się na Instrukcję
Kongregacji do Spraw Sakramentów, opublikowaną w dniu 1 sierpnia
1931 r.39. Należy jednak zauważyć, iż tytuł tego wykonawczego aktu
prawnego jest inny. Autor dokumentu nie czyni bowiem żadnej wzmianki o linii prostej, lecz mówi wyłącznie o pierwszym stopniu linii bocznej
dotykającym drugiego (Ad Execelentissimus Episcopos, quoad dispensationes impedimento consanguinitatis in primo lineae collateralis gradu mixto cum secundo impetrandas)40. Rezerwat ten zatem nie dotyczył
linii prostej, lecz pierwszego stopnia linii bocznej przylegającego do
drugiego stopnia.
Należy dodać, iż w dniach 2–3 czerwca 1918 r. na zebraniu plenarnym Papieskiej Komisji do Spraw Autentycznej Interpretacji Kanonów
Kodeksu negatywnie ustosunkowano się do pytania: czy można zawrzeć
związek małżeński, jeśli jeden z nupturientów począł się z niegodziwego i skrywanego aktu i istnieją wątpliwości, czy jedna ze stron nie jest
córką lub siostrą drugiej strony. W przedstawionej odpowiedzi Papieska
Komisja odwołała się do dyspozycji wspomnianego już kan. 1076 § 3
KPK z 1917 r.41.
Kontynuując ten wywód, należy podkreślić, iż w przytoczonym
akcie prawnym odniesiono się do sytuacji przed zawarciem związku
małżeńskiego. Należy też przypomnieć, że Stolica Apostolska dwukrotnie usankcjonowała małżeństwa zawarte między rodzeństwem
przyrodnim.
Komentując wspomnianą wyżej decyzję Kongregacji św. Oficjum
z 1916 r., A. Abate oparł się na pryncypium, w myśl którego pewne
uprawnienie wynikające z prawa naturalnego nie może zostać zanegowa39 F. Aznar

Gíl, dz. cyt., s. 435.
Por. Sacra Congregatio de Sacramentis, Instructio – 1. 08. 1931, AAS 23 (1931),
s. 413.
41 Por. Pontificia Commisio ad Codicis Canones Authenticae Interpretandos, Responsa - 2 – 3. 06. 1918, AAS 10 (1918), s. 345: „Quid si copula illicita et occulta praecesserit nativitatem nubendae, de qua dubitari possit an sit filia vel soror alterius partis?
(cann.97 § 1, 1077, etc.) Resp. Provisum per can. 1076 § 3”.
40
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ne przez zakaz niepewny. Rozwijając ten wątek, stwierdził on, iż prawo
do zawarcia małżeństwa ze stroną wybraną w sposób wolny wypływa
z prawa naturalnego i jest niepodważalne. Z kolei źródło pochodzenia
zakazu zawarcia związku małżeńskiego z osobą spokrewnioną w drugim
stopniu linii bocznej jest niepewne. Stąd też w przekonaniu tego autora
to, co jest pewne powinno przeważyć nad tym, co niepewne42.
Ustosunkowując się do kolejnego dokumentu wydanego przez papieża
Pawła VI w 1976 r., A. Abate najpierw zwrócił uwagę, iż w tym wypadku
wystąpił związek przyrodniego rodzeństwa, które było ochrzczone. Strony tego związku podlegały zatem nie tylko prawu Bożemu, ale również
prawu kościelnemu. Dlatego też papież Paweł VI pomimo tego, że zwykle od tej przeszkody w tym stopniu nie dyspensuje się, udzielił dyspensy
ze względu na fakt, iż separacja małżonków moralnie była niemożliwa43.
Należy dodać, iż we współczesnej kanonistyce niektórzy autorzy sugerują, że w szczególnych okolicznościach należałoby dyspensować od
tej przeszkody ze względu na występujące w doktrynie wątpliwości co
do źródła pochodzenia tego ograniczenia. Zastanawiając się nad tym
problemem, R. Sebott podkreślił, iż w takiej sytuacji powinna przeważyć naturalna wolność osoby do zawarcia małżeństwa. Pogłębiając tę
argumentację, nawiązał on do dyspozycji kan. 1084 § 2 KPK, zgodnie
z którą, jeśli przeszkoda impotencji jest wątpliwa, to nie należy zabraniać zawarcia małżeństwa44. Wydaje się, iż kanonista ten, opowiadając
42 A. Abate, dz. cyt., s. 124-125: Komentując ten dokument, autor stwierdził: „La
norma practica da seguire sul dubbio, poggiava sulla considerazione che la facoltà di
diritto naturale certa non può essere legata per una proibizione incerta. La facoltà a
contrarre matrimonio con una comparte liberamente scelta, è un diritto naturalne certo,
inalienabile. La limitazione del suo esercizio, cioè la proibizione data dalla legge divina
di espilificarlo con una persona consanguinea nell’attuale grado in seconda linea in linea
collaterrale, é incerta. Perciò, ciò che è certo prevale su ciò che incerto, per cui non si
può negare la capacità giuridica a contrarre le nozze con la persona desiderata, fino a che
non è provata la incapacità”.
43 Tamże, s. 125. Odnosząc się do dokumentu z 1976 r., autor ten skonstatował: „Ciò
che qui è diverso è che, trattandosi di un matrimonio religioso regolato dalla legislazione
ecclesiatsica, se l’impedimento non esiste per diritto divino, urge almeno per il diritto
canonico. Da questo il Papa, anche se non suole, può dispensare”.
44 R. Sebott, dz. cyt., s. 103.
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się za takim rozwiązaniem oparł się na zasadzie analogii. W doktrynie
bowiem wskazuje się, że ujęcie zawarte w kan. 1084 § 2 KPK wynika
z faktu, iż człowiek ma naturalne prawo do zawarcia związku małżeńskiego w przypadku wystąpienia wątpliwości co do impotencji45.
Zastosowanie takiej analogii należy uznać za nieuprawnione. Inne są
bowiem następstwa wynikające z przeszkód pokrewieństwa i impotencji. Wątpliwość bowiem co do impotencji może m.in. skutkować tym, iż
w zawartym związku nie nastąpi skierowanie na istotny cel małżeństwa;
zawarcie natomiast małżeństwa w przypadku niepewności co do przeszkody pokrewieństwa grozi poważnymi następstwami eugenicznymi
względem potomstwa.
5. Problem przeszkody pokrewieństwa
w przypadku sztucznego zapłodnienia
Rozwój nauk medycznych doprowadził do możliwości zapłodnienia „in
vitro”. Należy zauważyć, że stworzenie nowej perspektywy poczęcia ludzkiego życia niesie za sobą nie tylko wiele problemów etycznych46, lecz
również i prawnych, związanych m.in. z przeszkodą pokrewieństwa47.
Zapłodnienie sztuczne może zostać dokonane w różnych konfiguracjach komórek rozrodczych męskich i żeńskich. Stąd też w kanonistyce
współczesnej prowadzi się dyskusję nad pewnymi problemami związanymi z przeszkodą pokrewieństwa w linii prostej. Mianowicie, wskazuje się, że jeżeli w jakimś przypadku z plemnika anonimowego dawcy
narodzi się dziewczynka, to nie można zatem wykluczyć, że ów mężczyzna – dawca będzie chciał z nią zawrzeć związek małżeński. W tym
przypadku więc wystąpiłaby przeszkoda pokrewieństwa w linii prostej.
Jak już wiadomo, w myśl przeważającej części doktryny źródłem jej
pochodzenia jest prawo naturalne48. A zatem, w tej sytuacji zawarcie
45 Por. J. Bañares, Comento al can. 1084, w: Comentario exegético al Código de
Derecho Canónico, pod red. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, t. 3, Pamplona
1996, s. 1068.
46 Por. S. Biały, Wybrane zagadnienia z bioetyki, Olecko 2006, s. 219 – 230.
47 Szerzej na ten temat zob. L. Szymański, In vitro, Kraków 2009, s. 19 – 144.
48 J. D. Gandía Barber, dz. cyt., s. 344.
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małżeństwa byłoby kategorycznie zabronione. Jeśli zaś doszłoby do zawarcia, to byłoby ono nieważne.
W doktrynie porusza się też pewne problemy dotyczące zapłodnienia kobiet zastępczych. Kanoniści poddają szczegółowej analizie dwie
hipotezy. Otóż może się zdarzyć, iż kobiecie surogatce wszczepi się zapłodnione obce komórki kobiety i mężczyzny. Zadanie więc tej kobiety będzie polegało nie tylko na noszeniu w czasie ciąży embrionu, ale
również na karmieniu go. W tym kontekście kanoniści przypominają, iż
prawnie pokrewieństwo powstaje na skutek poczęcia życia z własnych
komórek rozrodczych. W przypadku zatem zapłodnienia „in vitro” spotykamy się z rozdźwiękiem, jaki zachodzi pomiędzy macierzyństwem
biologicznym a macierzyństwem macicznym49. Podobna kuriozalna
sytuacja powstałaby wtedy, gdy owa kobieta surogatka pragnęłaby zawrzeć związek z mężczyzną, którego nosiła ona w swym organizmie.
Jeszcze większe problemy interpretacyjne niesie za sobą sytuacja,
w której kobiecie niepłodnej wszczepiono jajniki obcej kobiety, a która
została zapłodniona przez własnego męża. Należy zauważyć, iż w tej
hipotezie relacja pokrewieństwa zaszłaby między dawczynią jajników
oraz dawcą plemników. W opisanym przypadku poczęcie nie nastąpiłoby pomiędzy kobietą, której wszczepiono komórki rozrodcze a własnym mężem50.
Mając na uwadze obowiązujący obecnie stan prawny, należy podkreślić, że w przytoczonych przypadkach nie wystąpiłaby przeszkoda pokrewieństwa. Ograniczenie to bowiem powstaje na skutek zrodzenia potomstwa powstałego z połączenia własnych gamet mężczyzny i kobiety.
Biorąc pod uwagę te same racje, które zadecydowały o skodyfikowaniu przeszkody przyzwoitości publicznej (kan. 1093 KPK), oraz przeszkody pokrewieństwa prawnego (kan. 1094 KPK), kanoniści postulują
w tym wypadku wprowadzenie dodatkowego ograniczenia pochodzącego z prawa kościelnego51.
49

Tamże, s. 345.
Tamże.
51 Por. U. Navarrete, Novae methodi technicae procerationis humanae et ius canonicum matrimoniale, Periodica 77 (1988), s. 93.
50
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Zakończenie
Z zaprezentowanych analiz wynika, iż we współczesnej doktrynie
źródło pochodzenia przeszkody pokrewieństwa nie jest oczywistością.
Kanoniści są zgodni co do tego, że przeszkoda pokrewieństwa w pierwszym stopniu linii prostej pochodzi z prawa naturalnego. Pewne wątpliwości natomiast istnieją w odniesieniu do źródeł pochodzenia pozostałych stopni linii prostej oraz drugiego stopnia linii bocznej. Wydaje się,
iż owa niepewność doktrynalna wynika z faktu, że Stolica Apostolska
dwukrotnie usankcjonowała związki zawarte pomiędzy przyrodnim
bratem i siostrą.
Za kategorycznym charakterem tych przeszkód przemawiają tak
względy eugeniczne, jak i moralne. Wspomniane racje zadecydowały
w głównej mierze o wprowadzeniu zaporowych dyspozycji zawartych
w kann. 1078 § 3 i 1091 § 4 KPK. W tym kontekście za nieuzasadnione i za nieodpowiedzialne należy uznać twierdzenia niektórych kanonistów, w których sugeruje się, iż w razie wystąpienia wątpliwości
powinno przeważyć naturalne prawo człowieka do zawarcia małżeństwa. Należy zauważyć, że przyzwolenie na zawarcie takich związków
z jednej strony groziłoby skandalem, z drugiej zaś mogłoby nieść za
sobą nieobliczalne skutki związane z kondycją zdrowotną narodzonego
z takich związków potomstwa.
W tym kontekście powstaje jednak pytanie: dlaczego Stolica Apostolska w przytoczonych dwóch przypadkach podjęła pozytywną decyzję? Badając omawiane dokumenty należy zwrócić uwagę, że w pierwszym akcie nie podano żadnych racji. Stwierdzono jedynie lakonicznie,
iż mężczyznę i kobietę należy pozostawić w spokoju. Powód podjęcia
takiej decyzji wynikał jednak z okoliczności sprawy. Ów mężczyzna
bowiem znajdował się w niebezpieczeństwie śmierci. W reskrypcie
natomiast z 1976 r. podano uzasadnienie, wskazując, iż przeszkoda
istniejąca w tak szczególnych okolicznościach pochodzi z prawa pozytywnego.
Spore problemy interpretacyjne wiążą się także z kwestią ograniczeń
wynikających ze sztucznego zapłodnienia. Skodyfikowana przeszkoda
pokrewieństwa nie powstaje bowiem w przypadku pragnienia zawarcia
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związku surogatki z potomstwem, które nosiła ona w swym organizmie.
Jest tak dlatego, że przeszkody zrywające w systemie kanonicznym są
typowymi ustawami ograniczającymi swobodne wykonywanie uprawnień. Tego typu ustawy powinny być interpretowane w sposób ścisły
(kan. 18 KPK). Wobec tego kanoniści, badając ten problem, postulują
legislację nowej przeszkody pochodzącej z prawa kościelnego. W ich
przekonaniu, powody przesądzające o podjęciu takiej decyzji są analogiczne do tych, które uzasadniają funkcjonowanie w katalogu przeszkód
przeszkody przyzwoitości publicznej (kan. 1093 KPK) oraz przeszkody
pokrewieństwa prawnego (kan. 1094 KPK).
Jak dotąd najwyższa władza nie ustanowiła takiej przeszkody. Taki
stan faktyczny wynika zapewne z faktu, iż jak dotąd nie napotkano
na usiłowanie zawarcia związków we wspomnianych konfiguracjach.
W praktyce można by też skorzystać z innego rozwiązania. Jeśli w jakimś kościele partykularnym pojawiłby się taki zamiar, wtedy ordynariusz miejsca mógłby skorzystać z uprawnienia ujętego w kan. 1077 § 1
KPK, umożliwiającego mu wprowadzenie kategorycznego zakazu.
Na zakończenie należy stwierdzić, iż w kontekście rozważań nad
kwestią sztucznego zapłodnienia należałoby postulować także modyfikację polskiego tłumaczenia kan. 108 § 2 KPK. Obecnie ma on następujące brzmienie: „W linii prostej tyle jest stopni, ile zrodzeń, czyli
osób nie licząc przodka”. Występujący w normie termin „zrodzenie”
nie przystaje do rzeczywistości. Wydaje się, iż bardziej odpowiednim
byłoby w tym wypadku wprowadzenie pojęcia „pokolenie”.
The Origins of the Impediment of Consanguinity in the Direct Line
and in the Second Degree in the Lateral Line
The author of the study presented a doctrinal discussion of the impediment of kinship
in the direct line and in the second degree in the lateral line.
The analysis carried out shows that in the modern doctrine the origin of the impediment of kinship is not obvious. Canonists do agree that the impediment of consanguinity
in the direct line is derived from natural law. However, some doubts arise concerning
the origin of impediment of kinship in other degrees in the direct line and in the second
degree in the lateral line. The author believes that this doctrinal uncertainty comes form
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the fact that the Holy See twice sanctioned marriages contracted by half – brother and
half – sister.
G. Dzierżon’s focus of attention was also the issue of consanguinity in the context of
in vitro fertilization. He pointed out that some cases do not fall under this impediment
to marriage. Nonetheless, is such cases, he postulates introducing an impediment in
Church Law for the same reasons which determined the legislation of the impediment
of decency and legal kinship.
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Przeszkody małżeńskie
wynikające z godności osoby
Treść: Wstęp. – 1. Godność osoby ludzkiej a małżeństwo chrześcijańskie.
– 2. Prawo o przeszkodach małżeńskich a godność osoby ludzkiej. – 3. Przeszkoda wieku. – 4. Przeszkoda uprowadzenia. – 5. Przeszkoda występku. – Zakończenie.

Wstęp
Godność osoby ludzkiej stanowi niewątpliwie wartość, która w ostatnim stuleciu, zwłaszcza po wielorakich aktach jej podeptania w czasie
II Wojny światowej, znalazła szczególne miejsce w dyskursie społecznym, a w konsekwencji – w konkretnych aktach normatywnych. Kiedy
mowa o tych ostatnich, wystarczy wymienić: Kartę Narodów Zjednoczonych z 26 czerwca 1945 r., Powszechną Deklarację Praw Człowieka
z dnia 10 grudnia 1948 r., Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych,
Społecznych i Kulturalnych z 16 grudnia 1966 r., Międzynarodowy
Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19 grudnia 1966 r. czy Deklarację w Sprawie Wyeliminowania Wszelkich Form Nietolerancji
i Dyskryminacji Opartych na Religii lub Przekonaniach z 25 listopada
1981 r. Wspomniana personalistyczna zasada godności osoby znalazła
też swój jakże wyraźny oddźwięk w oficjalnych dokumentach Kościoła. Nie można tu m.in. pominąć tak fundamentalnych wypowiedzi, jak:
encyklika Jana XXIII Pacem in terris z 11 kwietnia 1963 r., Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes
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z 7 grudnia 1965 r., Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae
z 7 grudnia 1965 r., encyklika Jana Pawła II Redemptor hominis z 4 marca 1979 r. czy Karta Praw Rodziny z 22 października 1983 r. Naturalnie,
w to formalne eksponowanie godności człowieka i wynikających z niej
praw wpisuje się też działalność najwyższego ustawodawcy kościelnego. Godność osoby ludzkiej pozostaje przedmiotem szczególnej troski
i ochrony w obydwu zbiorach nowego prawa, tak w tym, którego promulgacji dokonał Benedykt XV, jak w aktualnie obowiązującym Kodeksie prawa kanonicznego, wydanym za sprawą decyzji Jana Pawła II.
Nie podlega dyskusji, że w tym „podnoszeniu świadomości niezwykłej
godności, jaka przysługuje osobie ludzkiej, która przerasta wszystkie rzeczy i której prawa oraz obowiązki mają charakter powszechny i nienaruszalny”1, mają też swój udział normy kanonicznego prawa małżeńskiego2,
w tym te z zakresu przeszkód małżeńskich. U. Navarrete wprost wskazuje
tu trzy takie okoliczności, które ustawodawca kościelny określił właśnie
z tytułu ochrony godności ludzkiej. Autor wymienia pośród tych przeszkód:
aetas, raptus i crimen3. Ograniczenie wykazu okoliczności, które czynią
osobę niezdolną do zawarcia ważnego małżeństwa kanonicznego, jedynie
do tych trzech przeszkód niekoniecznie w pełni oddaje zamysł najwyższego ustawodawcy w kwestii poszanowania i ochrony godności osoby ludzkiej. W. Góralski, na przykład, jakkolwiek pomija pośród przeszkód, które
chronią godność nupturientów, młodociany wiek, słusznie wymienia też
na tej liście przeszkodę niemocy płciowej. Bezsporne są również argumenty, jakie autor przywołuje na potwierdzenie swej tezy. Oto one: „Tak więc,
gdy chodzi o przeszkodę impotencji, w przypadku wątpliwości co do jej
istnienia – w rozumieniu kan. 1084 § 1 KPK – nie należy zabraniać zawarcia małżeństwa. Oznacza to, iż znajduje wówczas zastosowanie kan. 1058
KPK, który niewątpliwie chroni prawo do zawarcia małżeństwa stojąc
1 Por. Acta SS. Oecumenici Concilii Vaticani II, Constitutio pastoralis de Ecclesia
in mundo huius temporis Gaudium et spes, n. 26, AAS 58 (1966), s. 1025.
2 Szerzej na ten temat por. W. Góralski, Poszanowanie godności osoby ludzkiej
w kanonicznym prawie małżeńskim, „Prawo Kanoniczne” 40 (1997) nr 1-2, s. 45-55.
3 U. Navarrete, Gli impedimenti relativi alla dignità dell’uomo: aetas, raptus,
crimen, [w:] Gli impedimenti al matrimonio canonico, „Studi Giuridici” 19 (1989)
s. 71-94.
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na straży godności osoby ludzkiej”4. W. Góralski nadmienia ponadto, jak
najbardziej trafnie, iż „wydaje się, że również przeszkoda przyzwoitości
publicznej chroni godność osoby ludzkiej zabraniając zawarcia małżeństwa pomiędzy mężczyzną a krewnymi (w pierwszym stopniu) kobiety,
z którą to pozostawał w nieważnym związku małżeńskim po rozpoczęciu życia wspólnego albo w notorycznym lub publicznym konkubinacie
oraz pomiędzy kobietą a krewnymi (w tym samym stopniu) mężczyzny,
z którym pozostawała ona w jednej z wymienionych relacji. Chodzi tu
o godność, zwłaszcza w aspekcie dobrego imienia, osób zamierzających
zawrzeć małżeństwo”5. Ponadto, z pewną ostrożnością, można też wymienić na tej liście przeszkód małżeńskich, usankcjonowanych z racji chęci
zabezpieczenia godności osoby ludzkiej, affinitas. Istnienie przeszkody
powinowactwa, której źródłem jest szczególna bliskość między mężem
a zstępnymi i wstępnymi żony oraz między żoną a zstępnymi i wstępnymi męża, niewątpliwie uzasadnione jest szacunkiem dla powinowatych.
Ważne małżeństwo, które stanowi podstawę formalną przeszkody, czyni
małżonków „jednym ciałem”6. Wspomniana okoliczność zaś, nawet jeśli
małżeństwo nie zostało dopełnione, rodzi nader bliską relację uczuciową
między mężem a krewnymi żony oraz między żoną a krewnymi męża.
Św. Bazyli określa tę szczególną relację wręcz jako communia affinitatis7.
Zakaz zawarcia ważnego małżeństwa pomiędzy osobami, o których jest
mowa w kan. 1092 KPK, w pewnej mierze służy ochronie ich dobrej sławy
i godności rodziny, jaką współtworzą.
Jako że życzeniem organizatorów konferencji8 jest odniesienie się do
trzech konkretnych przeszkód małżeńskich wynikających z godności
4 W. Góralski, Poszanowanie godności osoby ludzkiej w kanonicznym prawie
małżeńskim, art. cyt., s. 47.
5 Tamże, s. 47-48.
6 Por. Mk 10, 7-8.
7 Por. J.P. Migne, Patrologiae cursus completus. Series graeca, t. XXXII, Parisiis
1860, s. 622.
8 Prezentowany tekst został przedstawiony podczas konferencji naukowej Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym i polskim, zorganizowanej przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu
25 kwietnia 2012 r.
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osoby ludzkiej, mianowicie do wieku, uprowadzenia i występku, niniejsze rozważania ograniczono do przytoczonych trzech okoliczności
osoby powodujących nieważność małżeństwa. Dla lepszego poznania
zagadnienia, uwagi dotyczące wymienionych trzech przeszkód poprzedzono zwięzłą prezentacją wybranych aspektów doktryny katolickiej nt.
godności człowieka. Samą zaś analizę poszczególnych przeszkód małżeńskich wynikających z godności osoby ograniczono w zasadzie do
dwóch następujących problemów: 1) godność osoby ludzkiej a kształt
unormowań prawnych z zakresu poszczególnych przeszkód; 2) uwagi
natury pastoralnej, administracyjnej lub procesowej, które należy mieć
na względzie przy rozstrzyganiu określonych kwestii dotyczących danej
przeszkody małżeńskiej.
1. Godność osoby ludzkiej a małżeństwo chrześcijańskie
Człowiek, jako że został stworzony na obraz Boży9, posiada godność
osoby. Podobny Bogu, mianowicie obdarzony rozumem i wolą, nie jest
tylko czymś, ale kimś. Jest zdolny poznawać siebie, panować nad sobą,
w sposób dobrowolny dawać siebie i tworzyć wspólnotę z innymi osobami10. Jako żywy obraz Boga11 jest on wezwany do uczestniczenia
w życiu Trójcy Świętej przez poznanie i miłość12. Zresztą, jak zaznaczono w Katechizmie Kościoła Katolickiego, właśnie w tym celu został
stworzony, i to stanowi podstawową rację jego godności (por. nr 356).
To najwyższe powołanie mężczyzny i kobiety13, jakim jest przeznaczenie do pełnego zjednoczenia z Bogiem, czyli do wejścia do radości życia trynitarnego14, ludzie mogą zrealizować poprzez wypełnianie
obowiązków swego stanu i stały rozwój osobowy15. Jako istoty kieru9
10
11

s. 81.

Por. Rdz 1, 26.
Por. Catechismo della Chiesa Cattolica, Libreria Editrice Vaticana 1992, n. 357.
Por. Ioannes Paulus II, Adh. apost. Familiaris consortio, n. 22, AAS 74 (1982),

12

Por. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 356.
Por. Acta SS. Oecumenici Concilii Vaticani II, Constitutio pastoralis de Ecclesia
in mundo huius temporis Gaudium et spes, n. 22.
14 Por. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1721.
15 Por. tamże, n. 1700.
13
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jące się rozwagą i wolnością16 mają oni stosowną zdolność nie tylko do
poznania własnej godności, ale i do wypełnienia powołania właściwego
swej naturze, w tym także zamysłu Bożego wobec małżeństwa17.
Jeśli chodzi o małżeństwo, czyli wspólnotę osób, dla których właściwym sposobem życia wspólnego jest communio personarum, należy pamiętać, że jedynie mężczyzna i kobieta są zdolni do bytowania w takiej
komunii na podstawie wzajemnego, w pełni świadomego i wolnego wyboru18. Właśnie w tej głębokiej wspólnocie życia i miłości małżeńskiej,
którą mąż i żona tworzą na podobieństwo unii osób boskich, obraz Boży,
jaki w sobie noszą, jaśnieje szczególnym blaskiem19. Innymi słowy, tajemnica życia osób boskich, tj. komunia Ojca i Syna w Duchu Świętym,
stanowi i źródło, i zarazem trwałe odniesienie dla najściślejszego zjednoczenia małżonków20. Wspomniana głęboka wspólnota życia i miłości
małżeńskiej, jakkolwiek została ustanowiona przez Boga już „na początku”21, może być ukonstytuowana tylko i wyłącznie na mocy przymierza
małżeńskiego, w ramach którego mężczyzna i kobieta aktem osobowym
wzajemnie się sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia małżeństwa22.
Zawarcie małżeństwa jest aktem ludzkim, świadomym i wolnym,
który jako taki odpowiada godności osoby ludzkiej. Mężczyzna i kobieta zawdzięczają dobroci Boga nie tylko istnienie, lecz także ową godność samodzielnego działania, bycia przyczynami i zasadami wzajemnie dla siebie oraz współdziałania w ten sposób w wypełnianiu Bożego
16 Por. Acta SS. Oecumenici Concilii Vaticani II, Declaratio de libertate religiosa
Dignitatis humanae, n. 1, AAS 58 (1966), s. 929.
17 Por. Jan Paweł II, Przemówienie do Trybunału Roty Rzymskiej, (21 I 2000), n. 2,
„L’Osservatore Romano” 3 (221) 2000 s. 30.
18 Por. Ioannes Paulus II, Litterae Familiis datae ipso volvente sacro Familiae anno
MCMXCIV Gratissimam sane, n. 8, AAS 86 (1994), s. 868; J. Krajczyński, Walor prawny relacji interpersonalnych w małżeństwie, „Ius Matrimoniale” 13 (2002) s. 24-25.
19 Por. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1702; Giovanni Paolo II, Il discorso
in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario della Rota Romana, (10 II 1995), „Insegnamenti di Giovanni Paolo II” 1 (1995) s. 350.
20 Szerzej na ten temat por. J. Krajczyński, Walor prawny relacji interpersonalnych w małżeństwie, art. cyt., s. 28-29.
21 Por. Mt 19, 6; Ioannes Paulus II, Adh. apost. Familiaris consortio, n. 68.
22 Por. Kan. 1055 § 1, 1057 § 1-2 KPK; Acta SS. Oecumenici Concilii Vaticani II,
Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis Gaudium et spes, n. 48.
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zamysłu23. Stworzeni jako istoty rozumne, obdarzone możliwością decydowania i panowania nad swoimi czynami24, mogą kształtować siebie
i swoją przyszłość25.
Jeśli chodzi o ten ostatni aspekt ich wolności, zgodnie z art. 1 Karty
Praw Rodziny, wszyscy posiadają prawo do swobodnego wyboru drogi życiowej, w tym również do zawarcia małżeństwa. Niemniej należy
tu pamiętać o wymogach prawa, uwarunkowanych m.in. koniecznością
ochrony godności osoby ludzkiej i wynikających z niej podmiotowych
praw. Stąd też w tej samej Karcie Praw Rodziny sprecyzowano: „Każdy
mężczyzna i każda kobieta, po osiągnięciu wieku odpowiedniego do
zawarcia małżeństwa i posiadający niezbędne do jego zawarcia zdolności, ma prawo do pobrania się i założenia rodziny, bez żadnej dyskryminacji; ustawowe ograniczenia tego prawa, stałe lub czasowe, mogą
być wprowadzone jedynie wówczas, gdy wypływają z obiektywnych
i poważnych wymagań samej instytucji małżeństwa oraz jego znaczenia
publicznego i społecznego; w każdym przypadku muszą one szanować
godność i podstawowe prawa człowieka” (art. 1a)26.
Należy w końcu nadmienić, iż wspomniana, pierwotna, wewnętrzna,
absolutna, naturalna i nadprzyrodzona godność mężczyzny i kobiety ma
charakter trwały i niezbywalny27; jest ona nienaruszalna, obowiązkiem
zaś wszelkiej władzy jest poszanowanie i ochrona tej najwyższej wartości i najwyższej normy obiektywnego prawa.
2. Prawo o przeszkodach małżeńskich a godność osoby ludzkiej
Jest zrozumiałe, że szacunek dla osoby ludzkiej pociąga też za sobą poszanowanie praw, które wypływają z jej wewnętrznej godności. Prawa te
mają charakter uprzedni w stosunku do każdej społeczności i powinny być
23

Por. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 306.
Por. Acta SS. Oecumenici Concilii Vaticani II, Constitutio pastoralis de Ecclesia
in mundo huius temporis Gaudium et spes, n. 17.
25 Por. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1731.
26 Por. Kan. 1058, 1077 KPK.
27 Por. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 369; F. J. Mazurek, Prawa i obowiązki człowieka w świetle katolickiej nauki społecznej, „Kościół i Prawo” 11 (1993)
s. 32-33.
24
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przez nią uznane i chronione. Do Kościoła należy ponadto przypominanie
człowiekowi o jego godności i powołaniu, popieranie fundamentalnych
praw osoby ludzkiej, wreszcie odróżnianie ich od nieuzasadnionych i fałszywych roszczeń28. Nikt bowiem nie może żądać ani ustanawiać tego, co
jest sprzeczne z godnością osób i z prawem naturalnym29.
Nie podlega dyskusji fakt, że jedynym adresatem całego zaangażowania Kościoła, w tym jego struktury organizacyjnej i porządku prawnego, jest człowiek stworzony na podobieństwo Boże, odkupiony przez
ofiarę Jezusa Chrystusa i powołany do wiecznego życia w Bogu30. Pełne
objawienie prawdy o człowieku, o jego godności i powołaniu do wspólnoty osób Kościół czerpie z Pisma Świętego31. Jeśli zaś chodzi o cały
system prawa kanonicznego, nie wyłączając norm z zakresu przeszkód
małżeńskich, pełni on funkcję służebną wobec osoby ludzkiej, powołanej do zbawienia32. Poprzez wspomniane normy o charakterze prawnym, a zwłaszcza przez osąd spraw ludzkich w duchu Ewangelii, Kościół przyłącza się do tych ludzi, którzy uświadamiają sobie wielorakie
niebezpieczeństwa, na jakie narażona jest współcześnie osoba ludzka
oraz małżeństwo, i podejmuje określone wysiłki prawodawcze w służbie dobra, wolności i godności każdego mężczyzny i każdej kobiety33.
Jak zauważył Jan Paweł II w jednym z przemówień skierowanych do
pracowników Roty Rzymskiej, m.in. właśnie zatroskanie o adekwatne
do dzisiejszych czasów wyeksponowanie fundamentalnych i niezastąpionych zasad, które są podstawą ludzkiego współistnienia i służą
ochronie godności każdej osoby, stanowiło motyw podjęcia dzieła rewizji prawa kanonicznego34. Papież stwierdził m.in.: „[…] to właśnie ciągły wzgląd na to, aby słuchać i bronić potrzeb współczesnego człowieka
28

Por. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1930, 1944, 2419.
Por. tamże, n. 2235.
30 Giovanni Paolo II, Il discorso in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario
della Rota Romana, (10 II 1995), n. 2.
31 Por. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2419.
32 Kan. 1752 KPK.
33 Por. Ioannes Paulus II, Adh. apost. Familiaris consortio, n. 4.
34 Por. Jan Paweł II, Przemówienie do pracowników i adwokatów Roty Rzymskiej
Miłość małżeńska, (21 I 1999), „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 5-6 (1999) s. 50.
29
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zaprowadził Prawodawcę kościelnego do rewizji Kodeksu; ten zmodyfikował instytucje, które nie przystosowały się do współczesnej kultury, wprowadzając tam inne, gwarantujące prawa, które nie podlegają
przedawnieniu i których nie można się zrzec. Wystarczy pomyśleć o całym, nowym ustawodawstwie kanonicznym na temat osób w Kościele,
a w szczególności na temat świeckich, jak również o reformie prawa
procesowego, urządzonego jako zbiór norm bardziej przystępnych, bardziej zrozumiałych i przede wszystkim bardziej mających wzgląd na
należny szacunek i godność człowieka”35.
Naturalnie w to zatroskanie najwyższego prawodawcy kościelnego
o takie określenie zasad prawa, aby możliwie skutecznie służyły dziełu
zbawienia człowieka, a tym samym – jak chce Jan Paweł II – odnalezieniu na nowo pierwotnej godności osoby ludzkiej36, wpisują się też
zasady dotyczące przeszkód małżeńskich. Już samo sprecyzowanie poszczególnych przeszkód, które w praktyce oznaczają negatywne wymogi prawne stawiane nupturientom, niewątpliwie stanowi formę ochrony
praw drugiej strony37. Podobnie, stopniowe w ciągu wieków ograniczanie liczby przeszkód rozrywających i zakresu niektórych z nich czy tym
bardziej zniesienie ostatnio przeszkód wzbraniających, choćby ślubu
prostego, wyraża szacunek prawodawcy dla ludzkiej decyzji i indywidualnej wolności38. Wreszcie dopuszczenie przez ustawodawcę możliwości uzyskania dyspensy od przeszkód małżeńskich pochodzenia kościelnego, zwłaszcza w tzw. przypadku naglącym i w niebezpieczeństwie
śmierci, z pewnością stanowi czytelny znak poszanowania przez tegoż
dobra duchowego stron, ściśle związanego z ich osobistą godnością39.
35 Por. Giovanni Paolo II, Allocuzione ad officiali ed avvocati del Tribunale della
Rota Romana, (23 I 1992), n. 5, „Insegnamenti di Giovanni Paolo II” 1 (1992) s. 140.
36 Por. Giovanni Paolo II, Allocuzione alla Rota Romana, (17 I 1998), n. 2, AAS
90 (1998) s. 781.
37 Por. M. A. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Katowice 1987, s. 118.
38 Por. S. Biskupski, Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego, Warszawa
1956, s. 110.
39 Por. W. Góralski, Poszanowanie godności osoby ludzkiej w kanonicznym prawie małżeńskim, dz. cyt., s. 46-47.
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3. Przeszkoda wieku
Przeszkoda wieku, albo raczej braku wieku bądź wieku młodocianego, znana w małżeńskim prawie żydowskim, w prawie rzymskim zaś
postrzegana nie tyle jako granica wieku, co posiadanie rozeznania nt.
małżeństwa i zdolności jego spełnienia, w prawie kanonicznym miała
przez całe wieki charakter warunkowy i niekoniecznie autonomiczny.
Jakkolwiek pod wpływem prawa rzymskiego dawniejsi kanoniści domagali się od nupturientów dojrzałości fizycznej i umysłowej, co do
których – poczynając od Kodeksu Justyniana – przyjmowano domniemanie prawne, że kobiety osiągają je z chwilą ukończenia lat dwunastu,
a mężczyźni czternastu, w praktyce wspomniana presumpcja musiała
ustąpić przed faktem dojrzałości uprzedniej. Co więcej, kwestię wieku stron rozpatrywano nie jako okoliczność samodzielną, lecz traktowano o niej w związku z przeszkodą niemocy płciowej. W efekcie, aż
do promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego z roku 1917 w zasadzie
trudno mówić o bezwzględnie obowiązującej rozrywającej przeszkodzie małżeńskiej wieku. Wobec zaś zwyczaju kojarzenia przez rodziców małżeństw nieletnich dawne prawo kanoniczne rozróżniało wyraźnie pomiędzy sponsalia de praesenti a de futuro, między zaręczynami
i zaślubinami, usiłując przy tym zdefiniować pojęcie pubertatis i aetatis
nubilis. Przyjmowano, że pubertas ex vigore naturali, non ex annorum
numero comprobatur, quod verum est quoad matrimonium contrahendum40, uznając zarazem – w myśl zasady malitia vel prudentia supplet
aetatem – zaślubiny za ważne nawet przed ukończeniem lat dwunastu
i czternastu, o ile tylko strony były dojrzałe pod względem fizycznym
i zdolne do spełnienia małżeństwa41. W Kodeksie prawa kanonicznego
40

Por. J. Freisen, Geschichte des Canonischen Eherechts, Paderborn 1893, s. 228.
Szerzej na ten temat por.: S. Biskupski, Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego, dz. cyt., s. 160-165; B.W. Zubert, Przeszkoda wieku do zaręczyn i małżeństwa w prawie rzymskim, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 13 (1966) z. 5, s. 87-98;
tenże, Małżeńska przeszkoda wieku w Dekrecie Gracjana i u pierwszych dekretystów,
„Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 16 (1969) z. 5, s. 71-122; tenże, Przeszkoda wieku
do małżeństwa w dekretałach papieskich i nauce prawa w drugiej połowie XII wieku,
„Prawo Kanoniczne” 13 (1970) nr 3-4, s. 71-126; tenże, Przeszkoda wieku do małżeństwa w dekretałach papieskich i literaturze kanonistycznej XIII wieku, „Prawo Kano41
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z 1917 r. opowiedziano się za bezwzględnym charakterem przeszkody
małżeńskiej i postanowiono, że kobieta przed ukończeniem 14. roku,
a mężczyzna przed ukończeniem 16. roku życia nie mogą zawrzeć ważnego małżeństwa. Wspomnianą zasadę potwierdzono w zbiorze prawa
kanonicznego z 1983 r., dodając jedynie, że Konferencja Biskupów ma
prawo ustalić wyższy wiek do godziwego zawarcia małżeństwa.
Jeśli chodzi o podstawy takiej właśnie prawnej regulacji kwestii wieku nupturientów, niewątpliwie najistotniejsze są tu motywy natury społecznej. P.F. Wernz, jeden z najbardziej pryncypalnych, obok P. Gasparriego, członków komisji zajmującej się rewizją dawnego prawa, pośród
trzech racji tak zasadniczego uregulowania kwestii wieku nupturientów
na pierwszym miejscu wymienia te fizjologiczne, mianowicie zachowanie rodzaju ludzkiego42. T. Pawluk twierdzi, iż przepis kan. 1983 § 1
KPK jest podyktowany przede wszystkim troską o to, aby młodociani
nie zawierali małżeństwa lekkomyślnie, bez uprzedniej dojrzałości umysłowej i przygotowania do samodzielnego życia. Małżeństwa bowiem,
które zawierają nieletni, jak uczy doświadczenie, są szczególnie podatne na rozbicie43. Opinię taką podziela m.in. L. Chiappetta44. M. Conte
a Coronata jako podstawy usankcjonowania małżeńskiej przeszkody
rozrywającej wieku wymienia przyczyny natury moralnej i społecznej45.
F.J. Ameriso pośród racji inspirujących konfigurację definitywną kan.
niczne” 14 (1971) nr 1-2, s. 123-166; F. J. Ameriso, El fundamento de edad. Evolución
histórica y doctrinal, Romae 1995, s. 11-206; B.W. Zubert, Kształtowanie się klauzuli
nisi malitia suppleat aetatem w kanonicznym prawie małżeńskim XII wieku, [w:] Semel
Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum. Księga pamiątkowa
dedykowana ks. prof. dr. hab. Julianowi Kałowskiemu MIC z okazji siedemdziesiątej
rocznicy urodzin, Warszawa 2004, s. 437-462; A. Giraudo, L’impedimento di età nel
matrimonio canonico (can. 1083). ����������������������������������������������������
Evoluzione storica e analisi delle problematiche attuali della dottrina e della prassi, Roma 2007, s. 11-304.
42 Por. F. J. Ameriso, El fundamento de edad. Evolución histórica y doctrinal, Romae 1995, s. 192-193.
43 T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, T. III Prawo
małżeńskie, Olsztyn 1984, s. 126.
44 L. Chiappetta, Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale,
t. 2, A cura di F. Catozzella, A. Catta, C. Izzi, L. Sabbarese, Bologna 2011, n. 3875,
s. 315.
45 Por. M. Conte a Coronata, De Sacramentis, III, n. 293, s. 365.
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1067 KPK z 1917 r. i rozwiązań prawnych potwierdzonych w kan. 1083
§ 1 KPK z 1983 r. na drugim miejscu, zaraz po tych moralnych, również
wymienia motywy medyczne i fizjologiczne46. Te pierwsze przyczyny,
medyczne i biologiczne, warunkujące zdolność jednoczącą i prokreacyjną nupturientów, akcentują też A. Giraudo47 i J. Hervada48. S. Biskupski
natomiast pośród podstaw takiej właśnie regulacji przeszkody wieku na
pierwszym planie eksponuje przyczyny fizjologiczne49. Niestety autor,
niesłusznie, wśród motywów takiego unormowania wieku stron, bezpośrednio po tych racjach natury fizjologicznej, wskazuje też względy
eugeniczne50.
Nie podlega dyskusji, że wyrażenie zgody małżeńskiej zakłada posiadanie przez strony odpowiedniej zdolności, tak psychicznej, jak i fizycznej, co mężczyzna i kobieta osiągają dopiero na pewnym stopniu
dojrzałości. Jest zatem oczywiste, że ustawodawca winien uwzględnić
odpowiednie dane dotyczące procesu rozwoju i dojrzewania człowieka
i na ich podstawie ustalić minimum wieku do zawarcia małżeństwa51.
Mając przy tym na względzie fakt, że prawo naturalne wymaga do ważności małżeństwa jedynie należytego uświadomienia stron, dojrzałości
fizycznej natomiast jedynie do godziwości aktów małżeńskich52, powi46 Por. F. J. Ameriso, El fundamento de edad. Evolución histórica y doctrinal,
dz. cyt., s. 192, 282-283.
47 A. Giraudo, L’impedimento di età nel matrimonio canonico (can. 1083). Evoluzione storica e analisi delle problematiche attuali della dottrina e della prassi, dz. cyt.,
s. 236-238.
48 Por. Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Edycja
polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. nauk. P. Majer, Kraków 2011, s. 800.
49 Por. S. Biskupski, Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego, dz. cyt., s. 160.
50 Por. tamże, s. 164. Eugeniką określa się system poglądów głoszący możliwość
doskonalenia pod względem fizycznym i umysłowym człowieka jako gatunku, na podstawie założeń genetyki. Tymczasem dla prawodawcy określającego minimalny wiek do
wyrażenia zgody małżeńskiej istotne jest osiągnięcie adekwatnego do zawarcia małżeństwa stopnia rozwoju fizycznego i umysłowego jednostki, nie zaś gatunku. Co więcej,
jest tu mowa o osiągnięciu wspomnianego stopnia rozwoju nie na podstawie osiągnięć
z zakresu genetyki, ale w drodze naturalnego, osobniczego procesu rozwojowego.
51 Por. W. Góralski, Kościelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006, s. 115; tenże,
Małżeństwo kanoniczne, Warszawa 2011, s. 108.
52 Por. F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. II,
Opole 1958, s. 215.
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nien jako minimalny określić taki wiek, który pozwala na zrozumienie,
czym jest małżeństwo.
Niewątpliwie unormowanie przeszkody wieku, zawarte w KPK
z 1983 r., odpowiada wymienionym wyżej kryteriom. Tak nadanie
okoliczności wieku nupturienta charakteru absolutnego, zróżnicowanie wieku kanonicznego mężczyzny i kobiety, jak uwzględnienie przez
prawodawcę faktu, że przepisany w kan. 1083 § 1 wiek jest wiekiem
średnim dla ludzi mieszkających na całej kuli ziemskiej, a tym samym
nie może odpowiadać faktycznym warunkom dojrzewania fizycznego
we wszystkich krajach, wreszcie upoważnienie ordynariuszy miejsca do
dyspensowania od przeszkody wieku, nawet gdy brak wieku przekracza
jeden rok, niewątpliwie oznacza poszanowanie zasad godności osoby
ludzkiej. Rozwiązania takie, ze wszech miar logiczne i słuszne, tak respektują odrębne warunki rozwoju ludzi w różnych rejonach świata, jak
i zabezpieczają skutecznie dobro całej wspólnoty.
A propos konkretnych reperkusji praktycznych, stanowiących konsekwencję poszanowania unormowań kwestii wieku nupturientów, jakie
przyjęto w kan. 1083 § 1-2 KPK, zasadne wydaje się przedłożyć następujące uwagi:
– wskazane jest, aby Konferencja Episkopatu, ustalając wiek wymagany do godziwości zawarcia małżeństwa kanonicznego, brała pod
uwagę nie tylko faktyczne warunki dojrzewania fizycznego ludzi zamieszkujących na jej terytorium, ale i unormowania prawa cywilnego
dotyczące minimalnego wieku do zawarcia małżeństwa;
– należy pamiętać, że przeszkoda małżeńska wieku obowiązuje tylko katolików53;
– skoro osobowość człowieka podlega procesowi rozwoju, a na
kształtowanie wspomnianego zespołu właściwości psychicznych, który determinuje sposób funkcjonowania osoby w otoczeniu, mają też
wpływ czynniki środowiskowe, nader pożądane jest usilne zaangażo-

53 Por. L. Chiappetta, Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale, dz. cyt., n. 3878, s. 316.

Księga1.indb 64

2013-01-04 20:54:53

[13]

przeszkody małżeńskie wynikające z godności osoby

65

wanie duszpasterzy i wiernych świeckich w rozwój małoletnich, o jakim
jest mowa w kan. 1063 nr 1 KPK54;
– w myśl kan. 1072 KPK duszpasterze powinni odwodzić od zawierania małżeństwa młodzież przed osiągnięciem wieku, w którym
zgodnie z miejscowymi zwyczajami zawiera się małżeństwo kanoniczne; w przypadku jednak zawarcia przez nieletnią takiego związku
należy uzyskać zezwolenie jej rodziców (opiekunów prawnych) na zawarcie małżeństwa55. Jeśli racje tych ostatnich, odmawiających zgody, są uzasadnione lub istnieją inne przeciwwskazania, ordynariusz
miejsca ma prawo zakazać młodym na określony czas zawarcia małżeństwa56;
– w ramach działalności sądowniczej nie należy mylić niezdolności
psychicznej do powzięcia zgody małżeńskiej z tytułu młodocianego wieku z poważnym brakiem rozeznania oceniającego co do istotnych praw
i obowiązków małżeńskich, o którym w kan. 1095 nr 2 KPK, i z ignorancją, o jakiej jest mowa w kan. 1096 § 1 KPK; to są trzy autonomiczne
tytuły nieważności małżeństwa, dotyczące z pozoru tylko podobnych
czy porównywalnych rzeczywistości wewnętrznych;
– małoletnim, którzy zawarli małżeństwo za dyspensą od przeszkody wieku, należy zagwarantować niezbędną pomoc, o jakiej jest mowa
54 Por. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1632, 1700, 1731, 1734; M. Ryś,
Ku dojrzałości osobowej w małżeństwie: rozwijanie dojrzałej osobowości, Warszawa
1997; S. Mielimąka, Trud dorastania do miłości małżeńskiej i rodzicielskiej, [w:],
Sędzia i pasterz. Księga pamiątkowa w 50-lecie pracy ks. Remigiusza Sobańskiego
w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach (1957-2007), red. M. H. Typańska, Katowice 2007, s. 124-138; J. Krajczyński, Duszpasterz w służbie komunii małżeńskiej, „Ius
Matrimoniale” 12 (18) 2007, s. 118-120; tenże, Działalność profilaktyczna Kościoła
a prawo rodziny do rozwoju, [w:] Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy
urodzin, red. J. Wroceński, J. Krajczyński, T. 1, Warszawa 2009, s. 487-513; L. Chiappetta, Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale, dz. cyt., n. 3874,
s. 314-315.
55 Por. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia
małżeństwa w Kościele katolickim (13 XII 1989), n. 50, „Akta Konferencji Episkopatu
Polski” 1 (1998) s. 95-96; W. Góralski, Kościelne prawo małżeńskie, dz. cyt. s. 120.
56 Por. Kan. 1071 § 1, n. 6, 1077 § 1 KPK; Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski
o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim (13 XII 1989), n. 50.
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w kan. 1063 nr 4 KPK, tak by stale doskonalili się w wolności, a ich
więź małżeńska ulegała nieustannemu pogłębieniu57;
– należy pamiętać, że małżeństwo nieważne z powodu przeszkody
wieku nie staje się ważne z chwilą dojścia tej osoby do wieku określonego przez prawo; aby dokonać konwalidacji takiego związku, należy ponownie wyrazić zgodę małżeńską bądź też prosić Kongregację ds. Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów lub biskupa diecezjalnego o łaskę
uzdrowienia w zawiązku58.
4. Przeszkoda uprowadzenia
Jak poucza Sobór Watykański II, „Godność człowieka wymaga, aby
działał ze świadomego i wolnego wyboru, to znaczy osobowo, od wewnątrz poruszony i naprowadzony, a nie pod wpływem ślepego popędu
wewnętrznego lub też zgoła przymusu zewnętrznego. Taką zaś wolność
zdobywa człowiek, gdy uwalniając się od wszelkiej niewoli […], dąży
do swojego celu drogą wolnego wyboru dobra […]”59. „Wolność, precyzuje Katechizm Kościoła Katolickiego, jest zakorzenioną w rozumie
i woli możliwością działania lub niedziałania, czynienia tego lub czegoś
innego, a więc podejmowania przez siebie dobrowolnych działań. Dzięki wolnej woli każdy decyduje o sobie” (nr 1731).
Jako że również w dobie obecnej zdarzają się wypadki, kiedy uprowadzone kobiety, wbrew swojej woli, wyrażają zgodę małżeńską, pozostając w stanie zależności od dopuszczających się uprowadzenia bądź
zatrzymania mężczyzn60, ustawodawca stanowi, iż nie może być ważnie
57 Por. J. Krajczyński, Prawo rodziny do opieki duszpasterskiej, Płock 2007,
s. 152-158; tenże, Duszpasterz w służbie komunii małżeńskiej, „Ius Matrimoniale”
12 (18) 2007, s. 120-122, 138-142.
58 Por. Kan. 1161 § 1, 1165 § 1-2 KPK; W. Góralski, Kościelne prawo małżeńskie, dz. cyt. s. 366, 374-375; G. Dzierżon, Konieczność ponownego wyrażenia zgody
małżeńskiej w przypadku aplikacji uważnienia zwykłego małżeństwa z racji wystąpienia
przeszkody zrywającej, „Ius Matrimoniale” 15 (2010) s. 79-80.
59 Acta SS. Oecumenici Concilii Vaticani II, Constitutio pastoralis de Ecclesia in
mundo huius temporis Gaudium et spes, n. 17.
60 Por. A. Mwumvaneza, L’empêchement de rapt dans le droit canonique et
dans la culture matrimoniale rwandaise. Evolution
������������������������������������������
historique et implications actuelles, Roma 2004; R. B. Mensah, A Comparative Study of Impediments to Marriage
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zawarte małżeństwo pomiędzy mężczyzną i kobietą uprowadzoną lub
choćby przetrzymywaną z zamiarem zawarcia z nią małżeństwa, chyba
że później kobieta uwolniona od porywacza oraz znajdując się w miejscu bezpiecznym i wolnym, sama swobodnie wybierze to małżeństwo
(kan. 1089 KPK).
Uprowadzenie kobiety do innego miejsca niż jej własne miejsce pobytu bądź też przetrzymywanie w jej własnym miejscu pobytu lub miejscu, do którego dobrowolnie przybyła, o jakich tutaj mowa, nie musi dokonać się za sprawą przemocy fizycznej. Mężczyzna, który uprowadził
lub zatrzymał kobietę, osobiście bądź przez kogoś innego, jest niezdolny
do zawarcia ważnego małżeństwa z uprowadzoną lub przetrzymywaną
również wtedy, gdy dokonał tego z wykorzystaniem przemocy moralnej (groźba, szantaż, podstęp itp.). Co więcej, przeszkoda zachodzi także wówczas, kiedy użyta przemoc nie wywołała u uprowadzonej lub
przetrzymywanej bojaźni albo kiedy kobieta, np. narzeczona, godziła
się na zawarcie małżeństwa, a sprzeciwiała uprowadzeniu i zatrzymaniu. Oczywiście, przeszkodę małżeńską rodzi tylko takie uprowadzenie
lub zatrzymanie, które zostało podjęte z zamiarem zawarcia małżeństwa
z uprowadzoną lub zatrzymaną; jeśli akty te zostałyby dokonane w innych celach, np. lubieżnym czy wymuszenia okupu, przeszkoda nie miałaby miejsca. Tak samo nie można by mówić o powstaniu przeszkody,
gdyby wspomniane uprowadzenie czy zatrzymanie zostało dokonane za
zgodą kobiety albo gdyby osoba, która ją uprowadziła lub zatrzymała
dla jakiegoś mężczyzny, dokonała tego bez jego zlecenia61.
Nie podlega dyskusji, że ratio legis takiego unormowania kwestii
uprowadzenia lub zatrzymania przemocą kobiety jest m.in. godność
osoby ludzkiej oraz prawo kobiety do swobodnego wyboru małżonka62.
in the Code of Canon Law (1983) and Akan Traditional Marriage Law, Romae 2007,
s. 41-42.
61 Por. F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, dz. cyt.,
s. 231-232; W. Góralski, E. Górecki, J. Krukowski, J. Krzywda, P. Majer, B. Zubert,
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, T. III 2. Ks. IV Uświęcające zadanie
Kościoła, Pallottinum 2011, s. 288-289.
62 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, dz. cyt.,
s. 142; W. Góralski, Małżeństwo kanoniczne, dz. cyt., s. 127.
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Zakaz zawarcia małżeństwa przez kobietę uprowadzoną lub choćby
przetrzymywaną przez mężczyznę z zamiarem zawarcia z nią małżeństwa, jak podkreślają M.A. Żurowski i W. Góralski, podyktowany jest
troską prawodawcy o pełną swobodę wyrażenia przez nią zgody małżeńskiej, inaczej o zupełną, kwalifikowaną dobrowolność stanowiącą
wyraz godności człowieka63.
Jeśli chodzi o uwagi natury pastoralnej, administracyjnej lub procesowej, które należy mieć na względzie przy rozstrzyganiu różnego rodzaju kwestii dotyczących przeszkody małżeńskiej uprowadzenia, trzeba
m.in. stwierdzić, co następuje:
– wszelkie formy zniewolenia lub przemocy fizycznej i moralnej nie
odpowiadają godności osób, a tym bardziej godności ich zjednoczenia
w małżeństwie, należy zatem systematycznie i od najwcześniejszych lat
formować wiernych do życia według zasad miłości, sprawiedliwości
i szacunku dla człowieka;
– przeszkoda uprowadzenia istnieje tak długo, dopóki kobieta uprowadzona lub zatrzymana siłą nie jest odseparowana od porywacza i nie
znajduje się w miejscu bezpiecznym i wolnym; tutaj należy pamiętać, że
przymiotniki „bezpieczny” i „wolny”, użyte w kan. 1089 KPK, odnoszą
się do miejsca pobytu, nie zaś do kobiety i jej stanu wewnętrznego64;
– ordynariusz miejsca może udzielić dyspensy od przeszkody uprowadzenia tylko wtedy, gdy ma pewność moralną co do swobodnej i niezależnej decyzji kobiety uprowadzonej lub zatrzymanej65;
– wykonawcy sprawiedliwości kanonicznej winni pamiętać, że przeszkoda uprowadzenia stanowi tytuł autonomiczny i niezależny od tego,
o jakim jest mowa w kan. 1103 KPK, inaczej – nie wolno im mylić prze63 Por. M. A. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego,
Katowice 1987, s. 185; W. Góralski, Poszanowanie godności ludzkiej w kanonicznym
prawie małżeńskim, art. cyt., s. 47.
64 Por. Assemblée des évêques catholiques du Québec. Comité de l’assemblée des
chanceliers et chancelières du Québec, Guide canonique et pastoral au service des paroisses. Édition canadienne, Coordannateur J. Pelletier, Montréal 2006, VI-22; S. Biskupski, Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego, dz. cyt., s. 213; Codex Iuris
Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, dz. cyt., s. 808.
65 Por. W. Góralski, Kościelne prawo małżeńskie, dz. cyt., s. 136.
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szkody małżeńskiej z wadą zgody, niezdolności osoby spowodowanej
pozbawieniem wolności z małżeństwem zawartym pod przymusem lub
pod wpływem ciężkiej bojaźni66;
– a propos oceny czynnika intencjonalnego, jakim kieruje się mężczyzna, który uprowadza lub więzi kobietę, duszpasterz lub sędzia
powinien pamiętać, że zamiar ten może mieć charakter uprzedni bądź
następczy wobec aktu uprowadzenia lub zatrzymania; inaczej – może
zrodzić się tak przed pozbawieniem kobiety wolności, jak po jej uprowadzeniu lub zatrzymaniu, i tak w pierwszym, jak w drugim przypadku
czyni mężczyznę, który uprowadził bądź zatrzymał kobietę niezdolnym
do zawarcia małżeństwa z tą osobą. Gdyby jednak wymieniony mężczyzna zlecił uprowadzenie lub zatrzymanie tej kobiety komuś trzeciemu,
wykonawca zlecenia nie podlegałby wspomnianej przeszkodzie.
5. Przeszkoda występku
Zgodnie z Magisterium Kościoła, życie fizyczne jest cennym dobrem
powierzonym nam przez Boga. Mamy się o nie rozsądnie troszczyć,
uwzględniając potrzeby drugiego człowieka i dobra wspólnego. Przeciwnie, zabójstwo człowieka jest głęboko sprzeczne z godnością osoby
i świętością Stwórcy67. Najwyższy ustawodawca kościelny, chroniąc
życie ludzkie od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci68, przewiduje
m.in. stosowne dyspozycje z zakresu przeszkód małżeńskich, mające
na względzie, jak zauważa J.M. Castano, „zapobieganie powstawaniu
osobistych i bezpośrednich szkód współmałżonka”69. Z pewnością w tę
66 Por. U. Nowicka, Przeszkody małżeńskie w perspektywie międzyobrządkowej według KPK i KKKW, „Ius Matrimoniale” 15 (21) 2010, s. 8-9; Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, dz. cyt., s. 808. W praktyce może się zdarzyć, jak
słusznie zauważa U. Nowicka, że uprowadzona lub przetrzymywana siłą kobieta będzie
w stanie, pomimo bezustannego pozostawania w miejscu porwania lub uwięzienia, wyrazić swoją wolę w sposób wolny od jakiegokolwiek przymusu i bojaźni. Por. Przeszkody
małżeńskie w perspektywie międzyobrządkowej według KPK i KKKW, art. cyt., s. 9.
67 Por. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2288, 2320.
68 Por. Kan. 1397, 1398 KPK.
69 Por. J. M. Castano, Gli impedimenti matrimoniali, [w:] Il Codice del Vaticano II.
Matrimonio canonico tra tradizione e rinnovamento, red. A Longhitano, Bologna 1985,
s. 109.
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szeroko pojętą troskę prawodawcy o poszanowanie ludzkiego życia
wpisuje się też kan. 1090 § 1-2 KPK, w którym stwierdzono:
§ 1. Kto ze względu na zawarcie małżeństwa z określoną osobą, zadaje śmierć jej współmałżonkowi lub własnemu, nieważnie usiłuje zawrzeć to małżeństwo.
§ 2. Nieważnie również usiłują zawrzeć małżeństwo ci, którzy poprzez fizyczny lub moralny współudział spowodowali śmierć współmałżonka.
Tak określona przeszkoda występku, której zakres ograniczono wyłącznie do zabójstwa małżonka, jak słusznie nadmienia T. Pawluk, stoi
na straży bezpieczeństwa stron70, chroni godność osoby pozbawionego
życia małżonka71. Dyspozycja zawarta w paragrafie pierwszym, w którym jest mowa o przestępstwie indywidualnym, ma wyraźnie charakter
prewencyjny, ta natomiast, którą zamieszczono w paragrafie drugim,
gdzie prawodawca traktuje o współudziale w przestępstwie, ewidentnie
ma zabarwienie represyjne72.
Źródłem przeszkody występku są pewne kwalifikowane czyny,
wprost skierowane przeciw bezpieczeństwu i życiu jednego z małżonków, mianowicie: 1) małżonkobójstwo w sensie właściwym, czyli spowodowanie śmierci własnego małżonka; 2) małżonkobójstwo w znaczeniu niewłaściwym, tj. zabójstwo małżonka tej osoby, z którą pragnie się
zawrzeć małżeństwo; 3) małżonkobójstwo dokonane przez obie strony
poprzez działanie fizyczne lub moralne73. Przy czym należy pamiętać,
że w tych dwóch pierwszych przypadkach małżonkobójstwa winno być
ono dokonane z zamiarem zawarcia małżeństwa, natomiast kiedy jest
mowa o współudziale stron w zabójstwie, niekoniecznie musi być on
zrealizowany z zamiarem zawarcia małżeństwa.
Pośród uwag natury praktycznej, dotyczących kwestii związanych
z przeszkodą występku, należy wskazać m.in. następujące:
70
71

s. 189.

72
73
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– w przypadku ustalania, czy miał miejsce współudział fizyczny lub
moralny stron, należy pamiętać, że ten pierwszy zakłada fizyczne działania tychże osób zmierzające do dokonania przestępstwa, natomiast
współsprawstwo moralne niekoniecznie musi oznaczać współuczestnictwo konieczne, tj. takie, bez którego przestępstwo nie byłoby dokonane.
Wystarczy tu: polecenie, podżeganie, szantaż, zachęta, nakłanianie, pomoc w doborze środków zabójstwa.
– współudział moralny osób należy odróżnić od tzw. pomocnictwa,
które m.in. może polegać na ułatwieniu dokonania zbrodni, zaniedbaniu
obowiązku niedopuszczenia do niej, jej pochwale lub aprobacie.
– dyspensowanie od przeszkody występku jest zastrzeżone Stolicy
Apostolskiej74.
Zakończenie
Ewolucja dyscypliny kanonicznej w zakresie analizowanych trzech
przeszkód małżeńskich wynikających z godności osoby ludzkiej oznacza coraz bardziej skuteczną, pełną i wyraźną ochronę godności człowieka i jego praw. Na rozwój wspomnianej ochrony wskazują m.in.:
nadanie charakteru bezwarunkowego przeszkodzie wieku, poszerzenie
zakresu przeszkody uprowadzenia kobiety o jej zatrzymanie siłą, zredukowanie przeszkody występku jedynie do tych przypadków, w których
ma miejsce faktyczna śmierć małżonka.
Jakkolwiek obowiązujące prawo zabezpiecza nader skutecznie godność osoby i wynikające z niej podmiotowe prawa, pożądana jest dalsza,
stała refleksja nad wartościami zakorzenionymi w naturze istoty ludzkiej, tak by jej niezbywalna godność i transcendentne przeznaczenie
były zawsze respektowane.
Wykonywanie prawa zaś, przez kogokolwiek by ono było realizowane, nie może wyróżniać się interpretacją, choćby podyktowaną najbardziej humanitarnymi względami, która przyniosłaby szkodę nie tylko normie prawa, ale przede wszystkim godziłaby w godność samego
człowieka. Innymi słowy, wszystkie przepisy prawa, także te z zakresu
74
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przeszkód małżeńskich, należy zawsze interpretować zgodnie z zamysłem prawodawcy i stosować ze słusznością.
Marriage impediments resulting from dignity of the human
At first, the author of the paper presents some selected aspects of Catholic doctrine
on human dignity. He focuses on two issues, which are respectively: 1) dignity of the
human and the Christian marriage; 2) law on marriage impediments and the human
dignity.
Still, the analysis of respective impediments to marriage resulting from the dignity of
the human was actually limited to two following problems: 1) human dignity and legal
norms on specific impediments; 2) observations of pastoral, administrative or procedural nature that should be taken into account when settling certain issues of the relevant
marriage impediment.
Critical analysis of the issue allows to put forward the following conclusions:
The evolution of canonical discipline in terms of the analyzed three marriage impediments resulting from the human dignity means more efficient, complete and clear
protection of human dignity and human rights. Development of above mentioned protection is indicated by the following: giving the unconditional nature to the impediment
of age, extending the scope of impediment when the woman has been abducted with
her being forcefully detained, reducing the misdemeanor impediment to these cases in
which the death of the spouse actually takes place.
Although the binding law successfully protects both the dignity and subjective rights
of the human, still the further and permanent reflection on values engrained in the human
being’s nature are highly desired to be maintained so that the very inalienable dignity
and transcendent destiny may be always respected.
Administering the law, no matter who shall do it, cannot be distinguished by its interpretation – even though it would be due to most humanitarian reasons – that would do
harm either to a legal norm or to the human dignity. In other words, all legal regulations,
also the ones relating to marriage impediments, need to be always interpreted in line
with the legislator’s intention and applied with equity.
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2. Przeszkoda święceń. – 3. Przeszkoda publicznego ślubu czystości. – 4. Przeszkoda różnej religii. – Zakończenie.

Wstęp
Zagadnienie kanonicznych przeszkód małżeńskich wpisuje się w całokształt regulacji prawnych odnoszących się do małżeństwa. Z uwagi
bowiem na rolę jaką, w życiu wspólnoty kościelnej odgrywa sakrament
małżeństwa i powstająca na jego fundamencie rodzina, prawodawca
kościelny poświęca mu stosunkowo dużo miejsca (kan. 1055-1165).
Poprzez zaś kształtowanie odpowiedniego ustawodawstwa pragnie, aby
było ono rękojmią trwałości małżeństwa oraz praw należnych rodzinie.
Ustawodawstwo to, nawiązując do prawa naturalnego i nauki objawionej, usiłuje zachować instytucję małżeństwa we właściwym kształcie,
odpowiadającym pierwotnemu zamysłowi Stwórcy oraz woli Chrystusa, który naturalną umowę małżeńską podniósł do godności sakramentu,
uroczyście przy tym proklamując jej nierozerwalność1. Troska ta pozostaje niewątpliwie wyrazem głębokiej świadomości Kościoła, iż nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety, jako dojrzała forma egzystencji
chrześcijańskiej, jest dla chrześcijan wydarzeniem zbawczym. Nic też
1
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dziwnego, że ustawodawstwo kościelne stoi na straży trwałości, godności i świętości małżeństwa, chroniąc tę doniosłą w życiu wspólnoty Kościoła instytucję przed wszelkimi próbami sprowadzenia jej do wymiaru
zwykłej międzyludzkiej umowy, zaznaczając jednocześnie, iż to zgoda
małżeńska jest przyczyną i proklamacją małżeństwa, ponieważ jedynie
wola nupturientów może spowodować małżeństwo, a węzeł małżeński
rodzi się właśnie ze zgody, czyli umowy małżeńskiej2.
Ma to również przełożenie na dziedzinę kanonicznych przeszkód
do zawarcia małżeństwa, które w obrębie prawa małżeńskiego zajmują doniosłe i ważne miejsce3. Ustawodawca kościelny, ustanawiając
przeszkody małżeńskie, czyli określając normy pochodzące zarówno
z prawa Bożego naturalnego lub pozytywnego, jak i kościelnego, które
wykluczają określone kategorie osób od zawarcia małżeństwa, a więc
uniezdalniając je do ważnego zawarcia małżeństwa, ma na uwadze zarówno dobro instytucji małżeństwa, jak i dobro wspólnoty małżeńskiej
oraz samych nupturientów. Dobro to jednak znajduje różny stopień zastosowania, w zależności od konkretnych sytuacji określonych osób.
Dlatego właśnie prawodawca kościelny przewidział możliwość dyspensowania od przeszkód małżeńskich, gdyż właśnie dobro nupturientów
znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych przesądza o możliwości dyspensowania od przeszkód małżeńskich, podobnie zresztą
jak w ogóle od ustaw kościelnych, stosownie do kan. 85 KPK4. Dla
uzyskania dyspensy należy jednak wskazać rację, która powinna być
proporcjonalna do prawa, od którego się dyspensuje (por. kan. 90 § 1)5.
Uniezdolnienie danej osoby do zawarcia małżeństwa powoduje, że akt
prawny nie może być dokonany. Nie dochodzi w danym przypadku do
jego zaistnienia, chociaż na zewnątrz, pozornie małżeństwo zostało za2 Kan. 1057 KPK; Zob. KKK nr 1626; A. Sarmiento, Chrześcijańskie małżeństwo, Kraków 2002, s. 157; Por. W. Góralski, Przeszkody małżeńskie wspólne w prawie kanonicznym i prawie polskim, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 34(1987) z. 5,
s. 16-17.
3 Por. kan. 1073-1094 KPK; Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim, Kraków 1990, nr 49 (cyt. dalej IEP).
4 W. Góralski, Kanoniczne prawo małżeńskie…, s. 55.
5 Por. IEP, nr 49.
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warte6. Stąd prawo kanoniczne przewiduje możliwość dyspensowania
od przeszkód małżeńskich.
Podjęty temat pragnie przybliżyć zagadnienie i stan prawny trzech
kanonicznych przeszkód małżeńskich do zawarcia małżeństwa wynikających z węzła religijnego, a więc przeszkód: święceń, ślubów zakonnych (wieczystego ślubu publicznego czystości w instytucie zakonnym)
oraz różności religii. Są to przeszkody, które wynikają z węzła religijnego i czynią ze względu na okoliczności, w jakich znalazła się osoba i jej
stan prawny i faktyczny, niezdolną do zawarcia ważnego małżeństwa.
1. Charakter i funkcja przeszkód – ogólna prezentacja
Niezależnie od historyczno-doktrynalnej ewolucji zagadnienia kanonicznych przeszkód małżeńskich, terminu „przeszkody” używano w
Kościele na określenie zespołu okoliczności, które, istniejąc po stronie
osoby, stanowiły niemożność ważnego lub godziwego zawarcia małżeństwa. Prawodawca kościelny ustalał ograniczenia ius connubii (por. kan.
1058), które z tego właśnie względu winny mieć charakter wyjątkowy,
musiały być jasno i wyraźnie zdefiniowane oraz interpretowane w sposób
ścisły7. W kodeksie z 1917 r., w kan. 1036, prawodawca kościelny określił przeszkody małżeńskie i podzielił je na tamujące lub wzbraniające
(wpływały na godziwość, a nie ważność zawieranego małżeństwa) oraz
zrywające (wpływały na ważność zawieranego małżeństwa)8. Obecna
regulacja kodeksowa znosi przeszkody tamujące (wzbraniające), stąd
używanie imiesłowu zrywające, co ma miejsce w kodeksie z 1983 r., nie
jest absolutnie konieczne, gdyż powyższe rozróżnienie przeszkód miało
6 M. Al. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie okresu posoborowego, Katowice
1976, s. 150.
7 Pojęcie przeszkód rozwijało się stopniowo. Pod pojęcie przeszkód zaś podciągano
między innymi wszystkie te elementy, które mogły powodować nieważność zawieranego małżeństwa, a więc wynikające z braku i wad zgody, a także z braku formy. Obecnie
bardziej precyzyjnie te kwestie się określa i rozdziela, traktując osobno wady zgody,
brak formy i wreszcie same przeszkody. Por. M. Al. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie okresu posoborowego… s. 89.
8 Por. kan. 1058-1066 KPK z 1917r., T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu
Jana Pawła II, t. III, Prawo małżeńskie, Olsztyn 1984, s. 115.
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sens w poprzednim systemie prawnym, obecnie zaś mamy do czynienia
z przeszkodami sensu stricto, które wpływają na ważność zawieranego
małżeństwa9. Tak rozumiana przeszkoda – w oparciu o prawo Boże naturalne i pozytywne, względnie dla dobra publicznego lub dla dobra publicznego połączonego z prywatnym – czyni pewne osoby niezdolnymi
do zawarcia małżeństwa, czy to czasowo, czy to na stałe10.
Przeszkody w ujęciu obowiązującego prawa stanowią zatem, jak
stwierdza ks. prof. Góralski, rzeczywistość prawną obejmującą dwa momenty: zakaz zawierania małżeństwa, a ponadto zakaz zawierania go pod
sankcją nieważności aktu prawnego (kan. 1073), czyli są prawem uniezdalniającym, czyniącym osobę niezdolną do określonego aktu działania
prawnego. Tym samym przeszkoda małżeńska jest rzeczywistością prawną, której istota polega na istnieniu prawa, które nie zostaje ustanowione
dobrowolnie, lecz znajduje swoje oparcie w fakcie, czyli okoliczności
obiektywnej, która odnosi się do osoby nupturienta pragnącego zawrzeć
małżeństwo11. Tak rozumiana przez prawodawcę przeszkoda małżeńska
ma na uwadze ochronę dobra całej wspólnoty kościelnej, a także dobro osób indywidualnych. Prawo to zmierza do skutecznej ochrony dóbr
w porządku religijnym, moralnym i społecznym.
Funkcja zatem kanonicznych przeszkód małżeńskich – mających
charakter pewnych wyjątków – polega na ochronie dobra całej społeczności oraz dobra osób zawierających małżeństwo. Dla ustawodawcy kościelnego małżeństwo jest sprawą publiczną, która nosi w sobie wymiar
społeczny. Dlatego społeczność kościelna interweniuje w dziedzinę
małżeństwa, nie ograniczając się tylko do zwykłej „kontroli” wypełnienia przepisanych formalności, jak forma kanoniczna czy inne formalności prawne, ale jeszcze przed wyrażeniem konsensu małżeńskiego przez
nupturientów społeczność kościelna (podobnie zresztą jak i świecka)
9

Por. Codex Iuris Canonici, Kodeks Prawa Kanonicznego, Komentarz, red. P. MaKraków 2011, s. 791-792; Por. W. Góralski, Kanoniczne prawo małżeńskie…, s.
46; S. Kasprzak, Wybrane zagadnienia z prawa kościelnego, Lublin 2000, s. 621.
10 M. Al. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Katowice
1987, s. 121.
11 W. Góralski, Kanoniczne prawo małżeńskie…, s. 47.
jer,
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pragnie, aby zawierający małżeństwo byli prawnie zdolni do powzięcia
tejże zgody małżeńskiej12.
Małżeńskie przeszkody kanoniczne mogą wynikać z prawa Bożego
naturalnego i pozytywnego oraz z prawa kościelnego. W pierwszym
przypadku dotyczą wszystkich ludzi, a więc i osób nieochrzczonych,
w drugim zaś – odnoszą się tylko do ochrzczonych, a ściślej do katolików, gdyż obecnie obowiązujące prawo kanoniczne wyraźnie wyjmuje
spod swoich przepisów niekatolików13. Tym samym prawu kanonicznemu podlegają tylko małżeństwa katolików, choćby nawet tylko jedna
strona była katolicka. Możemy zatem powiedzieć, że tak określonymi
przeszkodami związani są wszyscy ochrzczeni w Kościele katolickim
lub do niego przyjęci, nawet gdyby odstąpili od Kościoła. Późniejsze
odstąpienie od Kościoła nie ma znaczenia ani w stosunku do ustaw kościelnych w ogóle, ani w stosunku do przeszkód małżeńskich. Jedynym
wyjątkiem do niedawna, usankcjonowanym w kan. 1086 § 1 KPK, była
przeszkoda różnicy religii, która wiązała tylko ochrzczonych w Kościele katolickim lub przyjętych doń, którzy nie odłączyli się od niego formalnym aktem14. Wyjątek ten, a raczej klauzula, została jednak
uchylona w motu proprio Benedykta XVI Omnium ad mentem z dnia
26 października 2009 r.15. Omawiane przeszkody małżeńskie wynikają
zatem tylko i wyłącznie z prawa kanonicznego, gdyż to Kościół je ustanowił i określił.
Jak wynika z normy kan. 1075, tylko najwyższa władza kościelna,
mianowicie papież i sobór powszechny, może ustanawiać przeszkody
małżeńskie, także te wynikające z węzła religijnego. Jedynie ta władza
może też autentycznie wyjaśniać, kiedy prawo Boże zabrania zawrzeć
małżeństwo lub je rozrywa (kan. 1075 § 1), oraz ustanawiać inne
przeszkody dla ochrzczonych (kan. 1075 § 2)16. Zatem te przeszkody,
12 W. Góralski, Kanoniczne prawo małżeńskie…, s. 47-48; J. Gręźlikowski, Przed
nami małżeństwo, Włocławek 2002, s. 108.
13 Por. kan. 11 i 1059 KPK; T. Pawluk, Prawo kanoniczne…, s. 115.
14 S. Kasprzak, Wybrane zagadnienia z prawa kościelnego…, s. 642-643.
15 Benedictus XVI, Motu proprio Omnium ad mentem (26.10.2009), Communicationes 2009, nr 2, s. 260-262.
16 T. Pawluk, Prawo kanoniczne…, s. 116.
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które pochodzą z prawa Bożego, tak naturalnego, jak i pozytywnego,
nie zależą od Stolicy Apostolskiej, która jedynie dokonuje aktu ich
promulgacji i wyjaśniania. Ustanowienie lub zniesienie przeszkód pochodzenia kościelnego należy również do najwyższej władzy kościelnej. Prawodawca nie przyznał tej władzy Konferencjom Biskupów.
Nie można też wprowadzić ani znieść przeszkody małżeńskiej drogą
zwyczaju. Prawodawca w kan. 1076 odrzuca jednoznacznie zwyczaj
wprowadzający nową przeszkodę albo przeciwny przeszkodom obowiązującym17.
Przeszkód małżeńskich nie może też ustanawiać ordynariusz miejsca,
może natomiast w szczególnym przypadku zabronić zawierania małżeństwa swoim diecezjanom wszędzie przebywającym oraz wszystkim
aktualnie przebywającym na terenie diecezji. Zakaz jednak musi mieć
charakter czasowy i być uzasadniony poważną przyczyną aktualnie istniejącą (kan. 1077 § 1). Ordynariusz nie może komuś zakazać zawierania małżeństwa na zawsze. Powodem wydania takiego zakazu, jak
wspomniano, może być tylko poważna przyczyna. Wtedy należy uzyskać zgodę ordynariusza na zawarcie małżeństwa. Chodzi tutaj głównie
o przypadki, kiedy istnieje podejrzenie o przeszkodę, która jest czasowo tajna, o oddalenie publicznego zgorszenia, uniknięcie poważnych
nieporozumień. W tym wypadku zakaz ordynariusza może dotyczyć
godziwości, a nie ważności małżeństwa, a więc zakaz ten nie posiada
sankcji unieważniającej małżeństwo18. Zakaz wraz z klauzulą unieważniającą małżeństwo może postawić tylko najwyższa władza kościelna
(kan. 1077 § 2)19.
Instytucja zakazu zawierania małżeństwa – jak zauważa ks. prof. Góralski – ma na celu zapobieżenie zawieraniu małżeństwa w sytuacjach
niepewności, wątpliwości, kiedy wymagana jest interwencja przełożonego. Zakaz ten może przede wszystkim odnosić się do sytuacji wymie17 C. Suchocki, Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym i polskim kodeksie
rodzinnym i opiekuńczym, Lublin-Sandomierz 1997, s. 27-28.
18 Tamże, s. 28-29.
19 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne…, s. 116; W. Góralski, Kanoniczne prawo
małżeńskie…, s. 55.
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nionych w kan. 1071 § 1, w których na pobłogosławienie małżeństwa
winno uzyskać się zezwolenie ordynariusza20.
2. Przeszkoda święceń
Mówiąc o przeszkodzie święceń, należy zdać sobie sprawę, iż zakaz zawierania małżeństwa przez osoby duchowne został wprowadzony w życie Kościoła przez prawo zwyczajowe, później partykularne,
a w końcu powszechne, zaś przeszkodą zrywającą święcenia stały się
na Soborze Laterańskim II (1139 r.)21. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nie było ścisłego obowiązku zachowywania celibatu przez duchownych. Jednakże pod wpływem ustawodawstwa Justyniana, utrwalał się w Kościele Zachodnim od IV wieku zwyczaj, iż po przyjęciu
święceń wyższych duchowni nie mogli już zawierać małżeństwa, ci zaś,
którzy ożenili się przed przyjęciem wyższych święceń, mogli korzystać z praw małżeńskich. Zwyczaj ten usankcjonował synod trullański
z 692 r. W Kościołach wschodnich bezżeństwo duchownych od początku nie przyjęło się, a obowiązywało tylko biskupów22.
Zakaz zawierania małżeństwa przez duchownych wyższych święceń
przez długi czas nie był równoznaczny z ustanowieniem przeszkody
małżeńskiej święceń. Małżeństwo duchownych zawarte wbrew zakazowi uchodziło wprawdzie za niegodziwe, było jednak ważne. Nieważność małżeństwa zawartego przez duchownych wyższych święceń
jednoznacznie orzekł dopiero – jak wspomniano – Sobór Laterański II
w 1139 r., co wyraźnie potwierdził papież Aleksander III (1159-1181),
a następnie wszelkie wątpliwości w tym względzie rozwiał Sobór Trydencki, który orzekł na sesji 24, że małżeństwo duchownych po święceniach jest nieważne23. Ten stan prawny potwierdził kodeks z 1917 r.
w kan. 1072, stwierdzając, że „bezskutecznie usiłują zawrzeć małżeństwo duchowni, którzy przyjęli wyższe święcenia”, a następnie Sobór
20

W. Góralski, Kanoniczne prawo małżeńskie…, s. 55.
Por. W. Góralski, Małżeństwo kanoniczne, Warszawa 2011, s. 122.
22 T. Pawluk, Prawo kanoniczne…, s. 136-137.
23 Tamże, s. 137; Por. W. Wójcik, Celibat w Kościele katolickim. Kościół Zachodni,
[w:] Encyklopedia katolicka, t. II, Lublin 1976, kol. 1399-1403.
21
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Watykański II, wskazując na jego wysoką godność oraz racje, dla których został on wprowadzony24. Jednocześnie ze względu na potrzeby
Kościoła dopuścił możliwość przywrócenia diakonatu jako właściwego
i trwałego stopnia hierarchicznego, pozostawiając decyzję w tej sprawie
Konferencjom Episkopatu25. Stosownie do postanowień Soboru papież
Paweł VI w motu proprio Sacrum diaconatus ordinem z 18 czerwca
1967 r. określił kompetencje diakonów oraz zasady przywracania diakonatu stałego26. W encyklice zaś Sacerdotalis caelibatus z 24 czerwca
tego samego roku podał obszerną motywację przeszkody święceń oraz
uzasadnił prawo celibatu27. Prawo celibatu duchownych zostało również
mocno podkreślone przez Jana Pawła II, nie tylko w promulgowanym
przez niego kodeksie, ale także w jego nauczaniu28.
Prawodawca kościelny w kan. 1087 stanowi, że „nieważnie usiłują
zawrzeć małżeństwo ci, którzy otrzymali święcenia”. W dawnym kodeksie była mowa o przeszkodzie wyższych święceń (subdiakonatu,
diakonatu, prezbiteratu i sakry biskupiej)29. Sformułowania „święcenia wyższe” nie ma w obecnie obowiązującym prawie, gdyż w roku
1972 papież Paweł VI zniósł mocą motu proprio Ministeria quaedam30
oraz motu proprio Ad pascendum31 święcenia niższe i subdiakonat. Odtąd obowiązek celibatu podejmowany jest podczas święceń diakonatu
i obejmuje następnie prezbiterat i biskupstwo. Tylko one są święceniami
(zob. kan. 1009 §1), a ich przyjęcie zobowiązuje do celibatu. Zatem
przeszkodę małżeńską do święceń zaciąga każdy duchowny. Duchow24

Sobór Watykański II, Dekret Presbyterorum ordinis, nr 16.
Por. Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium, nr 29.
26 Paulus VI, Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem (18.06.1967), AAS
59(1967), s. 697-704.
27 Paulus VI, Litterae enciclicae Sacerdotalis caelibatus (24.06.1967), AAS
59(1967), s. 651-697.
28 Joannes Paulus II, Ad universos Ecclesiae Sacerdotes, adveniente Feria V In
Cena Domini, AAS 71(1979) s. 393-417; Joannes Paulus II, Adhortatio Pastores dabo
vobis (25.03.1992), Watykan 1992.
29 Por. kan. 1072 KPK z 1917 r.
30 Paulus VI, Motu proprio Ministeria quaedam (15.08.1972), AAS 64(1972),
s. 529-534.
31 Paulus VI, Motu proprio Ad pascendum (15.08.1972), AAS 64(1972), s. 534-540.
25
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nym zaś staje się przez przyjęcie diakonatu (zob. kan. 266 §1). Każde
z kolejnych święceń stanowi osobne źródło przeszkody małżeńskiej.
Przez ustanowienie przeszkody święceń Kościół chciał podkreślić znaczenie kapłańskiego celibatu. Zobowiązując się do, niego duchowny
wyraża całkowitą gotowość do pełnienia posługi święceń, objęcia swoją
pasterską miłością wszystkich ludzi, ofiarowanie swojego życia dla ich
zbawienia oraz oddania się Bogu niepodzielonym sercem.
Trzeba też wyjaśnić, iż tą przeszkodą objęty jest również diakon żonaty,
tzn. nie może on wstąpić ważnie w nowy związek małżeński po śmierci
swej małżonki32. Diakoni stali bowiem, którzy jako żonaci przyjęli święcenia (zob. kan. 1042 n. 1), są wyjęci spod przepisów o celibacie i zachowują
prawo do życia w związku małżeńskim. Są związani prawem celibatu, jeśli
przyjęli święcenia jako bezżenni (zob. kan. 1037). Jednakże diakoni stali
– wdowcy, na mocy listu okólnego Kongregacji do spraw Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów z 6 czerwca 1997 r., mogą zwrócić się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o udzielenie dyspensy od przeszkody święceń.
Powodem jej udzielenia może być: szczególny pożytek płynący z posługi
diakona w diecezji, konieczność opieki nad małymi dziećmi, wymagający
opieki, rodzice lub teściowie w podeszłym wieku33.
Przeszkoda święceń jest pochodzenia kościelnego, ale swoją podstawę ma w ewangelicznej radzie czystości. Życie bowiem w celibacie
w pełni koresponduje zarówno z godnością kapłana, jak i koniecznością jego całkowitego oddania się służbie Bogu i ludziom. Przeszkodę
stanowią święcenia przyjęte ważnie. Ich nieważność należy udowodnić
w sposób przepisany prawem kanonicznym.
Przeszkoda święceń ustaje – w zwyczajnych wypadkach – na skutek
dyspensy udzielonej przez Stolicę Apostolską (kan. 1078 § 2, n. 1)34 albo
na mocy prawomocnego wyroku sądu kościelnego orzekającego nieważ32

W. Góralski, Małżeństwo kanoniczne…, s. 122-123.
Codex Iuris Canonici, Kodeks Prawa Kanonicznego, Komentarz, red. P. Majer…,
s. 806.
34 Por. W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego: kompetencja, tytuły prawne,
procedura, Prawo Kanoniczne 35(1992) nr 3-4, s. 161-175; tenże, Dyspensa od celibatu
prezbiterów i diakonów, Prawo Kanoniczne, 54(2011) nr 3-4, s. 117-145.
33
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ność święceń (zob. kan. 1708-1712). Dyspensę poprzedza specjalne dochodzenie diecezjalne, prowadzone zwykle przez ordynariusza miejsca
inkardynacji danego duchownego. Całość prowadzonych dochodzeń wraz
ze swoją opinią biskup przesyła do Kongregacji do spraw Duchowieństwa,
która decyduje o przedłożeniu prośby o dyspensę Ojcu Świętemu35.
Podstawą prawną w kwestii dyspensy od celibatu jest dokument Kongregacji Nauki Wiary z dnia 13 stycznia 1971 r.: Normy postępowania
w kuriach diecezjalnych i kuriach generalnych instytutów zakonnych
w przygotowaniu spraw dotyczących przeniesienia kapłanów do stanu świeckiego z dyspensą od wszystkich obowiązków wynikających ze
święceń kapłańskich36, a także deklaracja o interpretacji powyższych
niektórych norm promulgowana dnia 26 czerwca 1972 r. przez tę samą
kongregację37. Następnie Kongregacja Nauki Wiary opublikowała
14 października 1980 r., zatwierdzone przez Jana Pawła II, normy dotyczące dyspensowania od celibatu kapłańskiego Praeterquam aliis38. Ściśle określały one przypadki, w których wolno zwracać się o zwolnienie
z celibatu. Są one następujące: brak należytej wolności w przyjmowaniu
święceń u kandydata; brak należytej odpowiedzialności w przyjmowaniu święceń u kandydata oraz po stronie przełożonych, dopuszczających
do święceń, roztropnego i wystarczająco miarodajnego sądu w dawnej
ocenie kandydata do stałego życia w celibacie, a także porzucenia życia
kapłańskiego i brak możliwości powrotu do dawnego życia39.
Od dnia 1 sierpnia 2005 r. wyłączną kompetencję do przeprowadzania spraw związanych z dyspensą od celibatu otrzymała Kongregacja do
spraw Duchowieństwa40. Normy określające postępowanie o udzielenie
35

Por. T. Rakoczy, Dyspensa od celibatu, Prawo i Kościół 1(2006), s. 79-95.
AAS 63(1971) s. 303-308, tekst polski za: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty
Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, Tarnów 1995, s. 28-33.
37 AAS 64(1972) s. 641-643, tekst polski za: W trosce o pełnię wiary…, s. 48-50.
38 De modo procedendi In examine et resolution petitionum quae dispensationem
a celibate respiciunt. Normae procedura les de dispensatione a sacerdotali celibate,
AAS 72(1980) s. 1132-1137; Por. W trosce o pełnię wiary…, s. 149-153.
39 W. Kraiński, Dymisja ze stanu duchownego w świetle upoważnień nadanych Kongregacji do spraw Duchowieństwa, Prawo i Kościół 3(2011), s. 149.
40 T. Rakoczy, Dyspensa od celibatu…, s. 87.
36
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dyspensy od celibatu zostały następnie zmodyfikowane przez papieża
Benedykta XVI, który udzielił z dniem 18 kwietnia 2011 r. Kongregacji do spraw Duchowieństwa nowych uprawnień do wydalania ze stanu
duchownego i zwalniania z celibatu księży, którzy żyją z kobietami lub
zrzucili sutannę przynajmniej pięć lat wcześniej albo byli obiektem poważnego skandalu obyczajowego.
Uzyskując papieską dyspensę od celibatu, duchowny zostaje zwolniony ze wszystkich praw i obowiązków wynikających ze stanu kapłańskiego, godności i urzędów oraz kar kościelnych, uzyskuje legalizację
potomstwa (jeżeli wcześniej je miał), nie może wykonywać władzy
święceń, z wyjątkiem rozgrzeszania wiernych w niebezpieczeństwie
śmierci, nie może głosić homilii, być nadzwyczajnym szafarzem komunii świętej. Można powiedzieć, iż dyspensa taka jest równoznaczna
z przeniesieniem do stanu świeckiego.
Jeżeli chodzi o skargę o nieważność święceń, to winna ona być skierowana do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów,
która zdecyduje, czy sprawa będzie rozpatrywana przez nią samą, czy
też przez wyznaczony przez nią trybunał (zob. kan. 1709 § 1). Decyzją papieża Benedykta XVI wyrażoną w motu proprio Quaerit semper
z 30 sierpnia 2011 r. Kongregacja ta z dniem 1 października 2011 r.
utraciła kompetencje rozpatrywania spraw o nieważność święceń na
rzecz nowego urzędu w Rocie Rzymskiej41. Z chwilą wysłania skargi
powodowej, na mocy samego prawa, zabrania się duchownemu wykonywania święceń (kan. 1709 § 2).
Również w niebezpieczeństwie śmierci udzielenie dyspensy od przeszkody wynikającej ze święceń zastrzeżone jest Stolicy Apostolskiej
(zob. kan. 1079 § 1). Jednakże w takim przypadku, od przeszkody powstałej z przyjętego diakonatu, może dyspensować ordynariusz miejsca (kan. 1079 § 1), a gdy do niego nie można się odnieść – proboszcz,
szafarz odpowiednio delegowany, a także kapłan lub diakon obecny
przy zawieraniu małżeństwa według formy nadzwyczajnej (kan. 1079
41 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/motu/quaerit_semper_30082011.html
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§ 2) i spowiednik, który może dyspensować od przeszkód tajnych w zakresie wewnętrznym (kan. 1079 § 3. W wypadku naglącym nikt – poza
Stolicą Apostolską – nie ma władzy dyspensowania od przeszkody wynikającej ze święceń diakonatu i prezbiteratu (kan. 1078 § 2, n. 1 i 1080
§ 1)42.
Warto również pamiętać, iż prawo karne przewiduje surowe sankcje za usiłowanie zawarcia małżeństwa przez duchownych. Duchowny,
który usiłuje zawrzeć małżeństwo, choćby cywilne, zostaje tym samym
pozbawiony urzędu kościelnego (kan. 194 § 1, nr 3) oraz na mocy samego faktu zaciąga karę suspensy, a jeśliby nie przyjął upomnienia i nie
naprawił zgorszenia, może być ukarany surowszymi sankcjami kościelnymi, nawet wydalenia ze stanu duchownego (kan. 1394 § 1). Nadto
taki duchowny zaciąga nieprawidłowość do przyjęcia i wykonywania
święceń (kan. 1041 nr 3 i kan. 1044 § 1 nr 3). Kara utraty przynależności do stanu duchownego, wymierzona zgodnie z prawem, jak również
zwolnienie ze stanu duchownego reskryptem Stolicy Apostolskiej (zob.
kan. 290 nr 3) nie niesie ze sobą dyspensy od zachowania celibatu (por.
kan. 291)43.
3. Przeszkoda publicznego ślubu czystości
Przeszkoda ta ma swoje źródło w wieczystym ślubie czystości złożonym publicznie w instytucie zakonnym (por. kan. 1088). Uzasadnienie
tej przeszkody jest związane z prawem Bożym – albowiem kto złożył
świadomą i dobrowolną obietnicę Bogu (kan. 1191 §1), jest zobowiązany wypełnić ją z cnoty religijności – jednak, jako figura czyniąca małżeństwo nieważnym, pochodzi z prawa kościelnego44.
Treść i przedmiot tej przeszkody kształtowały się w Kościele przez
wieki. Już w Kościele starożytnym za niegodziwe uważano małżeństwo
zawarte przez osobę związaną ślubem dziewictwa, szczególnie wówczas,
42 Kan. 1078 §2, nr 1 i 1080 §1 KPK; Por. W. Góralski, Kanoniczne prawo małżeńskie..., s. 55-56.
43 T. Pawluk, Prawo kanoniczne…, s. 139-140.
44 Codex Iuris Canonici, Kodeks Prawa Kanonicznego, Komentarz, red. P. Majer…,
s. 807.
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gdy ślub miał charakter publiczny. Jakkolwiek różna mogła być praktyka
Kościoła w poszczególnych wypadkach w czasach późniejszych, to jednak
istniała doktryna o niegodziwości małżeństw zawartych po złożeniu ślubów zwykłych. O nieważności małżeństwa po ślubach uroczystych mówi
się dopiero w wieku XII, a przyczyniło się do tego jasne rozgraniczenie
ślubów uroczystych i zwykłych oraz postanowienie soborów, najpierw
Laterańskiego I z 1123 r., a następnie Laterańskiego II z 1139 r., który
wyraźnie uznał przeszkodę profesji zakonnej za rozrywającą, co zostało
potwierdzone na Soborze Trydenckim45. Kodeks z 1917 r. jako przeszkodę
zrywającą przyjmował tylko ślub uroczysty, natomiast śluby proste, chociaż uroczyste, były traktowane jako przeszkoda wzbraniająca46.
Obowiązujący kodeks, znosząc przeszkody wzbraniające, a także podział ślubów zakonnych na uroczyste i zwykłe, wprowadza w materii
ślubu jako zrywającej przeszkody małżeńskiej poważną modyfikację.
Otóż obecna przeszkoda obejmuje znacznie większy zakres, mianowicie odnosi się do wszystkich ślubów publicznych wieczystych składanych w instytutach zakonnych. Stąd kan. 1088 stwierdza, że „nieważnie
usiłują zawrzeć małżeństwo ci, którzy są związani wieczystym ślubem
publicznym czystości w instytucie zakonnym”. Źródłem przeszkody
jest publiczny ślub czystości złożony w instytucie zakonnym. Publiczny, czyli taki, który został przyjęty w imieniu Kościoła przez właściwego przełożonego (kan. 1192 § 1) i złożony w instytucie zakonnym,
w rozumieniu kan. 607 § 2, zgodnie z obrzędem profesji zakonnej (zob.
kan. 654 i 657). Publiczny ślub czystości, aby mógł stanowić przeszkodę rozrywająca, musi być jednocześnie wieczysty, a więc złożony po
upływie ślubów czasowych, zgodnie z przepisami zakonnymi. Ślub czystości prywatny oraz złożony w instytucie zakonnym świeckim (zob.
kan. 710) nie stanowi przeszkody rozrywającej. Ślub ten musi nadto
być ważnie złożony i istnieć w chwili zawierania małżeństwa (zob. kan.
657, 658, 1191 § 3)47.
45 M. Al. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego…, s. 178-179;
Por. W. Góralski, Małżeństwo kanoniczne…, s. 124.
46 Kan. 1073 KPK z 1917 r.; Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne…, s. 140.
47 M. Al. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego…, s. 180-181;
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Przeszkoda publiczno-wieczystego ślubu czystości złożonego w instytucie zakonnym może ustać przez indult sekularyzacyjny, wydalenie z zakonu lub przez dyspensę. Jeżeli chodzi o indult sekularyzacyjny
prawnie udzielony i przyjęty przez odchodzącego instytutu zakonnego,
to zawiera on dyspensę od wszystkich złożonych ślubów i obowiązków
wynikających z profesji (kan. 692). Wszystkie śluby zakonne ustają,
gdy członek instytutu zakonnego otrzymał dekret dymisyjny, usuwający go ze społeczności zakonnej (kan. 701), co może mieć miejsca
w przypadkach określonych przez prawo zakonne (zob. kan. 694-700).
Bezpośrednia dyspensa od przeszkody ślubu, zastrzeżona Stolicy Apostolskiej, zdarza się bardzo rzadko. W zwyczajnych przypadkach należy
się starać raczej o indult sekularyzacyjny, a nie o dyspensę od przeszkody; dyspensa ta bowiem mieści się w indulcie. Dla członków instytutu
zakonnego na prawie papieskim indult taki wydaje Stolica Apostolska,
a dla członków takiego instytutu na prawie diecezjalnym – biskup diecezjalny diecezji, na której terenie znajduje się dom, do którego należał
zakonnik48.
Jeżeli chodzi o dyspensowanie od przeszkody publiczno-wieczystego ślubu czystości w przypadku niebezpieczeństwa śmierci, kiedy nie
starcza czasu na załatwienie formalności związanych z uzyskaniem
indultu sekularyzacyjnego lub z prawnym wydaleniem z instytutu zakonnego, to jeżeli członek instytutu zakonnego nie przyjął święceń,
dyspensować może miejscowy ordynariusz zarówno od przeszkody
ślubu złożonego w instytucie zakonnym na prawie diecezjalnym, jak
i papieskim (kan. 1079 § 1). Podobną władzę dyspensowania w niebezpieczeństwie śmierci, jeśli nie można dotrzeć do ordynariusza
miejsca, ma proboszcz, a także kapłan lub diakon prawnie delegowany
do asystowania przy zawarciu małżeństwa bądź asystujący przy zawieraniu małżeństwa według formy nadzwyczajnej. Przeszkoda ślubu
ustaje, jeśli zakonnik prawnie przechodzi z instytutu zakonnego do instytutu świeckiego bądź do stowarzyszenia życia apostolskiego (kan.
Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne…, s. 140-141; Codex Iuris Canonici, Kodeks Prawa
Kanonicznego, Komentarz, red. P. Majer…, s. 806.
48 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne…, s. 141.
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685 § 2). Zezwolenia na takie przejście może udzielić tylko Stolica
Apostolska49.
4. Przeszkoda różnej religii
Przeszkoda ta i jej historia związana jest z pojęciem tzw. małżeństw
mieszanych i im podobnych50. Kościół, kierując się troską o zachowanie
wiary katolickiej przez swoich wyznawców, już od pierwszych wieków
swej działalności przeciwny był zawieraniu małżeństw mieszanych,
tj. związków katolików z osobami nienależącymi do tej wspólnoty.
Jednakże przeszkoda różnej wiary nie była jasno sformułowana. Nie
odróżniano przeszkody różnej wiary od przeszkody odmiennego wyznania, a sankcje za zawieranie małżeństwa z tą przeszkodą nie były
jednolite. Jeszcze w czasach Gracjana nie było pewne, czy różna wiara
jest przeszkodą rozrywającą, czy tylko wzbraniającą. Dopiero później
ukształtował się pogląd, iż przeszkoda różnej religii stanowi przeszkodę
rozrywającą51. Surowość pierwotnej dyscypliny kościelnej w tej dziedzinie, podtrzymywana przez całe stulecia przez papieży, sobory i synody, uległa znacznemu złagodzeniu dopiero po Soborze Watykańskim II,
szczególnie po wydaniu 18 marca 1966 r. przez Kongregację Doktryny
Wiary instrukcji Matrimonii sacramentum52, a następnie po ogłoszeniu
31 marca 1970 r. przez Pawła VI motu proprio Matrimonia mixta53.
Utrzymane w duchu ekumenicznym postanowienia tych dokumentów
znalazły odzwierciedlenie w obecnie obowiązującym kodeksie54. Wynikają zaś one z faktu, iż nieochrzczony znajduje się w takiej sytuacji
prawnej, która nie jest statusem wiernego i nie jest do pogodzenia z ka49

Tamże, s. 141; Por. IEP, nr 76.
Por. H. Stawniak, Małżeństwa mieszane, Ateneum Kapłańskie148(2007) z. 1(587),
s. 23-37.; P. M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Tarnów 2000, s. 196-214; J. Krzywda, Ewolucja zasad i norm dotyczących małżeństw mieszanych w świetle
wymogów Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła katolickiego, [w:] Małżeństwa mieszane (red. Z. J. Kijas), Kraków 2000, s. 75-93.
51 T. Pawluk, Prawo kanoniczne…, s. 133.
52 Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Instructio Matrimonii sacramentum
(18.03.1966), AAS 58(1966), s. 235-239.
53 Paulus VI, Motu proprio Matrimonia mixta (31.03.1970), AAS 62(1970), s. 257-263.
54 Por. W. Góralski, Małżeństwo kanoniczne…, s. 119.
50
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nonicznym małżeństwem, a to z racji zagrożenia dla strony katolickiej
oraz dzieci. Chodzi o dobro wyższe – wiarę – z którego wypływa, jako
wymaganie samego prawa Bożego, prawo i obowiązek ochrony tego
dobra. Stąd prawodawca kościelny, uwzględniając tę fundamentalna rację, ustanawia przeszkodę małżeńska różnej religii.
Omawiana przeszkoda zachodzi pomiędzy wyznawcą Kościoła katolickiego a nieochrzczonym. Prawodawca kościelny w kan. 1086 § 1
stwierdza bowiem: „Nieważne jest małżeństwo między dwiema osobami, z których jedna została ochrzczona w Kościele katolickim lub
była do niego przyjęta i nie odłączyła się od niego formalnym aktem,
a druga jest nieochrzczona”. Przeszkoda zatem zachodzi pomiędzy
osobą ochrzczoną w Kościele katolickim lub doń nawróconą, a osobą
nieochrzczoną. Zawarta w kanonie klauzula, aby nupturient ochrzczony w Kościele katolickim bądź doń nawrócony nie odstąpił od tegoż
Kościoła formalnym aktem, co oznaczało, iż aktualnie powinien pozostawać wyznawcą Kościoła katolickiego, została uchylona przez wydane 26 października 2009 r. motu proprio Benedykta XVI Omnium ad
mentem55. W myśl tej zmiany przeszkoda różnej religii wiąże obecnie
ochrzczonych w Kościele katolickim lub do niego przyjętych, nawet
jeśli formalnym aktem odstąpili od tegoż Kościoła. Klauzula zawarta
w kan. 1086 § 1 KPK z 1983 r. przysporzyła – jak zaznacza ks. prof.
Góralski – doktrynie, jurysprudencji i praktyce duszpasterskiej sporo
trudności, którym usiłowało zaradzić pismo okólne Papieskiej Rady do
spraw Tekstów Prawnych z 13 marca 2006 r.56. Stąd zniesienie tej klauzuli przez obecnego Ojca Świętego i powrócenie do dyspozycji kan.
1070 KPK z 1917 r. należy uznać za uzasadnione i pożyteczne57.
Ważnym elementem przy zawieraniu małżeństwa jest kwestia ważności chrztu strony katolickiej, poza wypadkami pewnymi. Należy
55

Benedictus XVI, Motu proprio Omnium ad mentem…, s. 260-262.
Pontificium Consilium de Legum Textibus, Litterae circulares […] quoad verba “actu formali defectionis ab Ecclesia catholica (cann. 1086 §1, 1117 e 1124 CIC)
et quaedam epistulae respicientes ipsarum litterarum, Communicationes 2006, nr 2,
s. 170-172.
57 Por. W. Góralski, Małżeństwo kanoniczne…, s. 120-121.
56
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wziąć pod uwagę domniemanie prawne zwykłe, w myśl którego: „jeśli podczas zawierania małżeństwa strona była powszechnie uważana
za ochrzczoną, albo jej chrzest był wątpliwy, należy przyjąć, zgodnie
z kan. 1060, ważność małżeństwa, dopóki w sposób pewny nie udowodni się, że jedna strona była ochrzczona, druga zaś nieochrzczona” (kan.
1086 § 3). Jest to aplikacja reguły wyrażonej w kan. 1060 mówiącej
o tym, że małżeństwo cieszy się przychylnością prawa, dlatego w razie
wątpliwości należy uważać je za ważne, dopóki nie udowodni się czegoś przeciwnego58. Nadto należy postępować według przepisów kan.
845 i 869, które mówią o udzieleniu chrztu warunkowo59.
Zakaz zawierania małżeństwa przez katolika z osobą nieochrzczoną,
a więc przeszkoda różnej religii, jest pochodzenia kościelnego, lecz pośrednio wiąże się z prawem Bożym. Gdyby bowiem stronie katolickiej groziło
niebezpieczeństwo utraty wiary, a potomstwu wychowanie poza Kościołem,
zakaz ten wynikałby z prawa Bożego. Pochodzenia kościelnego jest sankcja
nieważności takiego małżeństwa. Stąd możemy powiedzieć, iż przeszkoda ta wiąże się pośrednio z prawem Bożym związanym z obowiązkiem
wyznawania wiary katolickiej. Dlatego prawodawca kościelny zezwala na
udzielenie dyspensy dopiero po wypełnieniu warunków określonych w kan.
1125 i 1126, głównie w odniesieniu do rękojmi strony katolickiej, ale także
istnienia słusznej i rozumnej przyczyny co do zawarcia małżeństwa. Nadto zwraca uwagę na obowiązek duszpasterskiego pouczenia obydwu stron
zawierających małżeństwo o celach i istotnych przymiotach małżeństwa.
Dobro duchowe bowiem małżonka katolickiego oraz dzieci zrodzonych
w małżeństwie mieszanym stanowi ratio legis przeszkody60.
O możliwości uzyskania dyspensy od omawianej przeszkody ustawodawca mówi w kan. 1086 § 2, stwierdzając, że jest ona możliwa po spełnieniu warunków określonych w kan. 1125 i 1126. Kan. 1125 dotyczy
tzw. rękojmi i wymaga, aby strona katolicka złożyła oświadczenie przed
zawarciem małżeństwa, że jest gotowa odsunąć od siebie niebezpieczeń58

Tamże, s. 120.
Codex Iuris Canonici, Kodeks Prawa Kanonicznego, Komentarz, red. P. Majer…,
s. 656-657; 668.
60 W. Góralski, Małżeństwo kanoniczne…, s. 121-122.
59
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stwo utraty wiary, a także winna złożyć przyrzeczenie, że uczyni wszystko, co w jej mocy, aby wszystkie dzieci zostały ochrzczone i wychowane
w Kościele katolickim. Druga – nieochrzczona – strona powinna być powiadomiona w odpowiednim czasie o składanych przyrzeczeniach strony katolickiej, tak aby rzeczywiście była świadoma treści zobowiązania i
przyrzeczenia strony katolickiej. Prawodawca nakazuje nadto pouczenie
obydwu stron o celach małżeńskich oraz istotnych przymiotach małżeństwa, których nie może wykluczać żadna ze stron61.
Jeżeli chodzi o rękojmię, to wprowadziło ją wspomniane motu proprio Pawła VI Matrimonia mixta, które modyfikowało postać rękojmi
określonej w kodeksie z 1917 r., gdzie składała je najpierw strona nieochrzczona, zobowiązując się do odsunięcia od strony katolickiej niebezpieczeństwa utraty wiary, a następnie obydwie strony, przyrzekając, iż
wszystkie dzieci zrodzone w małżeństwie będą ochrzczone i wychowane po katolicku62. Obecnie rękojmię składa wyłącznie strona katolicka,
a strona nieochrzczona powinna być jedynie poinformowana o przyrzeczeniach strony katolickiej (zob. kan. 1125). Od strony nieochrzczonej
nie wymaga się żadnych szczególnych gwarancji, jakkolwiek należy
powiadomić ją o przyrzeczeniach i powziętym zobowiązaniu strony katolickiej, a także o celach i istotnych przymiotach małżeństwa i o niemożności ich wykluczenia. Ustawodawca kościelny nie określa samego
sposobu składania rękojmi przez stronę katolicką, pozostawiając to do
rozstrzygnięcia prawu partykularnemu. Kan. 1126 stwierdza bowiem,
że „Konferencja Episkopatu powinna zarówno określić sposób składania oświadczeń i przyrzeczeń, które są zawsze wymagane, jak i ustalić,
w jaki sposób ma to być stwierdzone w zakresie zewnętrznym oraz jak
ma być o tym powiadomiona strona niekatolicka”.
W instrukcji Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim z 5 września 1986 r.63 przyjęto normę w myśl, której zarówno rękojmię (oświadczenie i przyrze61

Tamże, s. 120-121.
M. Al. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego…,
s. 162.
63 IEP, nr 71-88.
62
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czenie) strony katolickiej, jak i powiadomienie strony nieochrzczonej
o ich złożeniu powinny mieć formę pisemną. Strona katolicka powinna
więc złożyć w formie pisemnej zobowiązanie, że uczyni wszystko, aby
odsunąć od siebie niebezpieczeństwo utraty wiary, oraz szczere przyrzeczenie, że uczyni wszystko co w jej mocy, aby wszystkie dzieci zostały ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim. Obydwie strony
– katolicka i nieochrzczona – podpisują oświadczenia i przyrzeczenia
w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz tych zobowiązań duszpasterz dołącza do protokołu badania kanonicznego, drugi wysyła do kurii,
trzeci przekazuje stronie katolickiej. Instrukcja podaje też wzór (formularz) takiego oświadczenia i przyrzeczenia nupturientów zawierających
małżeństwo mieszane64. Gdyby strona katolicka odmówiła złożenia takiego zobowiązania, dyspensa na zawarcie małżeństwa nie może być
udzielona65. Strona nieochrzczona przyjmuje jedynie do wiadomości
zobowiązania podjęte przez stronę katolicką, aczkolwiek również składa podpis pod oświadczeniami i przyrzeczeniami strony katolickiej.
Ks. prof. H. Stawniak, aczkolwiek nie czyni tego bezpośrednio w odniesieniu do małżeństwa katolika z osobą nieochrzczoną, tylko do małżeństw mieszanych, postuluje, ażeby przytoczone wyżej unormowania,
przynajmniej niektóre, zmienić i udoskonalić, w duchu ekumenizmu
i dialogu z innymi Wspólnotami eklezjalnymi. Jego zdaniem „pisemny
formularz nie spełnia roli pomostu do dialogu”66, nadto „przy interpretacji obowiązującego prawa w odniesieniu do małżeństw mieszanych
winno się widzieć obie strony związku małżeńskiego, szanując wolność
religijną i sumienie stron oraz ich uprawnienia, w tym prawo-obowiązek wychowania potomstwa”. Wskazując zaś na ewolucję prawa kanonicznego na odcinku małżeństw mieszanych, postuluje „przyjrzenie się
oświadczeniu i przyrzeczeniu strony katolickiej w kluczu właściwego
myślenia o prawie kanonicznym” oraz „nieuzasadnionym i nadmiernym
wymaganiom stawianym przy zawieraniu takich małżeństw stronie katolickiej i niekatolickiej”. Warto – co również sugeruje ks. prof. Staw64
65
66
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niak – skorzystać w tym względzie z podobnych przepisów i rozwiązań
innych Konferencji Episkopatu67.
Wydaje się, iż należałoby się nad tymi sugestiami i postulatami poważnie zastanowić i je rozważyć na szerszych forach, między innymi na
forum Konferencji Episkopatu Polski.
Zakończenie
Przeszkody małżeńskie wynikające z węzła religijnego zajmują w obrębie obowiązującego kanonicznego prawa małżeńskiego ważne i doniosłe miejsce. Stanowią rzeczywistość prawną obejmującą dwa momenty:
zakaz zawierania małżeństwa, a ponadto zakaz zawierania go pod sankcją
nieważności. Zawierając w sobie ów podwójny zakaz, należą do rodzaju praw uniezdalniających, czyniących osobę niezdolną do określonego
działania prawnego. Istota przeszkody polega na istnieniu prawa, które
jednak nie zostaje ustanowione dowolnie, lecz znajduje swoje oparcie w
fakcie, czyli okoliczności obiektywnej, węzła religijnego wynikającego
ze święceń, publiczno-wieczystego ślubu czystości i różnej religii, które
odnoszą się bezpośrednio do osoby zawierającej małżeństwo, jak też do
samego małżeństwa. Z przeszkody – prawa, które czyni osobę niezdolną,
rodzi się skutek „zerwania” (nieważności) małżeństwa.
Normy prawne regulujące dyscyplinę przeszkód wynikających z węzła
religijnego wynikającego bezpośrednio lub pośrednio z prawa Bożego, jako
prawa uniezdalniającego, mają na celu ochronę dobra wspólnoty małżeńskiej, instytucji małżeństwa oraz samych zawierających małżeństwo. Nadto przybliżone normy prawne zmierzają do skutecznej ochrony dobra całej
społeczności kościelnej w porządku religijnym, moralnym i społecznym.
Dla ustawodawcy kościelnego umowa małżeńska jest sprawą publiczną,
noszącą w sobie wymiar społeczny. Stąd społeczność kościelna ingeruje w
dziedzinę małżeństwa, określając normy odnoszące się do zawarcia małżeństwa w sytuacji, kiedy istnieje między nupturientami przeszkoda wynikająca z węzła religijnego. Ochrona dobra instytucji małżeństwa, wspólnoty
małżeńskiej oraz samych nupturientów znajduje różny stopień zastosowa67
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nia, w zależności od konkretnych sytuacji określonych osób. Właśnie dobro
nupturientów znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych przesądza
o możliwości dyspensowania od omawianych przeszkód małżeńskich. Dyspensowanie od przeszkody święceń i publiczno-wieczystego ślubu czystości złożonego w instytucie zakonnym zastrzeżone jest Stolicy Apostolskiej,
zaś od przeszkody różnej religii ordynariuszowi miejsca.
Marital obstructions resulting from religious tie
Marital obstructions resulting from religious tie have important and weighty tie have
important and weighty place within the range of canonical matrimony law. They make
legal reality including two moments: ban of solemnizing the marriage and furthermore
the ban of solemnizing marriage under sanction of nullity. Including the double ban,
marital obstructions resulting from religious tie belong to the kind if unabling laws, making the person unable for specific legal action. Essence of these obstructions consists in
existence of the law, which is not being established freely, but it has its base in the fact
or objective circumstance, religious tie resulting from holy orders, public eternal vow
of purity and difference of religions, which refer directly to the person solemnizing the
matrimony, as well as to the marriage itself. From the obstruction – law, which makes
the person unable, the after-effect of “breaking” (nullity) of marriage is born.
Legal norms regulating a discipline of obstructions coming from religious tie resulting
directly or indirectly from God’s Law, as the unabling law, have in purpose to protect
the marital community, institution of marriage and persons solemnizing the matrimony
the matrimony. Moreover these norms aim at effective protection of the welfare of the
whole Church community in religious, moral and social order. For the church legislator,
marriage contract is a public affair, carrying social dimension in it. Hence church society
interfere into the sphere of matrimony determining the norms referring to solemnizing
the matrimony in situation, where there is an obstruction existing between the betrothed
resulting from religious tie. Protection of the welfare of marriage institution, matrimonial
community and the betrothed themselves has different degree of application, depending
on specific situation of peculiar persons. The welfare of the betrothed being in different
life situation forejudges about the possibility for giving a dispensation from described
marital obstructions. Dispensation from obstruction of holy orders and public eternal vow
of purity made in monastic institution is reserved to the Holy See, whereas dispensation
from obstruction of different religious is reserved to bishop ordinary for giving place.
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i prawosławnej nauce o sakramencie małżeństwa. Autorka szczegółowo omawia
zagadnienia takie jak instytucja rozwodu w Kościele prawosławnym, procedura
dotycząca stwierdzenia stanu wolnego czy małżeństwa cywilne wiernych
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WANDA STOJANOWSKA
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

PRZESZKODA MAŁŻEŃSKA ZE WZGLĘDU NA WIEK
W PRAWIE POLSKIM
Treść: 1. Ewolucja przepisów regulujących dolną granicę wieku do zawarcia
małżeństwa. – 2. Przesłanki udzielenia przez sąd zezwolenia na zawarcie małżeństwa mimo przeszkody wieku na podstawie art. 10 Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego i jego stosowanie w praktyce. – 3. Rozważania końcowe.

1. Ewolucja przepisów regulujących dolną granicę wieku
do zawarcia małżeństwa
Jedną z przeszkód do zawarcia małżeństwa przewidzianą w polskim
prawie rodzinnym jest nieosiągnięcie przez nupturientów pełnoletności,
tj. 18. roku życia. Nie jest to przeszkoda bezwzględna dla nich obojga, gdyż obowiązujący art. 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
przewiduje warunki (przesłanki), których spełnienie umożliwia sądowi
wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16. Wspomniana możliwość nie dotyczy mężczyzn, którzy nie
mogą uzyskać zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed ukończeniem
18. roku życia.
Regulacje prawne w Polsce pod względem ustalania dolnej granicy
wieku do zawarcia małżeństwa przeszły znaczną ewolucję w okresie po
II wojnie światowej. Według art. 6 Prawa małżeńskiego z 1945 r.1 mał1 Dekret z dnia 25 września 1945 r. Prawo małżeńskie (Dz.U. R.P. nr 48 z dnia 7 XI
1945 r. poz. 270).
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żeństwo mogli zawrzeć mężczyzna i kobieta, którzy ukończyli 18 lat,
przy czym problem wieku wiązano nie z zagadnieniem przeszkód małżeńskich, ale z tzw. „prawną zdolnością do wstąpienia w związek małżeński” (art. 6 § 1). Paragraf 2 omawianego art. 6 stanowił, że: „Z ważnych
powodów władza opiekuńcza może zezwolić na wstąpienie w związek
małżeński osobie, która nie ukończyła osiemnastego roku życia”. Cytowany przepis nie przewidywał żadnych przesłanek wydania takiego
zezwolenia, poza ważnymi powodami.
Tę granicę wieku, uprawniającego do zawarcia małżeństwa, utrzymał Kodeks rodzinny z 1950 r.2. Artykuł 10 § 1 tego Kodeksu stanowił, że nie może zawrzeć małżeństwa osoba małoletnia (tj. osoba, która
nie ukończyła 18 lat). W zdaniu drugim tegoż paragrafu przewidziano
możliwość zezwolenia na zawarcie małżeństwa małoletniemu, który
ukończył lat 16, ale tylko z ważnych powodów3. A zatem „ważne powody” stanowiły przesłankę uzyskania takiego zezwolenia, podobnie
jak to przewidywał art. 6 § 1 Prawa małżeńskiego. Małżeństwo mogli
zawrzeć zarówno kobieta, jak i mężczyzna, po ukończeniu lat 16, jeżeli
uzyskali zezwolenie sądu.
Kolejnym etapem ewolucji omawianego przepisu był obowiązujący
Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 1964 r., który w art. 10 § 1 podwyższył
granicę wieku uprawniającego do zawarcia małżeństwa dla mężczyzn
do 21 lat, z możliwością udzielenia zezwolenia na zawarcie małżeństwa
przez mężczyznę, który nie ukończył 21. roku życia i kobietę, która nie
ukończyła 18 lat. Uzyskanie zezwolenia mogło nastąpić zatem po ukończeniu przez mężczyznę 18 lat, a przez kobietę 16 lat.
Przewidziana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym granica wieku była wynikiem publicznej dyskusji nad jego projektem oraz krytyki przepisu art. 10 § 1 Kodeksu rodzinnego przewidującego – jak już
wspomniano – możliwość zawarcia małżeństwa zarówno przez kobietę, jak i mężczyznę po ukończeniu 16 lat. Argumenty za podwyższeniem granicy wieku uprawniającego do zawarcia małżeństwa czerpano
2

Dz.U. 1950 r., nr 34, poz. 308.
K. Lipiński, Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez osobę małoletnią, Nowe
Prawo 1953, nr 4, s. 63.
3
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przede wszystkim z negatywnych doświadczeń i obserwacji związków
małżeńskich zawieranych zbyt wcześnie. Podnoszono, że zbyt wczesne
związki stanowią często dla młodych małżonków przeszkodę w ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowych, a brak własnych
środków ekonomicznych zmusza często rodziców do ich utrzymywania, co staje się niekiedy przyczyną konfliktów. Ponadto podkreślano, że
zbyt młode małżeństwa ulegają najczęściej rozkładowi i kończą się rozwodem. W tej argumentacji istotne znaczenie miał fakt, że ukończenie
przez mężczyznę 21 lat zbiegało się również z ukończeniem zasadniczej
służby wojskowej4.
Zróżnicowanie wieku uprawniającego do zawarcia małżeństwa w
stosunku do kobiet i mężczyzn wywołało nową falę krytyki. Wskazywano na niespójność systemu prawa (art. 10 KC), jak również niezgodność
z postanowieniami Konstytucji RP i prawa międzynarodowego5.
W wyniku wieloletniej dyskusji i krytyki podwyższenia wieku mężczyzn do 21 lat znowelizowano art. 10 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1998 r.6. Po dokonaniu nowelizacji wiek do zawarcia małżeństwa – jak już wcześniej wspomniano
– jest identyczny, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn i wynosi 18 lat
według aktualnego stanu prawnego, z możliwością udzielenia zezwolenia na wcześniejsze jego zawarcie kobiecie, która ukończyła lat 16.
Warto wspomnieć, że w czasie od wspomnianej nowelizacji w 1998 r.
były jeszcze próby dalszego nowelizowania art. 10 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w kierunku przyznania uprawnienia do ubiegania
się o zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa po ukończeniu 16. roku
życia również mężczyźnie, a więc powrotu do koncepcji przyjętej w
Kodeksie rodzinnym z 1950 r., która była – jak już wcześniej wspomniano – krytykowana. Tę proponowaną zmianę przewidywał projekt
noweli do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 2003 r. w odniesieniu
4 Z. Gawrońska-Wasilkowska, Małżeństwo. Istota – trwałość – rozwód, Warszawa
1966 r., s. 41 i n.; A. Zielonacki, Zawarcie małżeństwa, Ossolineum 1982, s. 66-67.
5 Z. Radwański, Uwagi ogólne o zasadzie równości płci w świetle prawa polskiego,
Studia Prawnicze 1978, Nr 3, s. 9; A. Zielonacki, jw., s. 72 i n.
6 Dz.U. nr 117, poz. 757.
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do art. 10. Projekt ten został odrzucony przez komisję w pierwszym czytaniu. Byłam przeciwniczką koncepcji zawartej w tym projekcie. Swoje
uwagi krytyczne zawarłam w opinii opracowanej na zlecenie Kancelarii
Sejmu7. Głównym motywem proponowanej zmiany, zawartym w uzasadnieniu projektu, było równouprawnienie kobiety i mężczyzny. Biorąc pod uwagę wspomniany motyw, można powiedzieć, że w tej sytuacji
występowała niefortunna obrona praw osoby na jej niekorzyść. W praktyce zdarza się, że w sprawach o zezwolenie na zawarcie małżeństwa
ze względu na wiek uczestnik postępowania (obecnie pełnoletni narzeczony) jest pod presją nie tylko narzeczonej i jej rodziców, ale również
swoich rodziców. Uważają oni, że powinien on ponieść konsekwencje
spowodowania ciąży, zawierając małżeństwo, aby dziecko miało ojca8.
Pełnoletni mężczyzna ma większą szansę oprzeć się wspomnianej presji, natomiast małoletniemu 16-letniemu chłopcu dużo trudniej byłoby
skutecznie się bronić. Małżeństwo w ten sposób zawarte nie rokowałoby nadziei na dłuższe przetrwanie.

7 W. Stojanowska, Opinia na temat rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw – Druk nr 1566 – w zakresie regulacji dotyczącej obniżenia wieku zawarcia małżeństwa. Fragment tej opinii był
następującej treści: „To wyróżnienie kobiety, a właściwie niepełnoletniej dziewczyny,
w porównaniu z małoletnim chłopcem nie jest <przywilejem>, który wzbudzałby poczucie pokrzywdzenia u małoletniego chłopca z powodu braku równouprawnienia, a wręcz
odwrotnie chroni się go w ten sposób przed pochopną decyzją, której nie jest w stanie
podjąć ze względu na nieosiągnięcie pełnej dojrzałości psychicznej. O tej różnicy w
stopniu dojrzałości między małoletnią dziewczyną a małoletnim chłopcem wypowiadali się specjaliści z dziedziny psychologii, socjologii, medycyny”. Ten fragment opinii
zacytował również M. Kosek, komentując znowelizowany ustawą z 6 listopada 2008 r.
art. 77 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (por. M. Kosek, Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r., Analiza. Wykładnia.
Komentarz, pod redakcją W. Stojanowskiej, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 169).
8 W mojej praktyce sędziowskiej często miałam okazję zauważyć tego rodzaju sytuacje w trakcie rozpoznawania spraw z art. 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
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2. Przesłanki udzielenia przez sąd zezwolenia
na zawarcie małżeństwa mimo przeszkody wieku na podstawie
art. 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i jego stosowanie
w praktyce
Artykuł 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje dwie materialne przesłanki, które muszą być spełnione, aby możliwe było udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat
16, nie osiągając pełnoletności (tj. 18 lat):
1) ważne powody,
2) zgodność zawarcia małżeństwa z dobrem założonej rodziny.
W doktrynie wymienia się przeważnie trzy przesłanki9, traktując
ukończenie przez kobietę 16 lat jako pierwszą i dwie pozostałe wymienione wyżej. Tę pierwszą należałoby traktować jako hipotezę10 normy
prawnej art. 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a nie jako przesłankę, skoro zakłada się, że problem zezwolenia na zawarcie małżeństwa wchodzi w grę tylko wtedy, gdy kobieta ukończyła 16 lat. Dopiero
od tego momentu sąd rozważa, jakie warunki (przesłanki) muszą być
spełnione, aby takie zezwolenie mogło być wydane. Wskazywanie w piśmiennictwie trzech przesłanek (wymieniając osiągnięcie wieku 16 lat
jako jedną z nich) nie ma wielkiego znaczenia dla praktyki sądowej.
Gorzej jednak, gdy wymienia się dwie przesłanki (w tym wiek jako
pierwszą), łącząc „ważne powody” z „dobrem rodziny” (jako drugą)11.
To może mieć wpływ na jakość orzecznictwa w postaci lekceważenia
przez sądy przesłanki „dobra rodziny”, która gubi się w cieniu „ważnych powodów”. W toku dalszych rozważań, dotyczących krytyki stosowania przez sądy art. 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, da się
9

Por. np. A. Zielonacki, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy, pod red. H. Doleckie2010, s. 49; M. Domański, Orzekanie o zezwoleniu na
zawarcie małżeństwa kobiecie, która nie ukończyła 18 lat, [w:] Stosowanie prawa, Księga jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. naukowa
A. Siemaszko, Warszawa 2011, s. 320.
10 Szerzej na temat struktury normy prawnej por. np. W. Lang, J. Wróblewski,
S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1979, s. 314.
11 K. Pietrzykowski, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz, pod red.
K. Pietrzykowskiego, 2. wydanie, Warszawa 2010, s. 200.
go i T. Sokołowskiego, Warszawa
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zauważyć zasadność powyższego zastrzeżenia. O dwóch przesłankach
pisze J. Sztombka (pomijając wiek 16 lat), ze szczególnym naciskiem
akcentując znaczenie tej drugiej, dotyczącej dobra rodziny12.
Wskazane wyżej dwie przesłanki zawierają w swojej treści zwroty
niedookreślone („ważne powody”, „dobro rodziny”) i dlatego analiza
tego przepisu może być dokonana prawidłowo tylko przy zastosowaniu metody empirycznej, prowadząc badanie aktowe spraw o zezwolenie na zawarcie małżeństwa 16-letniej kobiecie, która nie ukończyła
lat 18.
Takie badanie zostało przeprowadzone w 1973 r. przez J. Sztombkę13. Autor krytycznie ocenił praktykę sądową w zakresie orzekania
w omawianych sprawach. Zastrzeżenia jego dotyczyły braku aktywności sądów w zbieraniu materiału mającego istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy oraz zbyt częstego udzielania zezwolenia na zawarcie małżeństwa, co osłabia zasadę, że zawrzeć związek małżeński
może tylko osoba, która osiągnęła przepisany wiek. Obejmowało ono
jedynie sprawy z okręgu Sądu Wojewódzkiego w Łodzi. Najnowsze badanie reprezentatywne zostało przeprowadzone w Instytucie Wymiaru
Sprawiedliwości w 2009 r. przez M. Domańskiego14. Wyniki tych badań
stanowią cenne źródło informacji dotyczących wspomnianych przesłanek, zawartych w art. 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawie
we wszystkich zbadanych sprawach ważnym powodem uzasadniającym
zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa była ciąża narzeczonej lub
urodzenie przez nią dziecka15.
W piśmiennictwie najczęściej wymienia się, jako ważne powody, trzy
okoliczności:
1) dziecko urodzone ze stosunku stron zamierzonego małżeństwa,
2) ciąża wynikła z takiego stosunku,

12 J. Sztombka, Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego w praktyce sądowej,
Nowe Prawo 1973, nr 12, s. 1822-1823.
13 J. Sztombka, Zezwolenie, cit., s. 1817 i n.
14 M. Domański, Orzekanie, cit., s. 321 i n.
15 Tamże, s. 339.

Księga1.indb 100

2013-01-04 20:54:56

[7]

przeszkoda małżeńska ze względu na wiek w prawie polskim

101

3) istniejący już od dłuższego czasu między stronami, trwały związek faktyczny (konkubinat), a więc poważne prawdopodobieństwo zajścia kobiety w ciążę16.
Panuje zgodność poglądów co do uznania dwóch pierwszych przypadków za ważne powody. Rozbieżna jest ocena przypadku wymienionego jako ostatni17.
Kolejnym ważnym powodem w rozumieniu art. 10 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest przypadek bezpośredniego niebezpieczeństwa śmierci jednej ze stron zamierzonego małżeństwa18.
Wydaje się, że zamieszczanie w doktrynie zamkniętego katalogu
przypadków uznawanych za ważne powody nie byłoby właściwe, gdyż
ograniczałoby to sąd w ocenie konkretnej sytuacji w rozpoznawanej
sprawie. Dużo ważniejsza jest koncentracja sądu na drugiej przesłance,
tj. dobra rodziny.
Ustalenie ważnego powodu nie jest wystarczającą okolicznością do
udzielenia zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego. Konieczne
jest ustalenie, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Sąd powinien ocenić sytuację każdego z nupturientów,
ich wzajemne relacje, ustalić m.in., czy ich związek rokuje trwałość,
jaka jest ich sytuacja materialna i mieszkaniowa, ocenić dojrzałość fizyczną, psychiczną i społeczną kobiety, ustalić dane dotyczące mężczyzny, stosunek rodziców przyszłych małżonków do ich zamiaru zawarcia małżeństwa. Niestety sądy tych okoliczności nie ustalają, redukując
postępowanie dowodowe do minimum. Taką praktykę należy ocenić
negatywnie19.
Sąd ma obowiązek ustalić, czy związek, który powstanie po udzieleniu
zezwolenia, ma szanse na realizowanie podstawowych funkcji małżeństwa, czy będzie relacją trwałą i czy wpłynie pozytywnie na rozwój nie
w pełni dojrzałej kobiety i dzieci, które będą się wychowywały w rodzinie, która powstanie przez zawarcie małżeństwa w wyniku decyzji sądu.
16 A.
17
18
19
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Z badań wynika, że sąd w znacznym zakresie tego obowiązku nie wypełnia. Sądy realizują stereotypowe założenia, że w przypadku ciąży lub urodzenia dziecka przez małoletnią zawarcie małżeństwa jest jednoznaczne
z dobrem powstającej rodziny. Jest to rażące i niedopuszczalne uproszczenie, sprzeczne z treścią art. 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego20.
Ze wspomnianych wyżej badań M. Domańskiego wynika, że spośród
spraw, w których mężczyzna zamierzający zawrzeć małżeństwo z małoletnią dopuścił się przestępstw albo można było stwierdzić inne objawy patologii, w 11 przypadkach sąd udzielił zezwolenia, a oddalił tylko
w 3 przypadkach. W pozostałych przypadkach (ponad 65% badanych
spraw) sądy nie interesowały się przeszłością mężczyzny nawet w minimalnym stopniu. Nawet poważne (rażące) wątpliwości co do postawy
życiowej mężczyzny, będącego kandydatem na małżonka małoletniej
wnioskodawczyni, nie skłaniały sądów do podjęcia decyzji o nieudzieleniu zezwolenia na zawarcie małżeństwa21.
Z badań tych wynika również, że tylko w znikomej liczbie spraw
sądy dostrzegały problem związany ze zdrowiem psychicznym nupturientów. Uzyskując informację o tego rodzaju problemach, nie podejmowały bardziej szczegółowych badań. Ciąża narzeczonej była zawsze
ważnym powodem, wyłączającym ocenę przesłanki dobra rodziny, przy
czym ocena ta była dokonywana niezwykle liberalnie22.
Wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań socjologicznych
z udziałem respondentów, którymi byli nupturienci (120), kierownicy
Urzędu Stanu Cywilnego (40) i księża prowadzący kursy przedmałżeńskie (40), dostarczyły informacji, świadczących o niepokojącym zjawisku, tj. o zawieraniu małżeństw tylko ze względu na ciążę narzeczonej,
często wynikającej z przypadkowego kontaktu fizycznego, co niewątpliwie stwarza sytuację rozwodogenną23. Z badań tych wynika również,
że nupturienci w większości chętnie poddaliby się badaniom lekarskim,
20

Tamże, s. 344-345.
M. Domański, jw., s. 345-346.
22 Tamże, s. 350-351.
23 W. Stojanowska, Prawne środki zapobiegania pochopnemu zawieraniu małżeństw w świetle badań socjologicznych, Zeszyty Prawnicze, w druku.
21
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aby bardziej odpowiedzialnie podjąć decyzję o zawarciu małżeństwa24.
Problem wprowadzenia obowiązkowych lekarskich badań przedślubnych wciąż powraca w dyskusjach z wnioskami uregulowania tej instytucji w obowiązujących przepisach prawnych25.
3. Rozważania końcowe
Omawiany przepis art. 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi niewątpliwie istotny środek prawny, mający na celu zapobieganie
pochopnemu zawieraniu małżeństw. W obecnym stanie prawnym nie
wymaga on żadnego zabiegu legislacyjnego w kierunku jego nowelizacji, zarówno co do ustalonej granicy wieku, jak i przesłanek udzielenia
przez sąd zezwolenia na zawarcie małżeństwa.
Natomiast ogromny niepokój budzi jego stosowanie w praktyce. Przedstawione wyniki badań akt sądowych w omawianych sprawach, rozpoznanych w 2009 roku, przeprowadzonych przez M. Domańskiego w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, wykazały rażąco niepoprawną praktykę
stosowania przez sądy art. 10 KRO, wprost sprzeczną z założeniami ustawodawcy. Powierzchowność i wąski zakres postępowania dowodowego
powodowały, że sądy nie analizowały drugiej przesłanki, tj. dobra rodziny.
Sądy akceptowały tezę, że stwierdzenie ciąży lub urodzenie dziecka przez
małoletnią oznacza automatycznie wypełnienie tej przesłanki26.
Jeszcze większy niepokój wywołuje zestawienie tego badania z 2009
roku z badaniem przeprowadzonym w 1973 r. przez J. Sztombkę, który
tak samo krytycznie, jak M. Domański, ocenił praktykę stosowania art.
10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dodając zarzut zbyt częstego
udzielania zezwoleń na zawarcie małżeństwa mimo niespełnienia przesłanki dobra rodziny, co przekreśla sens ustalania granicy wieku 18 lat,
skoro z reguły sąd udziela zezwoleń prawie w każdej sprawie, nie analizując przesłanek. Brak analizy – zdaniem tego autora – wynika z braku
aktywności sądu w zbieraniu materiału dowodowego27.
24
25
26
27
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Skutki tego uporczywego nieprzestrzegania przez sądy przepisu art.
10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, trwającego prawie 40 lat, można by złagodzić przez nowelizację przepisów, które miałyby regulować
sposób przygotowania nupturientów (wszystkich bez względu na wiek)
do zawarcia małżeństwa, podobnie jak to się odbywa według przepisów prawa kanonicznego28. Być może przepisy te byłyby trudniejsze do
obejścia niż art. 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ze względu na
zmianę osoby stosującej prawo, którą byłby np. urzędnik USC, mający obowiązek przeprowadzenia rozmowy z nupturientami. Należałoby
wprowadzić, i to jak najszybciej, obowiązek poddania się nupturientów
badaniom lekarskim, przy czym wyniki tych badań byłyby dowodem
w sprawie o zezwolenie 16-letniej kobiecie na zawarcie małżeństwa.
Obowiązek ten miałby inny charakter niż obowiązkowe badania lekarskie przedślubne dotyczące wszystkich nupturientów, których wyniki
nie miałyby wpływu na zawarcie małżeństwa i pozostawałyby do oceny
nupturientów, czy powinny one doprowadzić do ich rezygnacji z małżeństwa. Natomiast wynik badań lekarskich, jako dowód w sprawie
z art. 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, podlegałby ocenie sądu
i mógłby mieć wpływ na jego rozstrzygnięcie.
Należałoby również wpływać na praktykę stosowania art. 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dokonując jego wykładni w ten sposób,
aby sąd był zobowiązany badać, czy ciąża narzeczonej była jedynym
ważnym powodem zawarcia małżeństwa, a poza tym nie było żadnego
emocjonalnego zaangażowania nupturientów (brak miłości – np. ciąża
była wynikiem przypadkowego współżycia). W takim przypadku należałoby oddalić wniosek już na tym etapie postępowania, gdyż tego
rodzaju ustalenie przesądza o niespełnieniu drugiej przesłanki – dobra
rodziny. Wydanie przez sąd zezwolenia na zawarcie małżeństwa w takim przypadku oznacza akceptację rozwodogennej sytuacji.
Należałoby jeszcze wspomnieć o art. 561 Kodeksu postępowania cywilnego, który wiąże się ściśle z art. 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wskazując sposób postępowania w omawianych sprawach.
28
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Wspomniany przepis (§ 3 zd. 2) stanowi, że sąd jest zobowiązany
wysłuchać wnioskodawcę, jak również osobę, z którą małżeństwo ma
być zawarte, oraz „w razie potrzeby” osoby bliskie nupturientów. Osobami bliskimi według tego przepisu są przede wszystkim rodzice każdego z przyszłych małżonków. Ich opinia powinna być szczególnie ważna
dla sądu w celu ustalenia, czy zamierzone małżeństwo będzie zgodne
z dobrem rodziny, która przez ten związek zostanie założona. Określenie
„w razie potrzeby” oznacza fakultatywność, a nie obligatoryjność, skoro
od uznania sądu zależy wysłuchanie osób bliskich. Należałoby postulować de lege ferenda zmianę tego przepisu, wprowadzając wyraźnie
sformułowany obowiązek sądu wysłuchania rodziców nupturientów29.
Wniosek ten wydaje się zasadny w szczególności ze względu na prezentowane tu wyniki badań aktowych J. Sztombki i M. Domańskiego,
z których wynika porażająca praktyka redukowania postępowania dowodowego w analizowanych sprawach, często ograniczonego jedynie
do przesłuchania wnioskodawczyni i uczestnika postępowania, a więc
tylko nupturientów.
Wypadałoby na koniec wyrazić zdziwienie, zamykające się w pytaniu, dlaczego sąd tak usilnie dąży do tego, aby udzielić zezwolenia,
koncentrując się tylko na przesłance „ważnych powodów”, i wykazuje
pośpiech w rozpoznawaniu tych spraw, skoro oddalenie wniosku, czyli
odmowa udzielenia zezwolenia, oznacza tylko odroczenie realizacji zamiaru zawarcia małżeństwa do czasu uzyskania przez wnioskodawczynię pełnoletności bez żadnego ryzyka. Natomiast udzielenie zezwolenia
bez postępowania dowodowego i rozeznania, czy ustawowe przesłanki
zostały spełnione, mogą skomplikować życie nupturientów, zwłaszcza
jeżeli okaże się w przyszłości, że rozwód jest nieunikniony. Zdarza się,
że jeszcze przed takim rozwodem przychodzą na świat następne dzieci,
które są narażone na wychowywanie się w rozbitej rodzinie. W takim
ujęciu można powiedzieć, że przedstawiona tu praktyka sądu pozostaje
w sprzeczności z dobrem dziecka, chociaż jego dobro jest często moty29 K. Pietrzykowski proponuje nawet uzależnienie wydania przez sąd zezwolenia od
zgody rodziców (por. K. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz,
pod red. K. Pietrzykowskiego, 2. wydanie, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010, s. 203).
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wem rozstrzygnięcia polegającego na udzieleniu zezwolenia na zawarcie małżeństwa.
Age as an impediment to marriage under Polish law
In the essay there is an extensive study of Art. 10 of the Polish Family and Guardianship Code regulating the age enabling to marry – 18 years of age and conditions (premises) of issuing by the court a permission to enter into marriage granted to a woman who
is at least 16 years old. The said scope of problems has been embraced in three points.
The first point concentrates on the evolution of provisions of law concerning the
lower limit of age enabling to enter into marriage, the second describes the premises of
issuing by the Court a permission to enter into marriage regardless of an impediment to
marriage, regulated by the above-mentioned Art. 10 and its practical use. The third point
contains a summary comprising critical comments on the use of Art. 10 of the Polish Family and Guardianship Code by the court as well as conclusions de lege ferenda in order
to improve the situation. One of the propositions was to make an amendment to the said
Code by inserting new clauses regulating the way of preparing the betrothed (regardless
of their age) for marriage as it is assumed by the Canon law.
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PRZESZKODY MAŁŻEŃSKIE
W KODEKSIE RODZINNYM I OPIEKUŃCZYM1
Treść: Uwagi wprowadzające. – 1. Przeszkody w ogólności (katalog, ratio legis). – 2. Poszczególne przeszkody małżeńskie. – Uwagi
końcowe.
Uwagi wprowadzające
Problematyka stanowiąca przedmiot referatu obejmuje szereg szczegółowych i złożonych zagadnień prawnych. Z kolei ramy czasowe, jak
również forma przedłożenia, nie pozwalają na omówienie ich w tym samym stopniu szczegółowości. Z konieczności zatem niektóre zagadnienia zostaną omówione szerzej, jak np. przeszkoda ubezwłasnowolnienia
całkowitego oraz przeszkoda choroby psychicznej albo niedorozwoju
umysłowego, inne natomiast – np. przeszkoda pokrewieństwa i powinowactwa – jedynie zasygnalizowane.
1 Artykuł jest rozszerzoną wersją referatu wygłoszonego na konferencji dotyczącej
przeszkód małżeńskich, zorganizowanej przez Wydział Prawa Kanonicznego UKSW
w Warszawie, w dniu 25 kwietnia 2012 r. Zaproponowany przez organizatorów konferencji tytuł referatu brzmiał: „Pozostałe przeszkody do zawarcia małżeństwa w polskim prawie rodzinnym”. Termin „pozostałe” odnosił się do wcześniejszego referatu
wygłoszonego na tej konferencji przez prof. W. Stojanowską, dotyczącego wieku jako
przeszkody do zawarcia małżeństwa. Oba referaty z woli organizatorów stanowić miały
pewną całość. Przedmiotem referatu były zatem inne – poza wiekiem – przeszkody do
zawarcia małżeństwa przewidziane w KRO. Zasadnicza treść referatu została zachowana, zmianie uległ jego tytuł.
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W tytule referatu użyty został termin „przeszkody małżeńskie”.
Warto w tym kontekście przypomnieć, że nie jest to termin ustawowy.
Ustawodawca prawno-rodzinny w odniesieniu do przedmiotu rozważań
posługuje się zazwyczaj formułą opisową: „nie może zawrzeć małżeństwa” (art. 10, 11, 12, 13 KRO) lub „nie mogą zawrzeć małżeństwa”
(art. 14 i 15 KRO). Stosuje również inne terminy, np. „okoliczności
wyłączające zawarcie małżeństwa” (art. 5 i 9 KRO), „okoliczności stanowiące podstawę unieważnienia” (art. 20 § 2 KRO), czy też „powód
unieważnienia” (np. art. 18 KRO)2. Doktryna posługiwała się często pojęciem „zakaz zawarcia małżeństwa”, a nawet „małżeństwo zakazane”3.
W nowszych publikacjach z zakresu prawa rodzinnego powraca się do
terminu „przeszkody małżeńskie”4.
1. Przeszkody w ogólności (katalog, ratio legis)
Zgodnie z art. 17 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżeństwo
może zostać unieważnione tylko z przyczyn przewidzianych w Kodeksie. Przepis ten wprowadza zasadę numerus clausus przeszkód do zawarcia małżeństwa. Małżeństwo może zostać unieważnione wyłącznie
na podstawie przyczyn (powodów) określonych w ustawie. Są nimi:
– nieosiągnięcie wymaganego wieku,
– ubezwłasnowolnienie całkowite.
– choroba psychiczna albo niedorozwój umysłowy,
– bigamia,
– pokrewieństwo i powinowactwo,
– stosunek przysposobienia5.
2 Szczegółowiej na ten temat por. J. Winiarz, w: System prawa rodzinnego i opiekuńczego, pod red. J. St. Piątowskiego, Warszawa 1985, s. 162 i n.
3 Por. np. J. Górecki, Unieważnienie małżeństwa, Kraków 1958, s. 6.
4 Por. np. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza i wykładnia, Warszawa 2001, s. 64 i n.; J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2005,
s. 95 i n.
5 Do wymienionego w treści katalogu przeszkód małżeńskich doktryna zalicza również wadliwe pełnomocnictwo (art. 16 KRO). W odróżnieniu do pozostałych przeszkód
przepis art. 16 KRO nie dotyczy bezpośrednio nupturientów, ich „zdatności” do zawarcia małżeństwa, ale pewnego „narzędzia prawnego”, umożliwiającego w pewnych
przypadkach zawarcie małżeństwa oraz jego unieważnienie. Zagadnienie to nie jest
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Wymieniony powyżej katalog przeszkód do zawarcia małżeństwa
jest wynikiem ewolucji, jaka dokonała się w polskim prawie rodzinnym
w tym zakresie. Warto w tym miejscu poświęcić kilka słów aspektowi historycznemu omawianego zagadnienia. Kodeks rodzinny z 1950
roku przewidywał węższy katalog przeszkód niż ustawa obecnie obowiązująca (bigamię, pokrewieństwo, powinowactwo, przysposobienie,
chorobę psychiczną oraz brak wymaganego wieku). Dekret Prawo małżeńskie z 25 września 1945 roku – poza przeszkodami takimi jak: wiek,
pokrewieństwo, powinowactwo, przysposobienie, choroba psychiczna
– do katalogu przeszkód małżeńskich zaliczał także małżonkobójstwo.
W art. 7 pkt 5 ustawodawca stanowił: „nie mogą zawrzeć małżeństwa
ze sobą osoby, z których chociażby jedna, celem umożliwienia małżeństwa, nastawała na życie małżonka swego lub małżonka drugiej
strony”6. Warto w tym kontekście podkreślić, że wspomniany dekret
w art. 5 stanowił nadto, że związek małżeński jest ważnie zawarty, jeżeli małżonkowie mają prawną zdolność do zawarcia małżeństwa, tzn.
ukończyli 18 rok życia. W trakcie prac nad Kodeksem rodzinnym ustawodawca zrezygnował z kategorii zdolności do zawarcia małżeństwa,
ograniczając się do unormowania przeszkód do zawarcia małżeństwa.
Podobne rozwiązanie przyjął ustawodawca w trakcie prac nad KRO.
Wypada jednak wspomnieć, że w ramach prac kodyfikacyjnych nad nowym Kodeksem (KRO) toczyła się dyskusja nad pojęciem zdolności
do zawarcia małżeństwa i zasadnością jej kodeksowego ujęcia. W doktrynie reprezentowano różne stanowiska, także co do charakteru prawnego owej zdolności. Postrzegano ją jako swoisty „wycinek” zdolności
prawnej i zarazem zdolności do czynności prawnych7. Reprezentowany
był również pogląd, zgodnie z którym zdolność do zawarcia małżeństwa jest zdolnością szczególną i nie mieści się w zdolności prawnej
przedmiotem niniejszych rozważań. Warto wspomnieć, że artykuł 151 KRO przewiduje
również możliwość unieważnienia małżeństwa z powodu stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, błędu co do tożsamości drugiej strony oraz bezprawnej groźby.
Przyczyny te stanowią odrębną od przeszkód kategorię prawną – wad oświadczenia woli
– dlatego również nie będą one przedmiotem zainteresowania w niniejszym referacie.
6 Por. Prawo familijne wraz z przepisami ogólnymi prawa cywilnego, Poznań 1947.
7 Por. J. Górecki, op. cit., s. 43 i n.
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regulowanej w KC. Ostatecznie przeważył pogląd, że wprowadzenie do
przepisów KRO pojęcia zdolności do zawarcia małżeństwa jest zbędne
oraz że kategoria ta jest na gruncie obowiązujących przepisów KRO
bezprzedmiotowa. Ustawodawcy chodzi bowiem nie o zdolność do zawarcia małżeństwa, lecz wyłącznie o ewentualne podstawy unieważnienia małżeństwa zawartego, a więc ważnego8.
Obowiązujący w KRO katalog przeszkód do zawarcia małżeństwa
można klasyfikować za pomocą różnych kryteriów. Zwykle wspomniane przeszkody dzieli się na bezwzględne (w odniesieniu do których nie
ma możliwości uzyskania zezwolenia sądu na zawarcie małżeństwa, np.
przeszkoda pokrewieństwa, bigamii) i względne – możliwe do „uchylenie” w poszczególnym przypadku decyzją sądu (np. przeszkoda wieku,
choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego). Inna klasyfikacja dokonywana jest za pomocą kryterium podmiotów uprawnionych do
żądania unieważnienia małżeństwa w przypadku zaistnienia określonej
przeszkody. Przyjmując to kryterium, wyróżnia się przeszkody, w przypadku których unieważnienia małżeństwa mogą żądać tylko małżonkowie (przeszkoda wieku, ubezwłasnowolnienia, choroby psychicznej),
oraz przeszkody, w odniesieniu do których unieważnienia małżeństwa
może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny (np. przeszkoda pokrewieństwa, bigamii).9
Omawiając instytucję przeszkód do zawarcia małżeństwa, nie sposób pominąć kwestię ratio legis tej instytucji. Zwykle jako uzasadnienie wprowadzonych przez ustawodawcę ograniczeń w zawieraniu
małżeństw przywołuje się w literaturze względy natury obyczajowej,
moralnej i eugenicznej. Wskazuje się również na społeczne funkcje
małżeństwa i związane z nimi cele. J. Górecki w swej monografii Unieważnienie małżeństwa wskazuje na dwa zasadnicze cele małżeństwa:
osiągnięcie pełni rozwoju i szczęścia oraz zrodzenie i wychowanie zdrowego potomstwa. Realizacja tych celów służy nie tylko małżonkom, ale
8

Por. J. Winiarz, w: System prawa rodzinnego i opiekuńczego, op. cit., s. 170.
Wyjątek stanowi w tej klasyfikacji przeszkoda wadliwego pełnomocnictwa,
w przypadku której unieważnienia małżeństwa może żądać jedynie mocodawca (udzielający pełnomocnictwa).
9
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całemu społeczeństwu. Dlatego, zdaniem Góreckiego: „zawarte w ustawie zakazy powinny wykluczać zawieranie małżeństw, co do których
istnieje daleko idące prawdopodobieństwo, że nie będą związkami dobrze funkcjonującymi i trwałymi (…)”10. Autor wskazuje tym samym
na społeczne funkcje omawianej instytucji przeszkód małżeńskich.
2. Poszczególne przeszkody małżeńskie
W art. 11 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustawodawca stwierdza:
„nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie”.
Ze sformułowania tego jednoznacznie wynika, że przeszkodą objęta jest
jedna postać ubezwłasnowolnienia – ubezwłasnowolnienie całkowite.
Jest ono orzekane przez sąd, gdy – zgodnie z art. 13 Kodeksu cywilnego –
osoba, która ukończyła lat 13, z przyczyn wskazanych przez ustawodawcę, „nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.” Cytowany przepis
art. 13 KC, jako przyczyny niemożności kierowania przez osobę swym
postępowaniem, stanowiącej przesłankę ubezwłasnowolnienia całkowitego, wymienia chorobę psychiczną, niedorozwój umysłowy oraz innego
rodzaju zaburzenia psychiczne (w szczególności pijaństwo i narkomanię).
Nie ulega wątpliwości, że wymienione przyczyny nie są same w sobie
przeszkodą do zawarcia małżeństwa na podstawie omawianego art. 11
KRO Przepis ten nie dotyczy bowiem sytuacji faktycznej osób chcących
zawrzeć małżeństwo – jak ma to miejsce w przypadku art. 12 KRO11 – ale
ich sytuacji prawnej – tzn. istnienia lub nieistnienia ubezwłasnowolnienia
całkowitego. Zakaz zawarcia małżeństwa sformułowany w art. 11 KRO
pojawia się jako skutek ubezwłasnowolnienia jako takiego.
W doktrynie i judykaturze utrwalił się pogląd, zgodnie z którym do
orzeczenia ubezwłasnowolnienia całkowitego nie wystarczy pozytywna weryfikacja w każdym poszczególnym przypadku ustawowych jego
przesłanek. Konieczne jest również istnienie celu ubezwłasnowolnienia, jakim jest pomoc osobie (w zakresie jej spraw osobistych i majątkowych.), w stosunku do której ma zostać orzeczone ubezwłasnowol10

J. Górecki, Unieważnienie małżeństwa, op. cit., s. 5.
Por. A. Zielonacki, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, pod red. H. Doleckiego i T. Sokołowskiego, Warszawa 2010, s. 55.
11
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nienie12. Celem tym, jak wskazuje Sąd Najwyższy, nie może być np.
ochrona osoby, której dobra mogą zostać zagrożone w wyniku zachowań osoby chorej (orz. z 15 maja 1969 r. I CR 132/68)13.
Wymienione w przepisie art. 13 Kodeksu cywilnego przyczyny
ubezwłasnowolnienia całkowitego – choroba psychiczna i niedorozwój
umysłowy – tworzą samoistną przeszkodę małżeńską. Zgodnie bowiem
z art. 12 KRO nie może zawrzeć małżeństwa „osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym”. Przeszkoda ta nie ma
charakteru bezwzględnego. Ustawodawca stwarza możliwość zawarcia
małżeństwa osobom, których omawiana przeszkoda dotyczy, o ile stan
zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu
przyszłego potomstwa oraz jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie. Stosownego zezwolenia na zawarcie małżeństwa
w opisanym wyżej przypadku udziela sąd opiekuńczy w trybie postępowania nieprocesowego. Warto podkreślić, że sąd, rozpatrując wniosek
strony, jest zobowiązany zgodnie z art. 561 §3 KPC zasięgnąć opinii
biegłego lekarza, w miarę możliwości psychiatry.
Wykładnia językowa omawianego przepisu art. 12 § 1 KRO w zakresie ustawowych przesłanek wymaganych do udzielenia zezwolenia na
zawarcie małżeństwa przez osobę dotkniętą chorobą psychiczną albo
niedorozwojem umysłowym prowadzi do wniosku, że przedmiotowe
zezwolenie nie powinno zostać udzielone, jeżeli stan zdrowia takiej
osoby zagraża samemu małżeństwu lub zdrowiu przyszłego potomstwa.
Z brzmienia przepisu wynika, że są to przesłanki rozłączne.
W doktrynie dominuje pogląd, zgodnie z którym choroba psychiczna
(lub niedorozwój umysłowy) zagraża małżeństwu, jeżeli wyłącza spełnianie przez małżonków ról i funkcji charakteryzujących „przeciętne
społecznie małżeństwo”14, w wyniku np. niemożności powstania trwa12 Szczegółowiej na ten temat por. M. Pazdan, w: Kodeks cywilny. Tom 1, Komentarz do art. 1-449, pod red. K. Pietrzykowskiego, wyd. 4, C.H.Beck, Warszawa 2005,
s. 88 i n.
13 Tamże, s. 88.
14 Por. K. Piasecki, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, pod red. K. Piaseckiego, wyd. 4, Warszawa 2000, s. 90.
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łych więzi (duchowej, fizycznej i gospodarczej). W odniesieniu do drugiej z wymienionych przesłanek dominuje pogląd, zgodnie z którym
użyte przez ustawodawcę określenie „zdrowie potomstwa” należy interpretować w sensie szerszym, niż wynikałoby to z jego literalnego
brzmienia. Celem ustawodawcy w tym przypadku jest nie tylko ochrona
dziecka przed ewentualną możliwością przekazania mu choroby psychicznej (zdrowie fizyczne i psychiczne), ale również w sytuacji, w której choroba psychiczna rodzica mogłaby znacząco wpływać na właściwy
proces wychowawczy, powodując jego wypaczenie (orz. SN z 29 grudnia 1978 r.)15. Część autorów, mimo akceptacji co do zasady opisanego
wyżej stanowiska SN, wskazuje jednak na nieprecyzyjność ustawodawcy w zakresie redakcji omawianej przesłanki, która może prowadzić do
różnych jego interpretacji16.
Przeszkoda choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego budziła i budzi liczne kontrowersje. W doktrynie podnosi się między innymi, że brak obowiązkowych przedślubnych badań lekarskich powoduje
trudność w ocenie, czy określony stan faktyczny wypełnia przesłanki
objęte dyspozycją normy art. 12 KRO. Ma to znaczenie tym większe, że
w praktyce ocenę w tym zakresie formułuje kierownik USC, który merytoryczne nie jest przygotowany do stwierdzenia istnienia omawianej
przeszkody w określonym stanie faktycznym – zakwalifikowania określonych zachowań jako przejawu choroby psychicznej. Problemu tego
– zdaniem wspomnianych autorów – nie rozwiązuje w pełni możliwość
zwrócenia się przez kierownika USC do sądu o rozstrzygnięcie, czy
w danym przypadku małżeństwo może zostać zawarte (art. 5 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego). Powyższe uwagi skłaniają tych autorów
do formułowania pod adresem ustawodawcy postulatu uchylenia przepisu art. 12 KRO i wprowadzenia obowiązku badań przedślubnych17.
Rezygnacja z zakazu objętego przepisem art. 12 KRO – zdaniem wspomnianych autorów – nie osłabia ochrony małżeństwa. Funkcje zakazu
wynikającego z art. 12 KRO „przejęłyby przepisy o zakazie zawierania
15 II

CR 475/78, OSPiKA 1980, nr 7-8, poz. 14.
Por. J. Winiarz, Prawo rodzinne, s. 63; por. także A. Zielonacki, op. cit., s. 56.
17 A. Zielonacki, op. cit., s. 61.

16
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małżeństwa przez osoby ubezwłasnowolnione całkowicie oraz przepisy
o wadach oświadczenia woli przy zawieraniu małżeństwa”18.
Wspomniana instytucja lekarskich badań przedślubnych nie jest obca
polskiemu prawa rodzinnemu. Wprowadzał ją np. art. 10 pkt 3 dekretu
Prawo małżeńskie z 1945 roku. Dyskusje na ten temat toczyły się również
w trakcie prac nad uchwaleniem Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz
przy okazji dziesiątej rocznicy jego uchwalenia19. W doktrynie od dawna
zgłaszano propozycje rozwiązań prawnych, umożliwiających wprowadzenie do polskiego prawa rodzinnego omawianej instytucji. Szczególnie
interesująca wydaje się propozycja M. Safjana. Wymienia on cztery możliwe sposoby podejścia ustawodawcy do omawianego problemu:
1. Obowiązkowe badania przedślubne, których negatywny wynik uniemożliwiałby zawarcie związku małżeńskiego aż do czasu wyleczenia,
2. Obowiązkowe badania przedślubne, których wyniki byłyby znane
nupturientom, bez dalszych negatywnych następstw w zakresie zdolności do zawarcia małżeństwa,
3. Obowiązkowe badania przedślubne, których wyniki byłyby znane
tylko osobie badanej,
4. Brak obowiązku badań przedślubnych.
Wspomniany Autor przytacza również wyniki badań socjologicznych
prowadzonych przez OBOP w połowie lat siedemdziesiątych20, których
przedmiotem był obowiązek lekarskich badań przedślubnych. Z badań
tych wynika, że większość ankietowanych opowiedziała się za obowiązkiem tego typu badań (69% badanych), przy czym dla 26% respondentów wynik badań nie powinien rodzić dla stron żadnych prawnych
konsekwencji, natomiast dla 43% ankietowanych negatywny wynik badań w zakresie zdrowia psychicznego powinien rodzić skutek w postaci
niemożności zawarcia małżeństwa.
Z pewnością warto powrócić do opisanej wyżej propozycji oraz rozważyć możliwość i zasadność ewentualnego wprowadzenia lekarskich
18

Tamże.
Szczegółowiej por. M. Safjan, W sprawie lekarskich badań przedślubnych, PiP
1974, nr 11, s. 107 i n.
20 Tamże, s. 111.
19
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badań przedślubnych. Wydaje się, że dobrym punktem wyjścia byłoby
przeprowadzenie aktualnych i reprezentatywnych badań aktowych i ankietowych dotyczących wspomnianej problematyki.
W doktrynie dyskutowany jest pogląd, co do dopuszczalności stosowania w odniesieniu do unieważnienia małżeństwa z przyczyn ujętych
w art. 12 KRO klauzuli generalnej zasad współżycia społecznego (art. 5
KC). Egzemplifikacją tego poglądu jest wyrok SN z 4 lutego 1985 roku,
w którym dopuszcza się możliwość oddalenia powództwa o unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej na podstawie art.
5 KC, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy, np. długotrwałe
i prawidłowe funkcjonowanie małżeństwa, pochodzenie z małżeństwa
dorosłych dzieci21. Stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uzasadnieniu do wskazanego wyżej wyroku spotkało się zarówno z aprobatą22, jak również krytyką23 w doktrynie. Aprobując rozstrzygnięcie SN
w danym stanie faktycznym, zgoła inaczej (krytycznie) należy ocenić
stosowania art. 5 KC w sprawach o prawa stanu, zwłaszcza pochodzenia
dziecka. Poza argumentami zgłaszanymi w doktrynie, przemawiają za
tym również zmiany wprowadzone do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ostatnią nowelą z dnia 6 listopada 2008 roku w zakresie ustalania
pochodzenia dziecka24.
Obok opisanych wyżej przeszkód ubezwłasnowolnienia całkowitego
oraz choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego w przepisach
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego uregulowano również przeszkodę
bigamii. Zgodnie z przepisem art. 13 KRO, nie może zawrzeć małżeństwa, „kto już pozostaje w związku małżeńskim”. Omawiana przeszkoda wynika z niekwestionowanej w naszym obszarze kulturowym zasady
monogamii25. Zasada ta jest przedmiotem ochrony karnoprawnej. Zgod21

Por. np. K. Piasecki, op. cit., s. 92; K. Pietrzykowski, op. cit., s. 216 i n.
Por. glosa A. Szpunara, NP. 1986, Nr 6, s. 82 i n.
23 Por. glosa A. Zielonackiego, OSP 1987 Nr 7-8, poz. 132.
24 Por. np. M. Kosek, Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010r. Analiza, Wykładania, Komentarz, pod red. W. Stojanowskiej, Warszawa 2011, s. 113.
25 Szerzej na ten temat por. np. J. Misztal-Konecka, Bigamia w prawie rzymskim,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
22
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nie bowiem z przepisem art. 206 Kodeksu karnego bigamia jest przestępstwem, podlegającym karze grzywny, ograniczenia wolności albo
jej pozbawienia do lat dwóch26. Odpowiedzialności karnej – jak wynika
ze wskazanego wyżej przepisu – podlega tylko osoba, która zawarła
małżeństwo bigamiczne.
Przeszkoda bigamii znana jest również prawu kanonicznemu, przy
czym inne jest źródło pochodzenia omawianego zakazu zawarcia małżeństwa. W prawie kanonicznym przeszkoda ta wynika z prawa naturalnego.
W celu wykluczenia niebezpieczeństwa zawarcia małżeństwa przez
osoby pozostające w związku małżeńskim, art. 3 § 1 KRO (w związku
z art. 54 ust. 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego) nakazuje złożenie dowodu ustania lub unieważnienia małżeństwa w odniesieniu do
osób zawierających je po raz kolejny.
Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o unieważnienie małżeństwa zawartego z naruszeniem przepisu art. 13 KRO jest każdy, kto ma
w tym interes prawny (§ 2). Taki zakres podmiotowy wspomnianego
uprawnienia jest niewątpliwie wyrazem negatywnego stosunku ustawodawcy do małżeństwa bigamicznego. Interes prawny ma w szczególności każdy z małżonków (małżeństwa bigamicznego) oraz małżonek
i dzieci z poprzedniego małżeństwa.
Małżeństwo zawarte z naruszeniem przepisu art. 13 KRO nie może
zostać unieważnione, jeżeli poprzednie małżeństwo ustało wskutek
śmierci małżonka niebigamisty, wskutek orzeczenia rozwodu lub zostało unieważnione. We wskazanych przypadkach dochodzi do konwalidacji małżeństwa bigamicznego. Ratio legis rozstrzygnięcia ustawodawcy, przewidzianego w § 3 przepisu art. 13 KRO jest w ostateczności
zasada ochrony małżeństwa. Małżeństwo bigamiczne może zostać unieważnione tylko wówczas, gdy poprzednie małżeństwo bigamisty trwa.
W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn przestaje ono istnieć, drugie małżeństwo traci swój wcześniejszy bigamiczny charakter i korzysta
26 Szerzej na ten temat por. np. M. Szewczyk, w: Kodeks karny. Część szczegółowa,
t. II, Komentarz do art. 117-277 k.k. (pod red. A. Zolla), wydanie II, Zakamycze 2006,
s. 713 i n.
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z ochrony. Zasada ta była znana już pod rządami Kodeksu rodzinnego
(por. art. 7 § 3), przy czym powodowała pewne wątpliwości w przypadku śmierci małżonka bigamisty27. W obecnym stanie prawnym ustawodawca expressis verbis wyłączył spod tej zasady wskazany przypadek.
Unieważnienie małżeństwa bigamicznego jest zatem możliwe w przypadku ustania małżeństwa wcześniejszego, jeżeli jego ustanie nastąpiło
w wyniku śmierci małżonka bigamisty.
Katalog przeszkód małżeńskich ukształtowany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym obejmuje również – z oczywistych powodów – przeszkodę pokrewieństwa (i powinowactwa). Warto najpierw wspomnieć,
że w ramach ostatniej nowelizacji tegoż Kodeksu (z 6 listopada 2008
roku) ustawodawca zdefiniował oba pojęcia opisujące omawianą przeszkodę. Zgodnie z przepisem art. 617 § 1 KRO pojęciem pokrewieństwa
obejmuje ustawodawca osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Jest
to tak zwane pokrewieństwo w linii prostej. Na określenie osób spokrewnionych w ten właśnie sposób (w linii prostej) ustawodawca posługuje się niekiedy terminami „zstępni” i „wstępni” (por. np. art. 129
KRO). Pokrewieństwo w linii bocznej odnosi się z kolei do osób, które
pochodzą od wspólnego przodka, przy czym nie są krewnymi w linii
prostej (np. rodzeństwo). Zgodnie z § 2 przepisu art. 617 KRO stopień
pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń.
Podstawą pojęcia pokrewieństwa jest więź biologiczna, łącząca określone osoby, na co wskazuje między innymi użycie we wspomnianym
przepisie terminu „pochodzi”. Prawo wiąże z tego typu więzami istotne skutki prawne. W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, poza
skutkiem w postaci omawianej przeszkody małżeńskiej (art. 14 KRO),
wskazać należy np. na unormowania dotyczące obowiązku alimentacyjnego (art. 129 KRO)28.
Z kolei powinowactwo – zgodnie z przepisem art. 618 KRO – powstaje w wyniku zawarcia małżeństwa i zachodzi między małżonkiem
27 Por. Z. Wiszniewski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, pod red.
B. Dobrzańskiego, J. Ignatowicza, wyd. II, Warszawa 1075, s. 50.
28 Por. także przepisy regulujące wybór opiekuna (art. 149 § 2 KRO) oraz przepisy
z zakresu prawa spadkowego dotyczące dziedziczenia ustawowego (np. art. 932 KC).
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a krewnymi drugiego małżonka29. Z brzmienia wspomnianego wyżej
przepisu wynika, że zawarcie małżeństwa jest konieczną przesłanką powstania powinowactwa. Nie zachodzi ono zatem, gdy małżeństwo zostało zawarte z naruszeniem art. 1 § 1 KRO (matrimonium non existens),
jak również w przypadku niezaistnienia innych koniecznych przesłanek
jego powstania, związanych z określoną formą jego zawarcia (np. art. 1§
2 KRO). Nie jest natomiast „przeszkodą” w powstaniu powinowactwa
zawarcie małżeństwa z naruszeniem omawianych przepisów art. 10-15
KRO. Małżeństwo zostaje wówczas zawarte, przy czym może zostać
unieważnione.
Zgodnie z art. 618 § 1 KRO powinowactwo trwa mimo ustania małżeństwa. Ten stosunek prawny wiąże zatem określone podmioty mimo
śmierci jednego z małżonków (uznania małżonka za zmarłego) oraz
rozwiązania małżeństwa przez rozwód.
Z powinowactwem prawo wiąże określone skutki. W zakresie prawa
rodzinnego – poza przeszkodą małżeńską uregulowaną w art. 14 KRO
– wymienić należy art. 144 KRO (obowiązek alimentacyjny miedzy ojczymem/macochą a pasierbem) oraz art. 90 KRO (możliwość nadania
pasierbowi nazwiska ojczyma).
Zakres omawianej przeszkody obejmuje krewnych w linii prostej oraz
rodzeństwo, jak również powinowatych w linii prostej. W odniesieniu
do krewnych objętych treścią art. 14 KRO przeszkoda ma charakter bezwzględny. Konsekwencją takiego rozstrzygnięcia jest niemożność konwalidacji małżeństwa zawartego między krewnymi w linii prostej lub
rodzeństwem. W stosunku do powinowatych ustawodawca przewiduje
możliwość zawarcia małżeństwa po uprzedniej zgodnie sądu.
Racją omawianej przeszkody są względy natury obyczajowej i eugenicznej.
29 Stosunek powinowactwa nie zachodzi natomiast między: jednym z małżonków
a osobą, która pozostaje w związku małżeńskim z krewnym drugiego małżonka, jednym
z małżonków a powinowatymi drugiego małżonka, powinowatymi jednego z małżonków z powinowatymi drugiego małżonka, krewnymi jednego z małżonków z krewnymi
drugiego z małżonków. Szerzej por. M. Kosek, w: Nowelizacja prawa rodzinnego na
podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010r. op. cit., s. 97.
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W przepisie art. 15 KRO ustawodawca prawno-rodzinny unormował
przeszkodę przysposobienia. Przeszkoda ta wynika z istoty stosunku
przysposobienia, którego celem jest ukształtowanie między podmiotami tego stosunku takiej relacji, jaka zachodzi między rodzicem a dzieckiem. Przeszkoda ta wykazuje w tym aspekcie pewne podobieństwo
do przedstawionej wyżej przeszkody pokrewieństwa (nazywana jest
niekiedy przeszkodą „pokrewieństwa” prawnego), co dla części autorów stanowi wystarczającą podstawę formułowania postulatu co do jej
uchylenia30.
Warto w tym kontekście przypomnieć, że prawo polskie przewiduje
trzy rodzaje przysposobienia – niepełne, pełne (rozwiązywalne) i pełne nierozwiązywalne (nazywane w doktrynie całkowitym)31. Każdy
z wskazanych wyżej rodzajów przysposobienia stanowi przeszkodę
w zawarciu małżeństwa. Rozwiązanie stosunku przysposobienia powoduje ustanie przeszkody.
Uwagi końcowe
Problematyka przeszkód małżeńskich przynależy do kompleksu zagadnień wchodzących w skład unormowań Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie zawarcia małżeństwa. Zarówno z teoretycznego,
jak i praktycznego punktu widzenia jest to problematyka ważna i aktualna, choć niezbyt często podejmowana w literaturze przedmiotu.
Scharakteryzowany w niniejszym artykule katalog przeszkód małżeńskich, przewidzianych przez polskiego ustawodawcę (art. 10-15 KRO),
jest w doktrynie w zasadzie akceptowany, co oczywiście nie wyłącza
dyskusji w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących omawianej problematyki. Jako przykład można wskazać przepis art. 12 KRO,
który – być może – będzie wymagał interwenji ustawodawcy.

30

Por. np. A. Zielonacki, op. cit., s. 69.
Szerzej na ten temat por. E. Holewińska-Łapińska, w: System Prawa Prywatnego,
t, 12, Prawo rodzinne i opiekuńcze, pod red. T. Smyczyńskiego, wyd. 2, Warszawa 2011,
s. 648 i n.
31
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Marriage impediment in the Polish Family and Guardianship Code
The article is an extended version of the study presented during a scientific conference organized by the Faculty of Canon Law of Cardinal Stefan Wyszynski University
in Warsaw on 25th April 2012 dedicated to marriage impediments under Polish law and
Canon law.
The article contains a study of the provisions of the Family and Guardianship Code
regulating impediments to marriage. The first part presents the very beginning of the
provisions in that matter under Polish law and a list of different types of impediments to
marriage. The second part embraces a specific description of the types of impediments
to marriage with special regard to the full legal incapacitation and mental illness or
retardation impediment. The article does not cover the age impediment (Art. 10 of the
Family and Guardianship Code) since it was the subject of a separate study at the abovementioned conference.
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ANNA GOŁĘBIOWSKA

ALKOHOLIZM JAKO PRZYCZYNA NIEWAŻNOŚCI
MAŁŻEŃSTWA WEDŁUG ORZECZNICTWA ROTY
RZYMSKIEJ I TRYBUNAŁÓW KOŚCIELNYCH
Wstęp
Problematyka związana z alkoholizmem była niejednokrotnie przedmiotem zainteresowania jurysprudencji rotalnej. Nie ulega wątpliwości,
że alkoholizm jest dość trudnym i powszechnym zjawiskiem społecznym, z uwagi na to, że uzależnienie od alkoholu powoduje daleko idące
konsekwencje w kwestii wyrażania zgody małżeńskiej. Poza tym warto
zaznaczyć, że uzależnienie od alkoholu stanowi przyczynę niezdolności
osoby do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, co szczególnie
widoczne jest w pracach sądów kościelnych.
1. Pojęcie alkoholizmu
W naszej rzeczywistości alkoholizm postrzegany jest jako poważny
problem społeczny, psychologiczny oraz prawny. Problematyka dotycząca alkoholizmu coraz częściej występuje w orzecznictwie Roty
Rzymskiej i w trybunałach kościelnych, jako przyczyna niezdolności
osoby do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. W związku
z tym zasadna wydaje się próba określenia, na czym właściwie polega
alkoholizm. Z tego też względu, rozpatrując zagadnienie alkoholizmu,
jako przyczynę nieważności małżeństwa, należy wyjaśnić znaczenie
tego terminu. W literaturze przedmiotu nie można znaleźć definicji,
co do której nie wysuwanoby zastrzeżeń i która byłaby uznana przez
wszystkich. Ogólnie rzecz biorąc, alkoholizm to przede wszystkim proces patologiczny, który objawia się zaburzeniem czynności organizmu,
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na skutek nadmiernego spożywania napojów zawierających etanol1. Według innej definicji alkoholizm określa się, jako chroniczne zaburzenie
zachowania się, objawiające się niezwykłym zaabsorbowaniem alkoholem i jego spożyciem ze szkodą dla zdrowia fizycznego i psychicznego,
utratą kontroli po rozpoczęciu picia oraz postawą samodestrukcyjną w
relacjach osobowych i w sytuacjach życiowych2.
W 1951 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała następującą definicję alkoholizmu: „Alkoholizm to każdy sposób picia napojów
alkoholowych, który wykracza poza miarę tradycyjnego, zwyczajowego
spożycia, albo poza ramy obyczajowego, przyjętego w całej społeczności picia towarzyskiego, bez względu na czynniki etiologiczne, które do
takiego zachowania prowadzą i niezależnie od zakresu, w jakim te czynniki etiologiczne zależą od dziedziczności, konstytucji oraz nabytych
wpływów fizjopatologicznych i metabolicznych”3. Z definicji tej wyni1 Por. E. Woydyło, R. Stec, R. Kijanowski, Alkohol i alkoholizm, Warszawa 1997,
s. 11. Autor podkreśla, że alkoholizm nie stanowi odrębnej jednostki chorobowej,
zaburzenia z nim związane można bowiem podzielić na dwie grupy, czyli: zaburzenia związane z bezpośrednim wpływem alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy oraz
zaburzenia wynikające ze zmian zachowania w stosunku do alkoholu (nadużywanie
i uzależnienie). Poza tym Autor zaznacza, że alkoholizm rozwija się na różnym podłożu psychicznym, gdzie za przyczyny powstawania uzależnienia od alkoholu uznaje
się, m.in. wadliwe stosunki rodzinne i niski poziom wykształcenia danej osoby albo
brak celów życiowych oraz aktywności społecznej, praktyk religijnych lub naśladowanie negatywnych postaw przyjętych przez znajomych czy też palenie papierosów.
Autor wyjaśnia, że z badań nad zagadnieniem alkoholizmu wynika, że predyspozycje
do alkoholu mają osoby o cechach osobowości antysocjalnej. Ponadto podatność na
nadużywanie alkoholu przejawiają osoby z wysokim poziomem lęku, a także osoby ze
zwiększoną reaktywnością na czynniki stresujące. H. Wehr, Genetyczne aspekty uzależnienia od alkoholu, Warszawa 1991, s. 33. Czynniki genetyczne przez stymulowanie
swoistego rodzaju doznań mogą być czynnikiem powtarzającego się picia alkoholu, jak
również czynniki środowiskowe mogą w pewnym stopniu torować drogę do uzależnienia osobom szczególnie podatnym.
2 Por. M. E. Chafetz, Alcoholism and Alcoholic Psychoses, w: Comprehensive
Textbook of Psychiatry, Baltimore 1976, t. 2, s. 1333. ������������������������������
Taką definicję alkoholizmu podaje A. Stankiewicz w artykule: Wpływ alkoholizmu chronicznego na ważność umowy
małżeńskiej, Kościół i Prawo, t. 3. Lublin 1984, s. 113.
3 T. Kulisiewicz, Zespół uzależnienia alkoholowego (choroba alkoholowa). Rozpoznanie i leczenie, Warszawa 1984, s. 5. Autor wskazuje na dwie grupy teorii, które wyjaśniają cały mechanizm uzależnień. Do pierwszej grupy zalicza teorie psychoanalityczne, które dopatrują się uwarunkowań uzależnień w sferze instynktownej, jak również
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ka, że alkoholicy to osoby, które nadmiernie piją i u których zależność
od alkoholu jest taka, że wskazuje wyraźnie na zaburzenia psychiczne
albo na objawy zakłócające ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Poza tym
zależność od alkoholu może mieć wpływ na stosunki z osobami drugimi i ich zachowanie się socjalne i ekonomiczne, bądź też wskazuje
na objawy zwiastujące zaburzenia tego rodzaju4. Niektórzy autorzy podkreślają, że cechą charakterystyczną alkoholizmu jest głód alkoholowy,
czyli pragnienie ponownego picia, utrata kontroli oraz uzależnienie od
alkoholu, które ustala się powoli przy założeniu minimum początkowej
tolerancji5.
Według współczesnej medycyny alkoholik jest człowiekiem chorym, a alkoholizm jest chorobą6. Jednocześnie należy wyjaśnić, iż
w sferze ego. W tych teoriach zaznacza się ogromną rolę kolejnych faz dojrzewania
osobowościowego i psychicznego danej jednostki, a także postępującego razem z nimi
uzależnienia od wpływów środowiskowych. Do drugiej grupy natomiast zalicza się teorie egzystencjalne. Autor wyjaśnia to tym, że istotą ludzkiej egzystencji jest dążenie
do realizowania swoich aspiracji, dlatego też w sytuacji niepowodzenia dochodzi do
przeżywania cierpienia, któremu osoba stara się zaradzić i w związku z tym podejmuje
różnego rodzaju działania. Niemniej jednak w tych działaniach może mieć miejsce działanie destrukcyjne, których cechą charakterystyczną jest odsuwanie od siebie problemów. Z tego też względu może to prowadzić do nadużywania, a potem do uzależnienia
od alkoholu.
4 Por. J. Lechicki, ABC, co wiem o alkoholu i alkoholizmie, Warszawa 1986, s. 3.
5 Por. A. Stankiewicz, Wpływ alkoholizmu chronicznego…, s. 113. Autor zaznacza,
że niektóre zaburzenia osobowości predysponują do rozwoju uzależnienia alkoholowego. Według Autora dotyczy to zwłaszcza osób o cechach osobowości antysocjalnej. Ponadto osoba nadużywająca alkoholu lub uzależniona od niego wykazuje upośledzenie
w następujących dziedzinach: praca lub nauka, zdrowie, stosunki rodzinne, funkcjonowanie społeczne, czy też przestrzeganie prawa.
6 Por. Cz. Cekiera, Alkoholizm a niedostosowania, Lublin 1994, s. 154 – 156. Autor
podkreśla, że: „Alkoholik to człowiek uzależniony od alkoholu. Stopień nałogu może
mieć różne formy – od zwykłego nawyku picia przez nałogowe nadużywanie aż do
chronicznego uzależnienia ze skutkami psychodegradacji. Ostra intoksykacja alkoholowa wywołuje w organizmie daleko idące zmiany, powodujące ujemne skutki społeczne,
prawne i psychologiczne w zachowaniu człowieka. Stopień używania i nadużywania
oraz psychofizycznej zależności od alkoholu może mieć różne formy, fazy, dynamikę
i patologię. Gdy systematycznie przyjmowany alkohol zostaje wbudowany w metabolizm i fizjologię organizmu, wówczas organizm zaczyna go potrzebować do normalnego funkcjonowania, nie może się obyć bez niego. Alkoholik odczuwa przymus picia”.
Poza tym Autor wyjaśnia, że: „Pod wpływem alkoholu wytwarza się zespół objawów
klinicznych, chorobowych oraz psychicznych właściwych dla poszczególnych faz roz-
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w 1848 r. lekarz szwedzki Magnus Huss dokonał pierwszej próby opisu alkoholizmu, jako choroby przewlekłej7. Poza tym warto zaznaczyć,
że właśnie od niego pochodzi nazwa „alkoholizm chroniczny”, która
oznacza nałogowe, chroniczne nadużywanie alkoholu. Znane są różne
typologie alkoholików, które zostały oparte na fizyczno-psychicznym
obrazie objawów klinicznych i cech nieprzystosowania społecznego.
Warto zaznaczyć, iż kliniczny obraz alkoholizmu chronicznego wyraża się zaburzeniami prawie we wszystkich czynnościach organicznych
i psychicznych. Zatem można powiedzieć, że zaburzeniu ulega spostrzeganie, uwaga, pamięć, myślenie, krytycyzm, stany emocjonalne

woju alkoholizmu”. Jednocześnie Autor zaznacza, że: „Gdy uzależniony przestaje pić,
pojawiają się fizyczne i psychiczne dolegliwości oraz cały zespół objawów chorobowych, zwany zespołem abstynencyjnym. Nałogowy alkoholizm polega na nie dającym
się opanować przymusie picia. Przymus ten może być fizyczny lub psychiczny, najczęściej jednak obie formy przymusu występują łącznie (głód alkoholowy). Alkoholik
może być także uzależniony od grupy, w której panuje zwyczaj picia (uzależnienie
społeczne). Ten rodzaj uzależnienia stał się ostatnio przedmiotem intensywnych badań
socjologiczno – psychologicznych. Uzależniony od alkoholu człowiek upija się wbrew
procesom myślowo – refleksyjnym (towarzyszy mu obsesja picia). Po dłuższym okresie alkoholizowania się alkohol powoduje w organizmie zmiany somatyczne. Zmiany
powodują równocześnie zmiany psychiczne, zwane niekiedy zwyrodnieniem alkoholowym albo zwyrodnieniem charakterologicznym. Jest to zanik wyższych funkcji psychicznych, uczuciowych, postaw moralnych. Z czasem alkohol powoduje uszkodzenie
przednich płatów czołowych, gdzie mieszczą się ośrodki krytycznego myślenia, uczuć
estetycznych. etycznych, postaw moralnych. Motywacja człowieka uzależnionego staje się instynktowna, pragnie on zdobyć pieniądze za wszelką cenę, aby kupić alkohol
i zaspokoić głód”.
7 Por. St. Paździor, Przyczyny psychiczne. Niezdolność osoby do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095, Lublin 1999, s. 236. Autor wyjaśnia, że dokonano wielu
prób klasyfikacji alkoholizmu. Typologie te zostały oparte na fizyczno-psychicznym
obrazie objawów klinicznych i cech nieprzystosowania społecznego. Ponadto dodaje,
że: „Kliniczny obraz alkoholizmu chronicznego wyraża się zaburzeniami w niemal
wszystkich ważniejszych czynnościach organicznych i psychicznych. W tych ostatnich najczęściej ulega zaburzeniu spostrzeganie, uwaga, pamięć, myślenie, krytycyzm, stany emocjonalne, uczuciowe i drążeniowe. Zmiany psychiczne występują
jako korelaty zmian fizjologicznych przede wszystkim w korze mózgowej. Stopień
ich zaburzenia i tempo rozwoju zależy od indywidualnej konstytucji psychofizycznej
danej jednostki”.
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i uczuciowe8. Znawcy w dziedzinie alkoholizmu wyróżniają fazy objawowe9 oraz wyodrębniają stadia alkoholizmu10.
8

Por. Cz. Cekiera, Alkoholizm…, s. 157.
Por. E. M. Jellinek, The conxept of alcoholism, New Brunswick 1960, s. 89-91. ���
Autor zaznacza, że w alkoholizmie istnieją cztery fazy. Pierwszą jest faza objawowa wstępna, która trwa od kilku miesięcy do paru lat. Ponadto jest to faza: „objawów znieczulenia
emocjonalnego, obniżenia tolerancji wobec napięcia psychicznego, podwyższenia tolerancji na alkohol”, której cechą charakterystyczną jest: „sporadyczne poszukiwanie rozwiązania psychicznego za pomocą alkoholu”. Drugą fazą jest faza zwiastunowa, która
może trwać od pół roku do pięciu lat. Objawia się tym, że po niewielkiej „ilości alkoholu
pojawia się niepamięć z okresu upicia się”. Innymi objawami tej fazy są: „picie potajemne, ciągła myśl o alkoholu, chciwość alkoholu, picie szybkie i dużej ilości na raz,
poczucie winy z powodu picia, powtarzające się luki pamięciowe”. Z kolei trzecią fazą
jest faza krytyczna, która objawia się z chwilą utraty kontroli picia i „zapoczątkowuje
rozwój toksykomanii alkoholowej” oraz „system alibi”, który stosuje alkoholik, jako
„mechanizm obronny racjonalizacji”, próbując uzasadnić „racjonalnie” swoje zachowanie „godne napiętnowania i usprawiedliwić je wobec innych”. Ponadto alkoholik „traci
szacunek do siebie, zaniedbuje obowiązki rodzinne i porzuca pracę”. Jednocześnie w tej
fazie pojawiają się „zaburzenia wegetatywne, obniżenie popędu płciowego z podejrzeniami niewierności małżeńskiej (zazdrość o partnera)”. Czwarta faza to faza przewlekła,
objawiająca się „wielodniowym, zapamiętałym piciem (tzw. ciągi picia). W tej fazie
pojawia się „degradacja moralna z jeszcze odwracalnymi zaburzeniami psychicznymi.
Zdarza się picie denaturatu i innych alkoholi niespożywczych. Na koniec uzależniony
załamuje się zupełnie, uznaje się za pokonanego przez alkohol”.
10 Por. L. Hryniewicz, Kliniczne zagadnienie alkoholizmu, Warszawa 1969, s. 75–
77. N. Kessel, H. Walton, Alkoholizm, Warszawa 1967, s. 103. Autorzy wyróżniają trzy
stadia alkoholizmu. Pierwsze to stadium nadmiernego picia, w którym: „osoba pijąca
więcej czasu spędza na piciu towarzyskim, pije przez większość nocy w ciągu tygodnia
i po kryjomu, wybiera mocniejsze alkohole, pije, aby uwolnić się od napięcia. U alkoholika pojawia się tolerancja na alkohol i poczucie winy z powodu picia, czuje jednak, że
alkohol jest mu potrzebny do normalnego funkcjonowania w towarzystwie i w pracy”.
Drugie to stadium nałogu alkoholowego, w którym: „alkoholik zdradza objawy amnezji
alkoholowej, traci kontrolę nad zachowaniem, pojawiają się zaburzenia funkcji psychicznych, pamięci, obniżenie zainteresowań, absencje w pracy, konflikty z pracodawcą
i krewnymi. Okłamuje rodzinę i zaciąga długi”. Poza tym stadium to charakteryzuje się
tym, że: „alkoholik ujawnia błędną interpretację swojej sytuacji. Na skutek osłabienia
popędu płciowego pojawia się patologiczna zazdrość, nierzadko rozpad rodziny, utrata
pracy. Pojawiają się myśli samobójcze i próby samobójstwa”. Trzecie to stadium alkoholizmu przewlekłego, w którym dominują: „ujemne objawy fizyczne i psychiczne.
W myśleniu pojawiają się poważne luki i zaburzenia. W tym stadium coraz częściej
występuje derilium tremens, różne ciężkie schorzenia fizyczne i zaburzenia psychiczne.
Powyższe objawy stanowią kliniczny i psychologiczny obraz osobowości alkoholika
oraz przejawy jego niedostosowania społecznego”.
9
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W rozważaniach nad problematyką chorób i uzależnień należy zwrócić uwagę na to, że procesowi uzależnienia od alkoholu mogą towarzyszyć psychozy alkoholowe, które są definiowane jako choroby psychiczne wynikające z przewlekłego zatrucia alkoholem. Do psychoz
alkoholowych zalicza się, m.in.: majaczenie11, omamicę alkoholową12,
alkoholowy obłęd zazdrości13, zespół amnestyczny Korsakowa14 oraz
11

Por. J. Jaroszyński, Psychozy schizofreniczne, w: Psychiatria, (red.) A. Bilikie1992, s. 78. Autor wyjaśnia, że majaczenie alkoholowe
określane jest jako derilium tremens, biała gorączka. Podkreśla również, że może „rozpocząć się pod koniec okresu niepohamowanego picia lub w okresie trwania zespołu
abstynencyjnego”. Ponadto u chorego występują „zaburzenia orientacji, liczne omamy
wzrokowe o przerażającej treści, towarzyszy temu podniecenie oraz silny lęk. Alkoholik
widzi małe zwierzęta, niekiedy ludzi, potwory, słyszy głosy grożące i ubliżające mu.
Może mu się wydawać, że bierze udział w jakiejś bitwie, co z jego strony prowadzi
do agresji, otoczenie może uważać za swoich wrogów, stąd też staje się bardzo niebezpieczny”. Z tego też względu w nietypowych majaczeniach rozpoznaje się „zespół
paranoidalny między innymi przy stwierdzeniu urojeń prześladowczych”.
12 T. Bilikiewicz, Psychiatria, Warszawa 1974, s. 265. Autor wyjaśnia, że omamica
alkoholowa określana jest jako: „ostra halucynacja alkoholowa, a jej głównymi objawami są iluzje i omamy słuchowe oraz związane z nimi urojenia prześladowcze. Chory
słyszy głosy ludzkie o nieprzyjemnej dla niego treści, które go oskarżają, obrażają lub
czymś mu grożą. Wywołuje to u alkoholika strach, lęk oraz przekonanie, że coś zagraża
jemu albo jego rodzinie”.
13 P. E. Mullen, Jealousy: The Pathology of Passion, British Journal of Psychiatry
158 (1991), s. 593–601. Autor wyjaśnia, że z nadużywaniem alkoholu połączona jest
dość często zazdrość, szczególnie ze strony mężczyzny, która doprowadza do destrukcji
wspólnoty małżeńskiej. Ponadto można znaleźć stwierdzenie, że zazdrość na polu psychiatrii i psychologii stanowi pewien rodzaj patologii, co może być oznaką niedojrzałości. Autor dodaje, że o patologicznej zazdrości można mówić wtedy, gdy ma miejsce
alkoholowy obłęd zazdrości. Jednakże najbardziej charakterystycznym objawem, tzw.
„zespołu Otella”, są usystematyzowane urojenia zazdrości i niewierności małżeńskiej.
Nadużywanie alkoholu może przybrać postać urojeniowy w zespole paranoicznym, tzw.
przewlekłego obłędu alkoholowego (paranoia alkoholica). Poza tym Autor podkreśla,
że: „w rozwoju psychozy dochodzi do opanowania całej osobowości chorego urojonym
problemem niewierności miłosnej. Psychoza ta może doprowadzić do kolizji z prawem,
a mianowicie do (…) prób zabójstwa <niewiernej żony> i jej domniemanych kochanków. System tych urojeń przybiera niejednokrotnie cechy absurdalności”. Na tę chorobę
zapadają zazwyczaj starsi alkoholicy i trwa ona czasami do końca życia.
14 T. Bilikiewicz, Psychiatria…, s. 261. Autor wyjaśnia, że na zespół amnestyczny
Korsakowa zapadają najczęściej ludzie starsi i zazwyczaj kobiety. Ponadto zaznacza,
iż zespół Korsakowa: „Jest przewlekły, czasami poprzedzają go majaczenia drżenne.
Głównym objawem choroby Korsakowa jest zaburzenie pamięci, a przede wszystkim
procesów zapamiętywania. Chory prawie natychmiast zapomina o wydarzeniach bieżąwicz, S. Strzyżewski, Warszawa
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depresję alkoholową15. Osoba uzależniona od alkoholu wykazuje
„osłabienie sądu praktycznego w wyniku rozdźwięku pomiędzy wewnętrznym światem fikcji a rzeczywistością”16. Poza tym niektórzy
autorzy podkreślają, że: „alkohol zaczyna być instrumentem redukcji
lęku przed światem, przed realnym zaangażowaniem się w niego, przed
realnymi relacjami interpersonalnymi”17. Zatem można powiedzieć, że
osoba uzależniona od alkoholu buduje pomiędzy sobą a rzeczywistością pewien rodzaj muru i nie dopuszcza żadnych informacji na swój
temat, szczególnie tych negatywnych. Z tego też względu nie jest w
stanie zawrzeć ważnego związku małżeńskiego dla racjonalnych i umotywowanych powodów18. Alkoholik jest osobą niedostosowaną społecznie i nieodpowiedzialną za podjęte obowiązki w rodzinie i w pra-

cych. Niezdolność zapamiętywania powoduje znaczne zaburzenia orientacji w czasie
i miejscu. U chorego powstają luki pamięciowe, które są wypełniane konfabulacjami.
Są one coraz rozleglejsze i łącząc się ze sobą układają się w jedną całość, co powoduje
bezkrytycyzm i otępienie chorego. Jego nastrój jest tępy, czasami płytko euforyczny.
Niekiedy choroba ta prowadzi do śmierci i jest ona jednym z najważniejszych, ponieważ
nieodwracalnych powikłań alkoholizmu”.
15 D. Soszyńska, Alkohol i psychika, Warszawa 1980, s. 54. Autorka wyjaśnia, iż
depresja alkoholowa stanowi jeden z objawów zespołu abstynencyjnego. Zgodnie z jej
opinią alkohol działa depresjogennie przez to, że: „wpływa na płynność błon komórkowych neuronów oraz na aktywność układów neuroprzekaźnikowych, odpowiedzialnych
za nastrój, a także przez hipowitaminozy, które oddziałują na neuroprzekaźnictwo”. Jednocześnie zaznacza, że depresja „rodzi u alkoholików myśli i zamiary samobójcze”, jak
również doprowadza do większego upijania się, co pogłębia ich nastrój i nasila lęk oraz
tendencje samobójcze. Poza tym Autorka podkreśla, że nadużywanie alkoholu może
doprowadzić do „paranoi alkoholowej”, kiedy czynnikiem decydującym o stwierdzeniu
nadużywania alkoholu są stwierdzone zmiany psychiczne i somatyczne. Chory „sięga
po alkohol jako środek łagodzący napięcia, a picie staje się dla niego sposobem na życie
(…). Niedojrzałość przejawia się w tym, że inne rozwiązania problemów życiowych są
dla jednostki niedostępne i niewystarczające, a picie dostarcza jej tak wiele gratyfikacji,
że nie jest w stanie zatrzymać tego procesu”.
16 W. Góralski, Nieważność małżeństwa z tytułu poważnego braku rozeznania oceniającego z powodu toksykomanii u obojga stron (kan. 1095 n. 2) w wyrokach Roty
Rzymskiej z 23 II 1990 r. c. Stankiewicz, Ius Matrimoniale, t. 3, Lublin 1992, s. 95.
17 A. Makowska, R. Poprawa, Psychologiczne rozważania na temat uzależnienia od
alkoholu, Zdrowie Psychiczne 30 (1989), s. 113 – 124.
18 Por. M. Żurowski, Problem rozeznania oceniającego, Prawo Kanoniczne
28 (1985), s. 3-15.
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cy19. Dlatego alkoholizm, którego konsekwencją jest degradacja struktur i funkcji psychicznych w kierunku niedojrzałości osobowościowej,
może być powodem zaburzonych relacji interpersonalnych, co w sytuacji małżeństwa jest czymś bardzo niebezpiecznym20.
W związku z tym dla sędziego kościelnego istnieje dość charakterystyczne kryterium, którym jest ubytek „osobowości moralnej” oraz
„oceny etycznej”, która z pewnością nie występuje wskutek upojenia
jednorazowego, tylko jest stanem habitualnym w psychice osoby chorej, czyli alkoholika chronicznego. Wobec tego ubytek zdolności oceny etycznej stanowi oznakę ubytku samej osobowości. Z uwagi na to
można powiedzieć, że dochodzi do pewnego zwyrodnienia etycznego21.
W chronicznym alkoholizmie oprócz niezdolności do relacji międzyosobowej następuje także pogorszenie się zdolności moralnego i etycznego
wartościowania, co w konsekwencji uniemożliwia zaistnienie wspólnoty małżeńskiej22. Zatem nadużywanie alkoholu może także spowodować
osłabienie funkcji psychicznych, szczególnie zaś zdolność rozpoznawania znaczenia czynu i kierowania swoim postępowaniem. Poza tym
osoba pijąca nie jest w stanie ocenić krytycznie znaczenia obowiązków
wypływających z trwałej i dozgonnej relacji małżeńskiej23. W związku
z tym osoba pijąca nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem
i u takich osób „brak jest jakiejkolwiek ważnej woli do wyrażania zgody małżeńskiej”24.

19 Por. T. Kulisiewicz, Zespół uzależnienia alkoholowego (choroba alkoholowa).
Rozpoznanie i leczenie, Warszawa 1984, s. 28.
20 W. Prężyna, Problem psychologicznych kryteriów niezdolności do podjęcia
i wypełnienia zobowiązań małżeńskich, Kościół i Prawo, t. 6, Lublin 1989,
s. 103–114.
21 Por. B. Laversin, Alcoholism chronique feminin et nullite de mariage, Ius Canonicum 121 (1972), s. 325.
22 Por. W. Góralski, Małżeństwo wspólnotą całego życia mężczyzny i kobiety, Ius
Matrimoniale, t. 1, Lublin 1990, s. 7–18.
23 Por. A. Stankiewicz, Wpływ alkoholizmu chronicznego…, s. 120.
24 Tamże, s. 122.
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2. Alkoholizm w orzecznictwie Roty Rzymskiej
Kwalifikacje alkoholizmu chronicznego jako przyczyny nieważności
małżeństwa zastosowano w kilku wyrokach Roty Rzymskiej25. Z tego
też względu na ukierunkowanie się jurysprudencji rotalnej w zakresie
alkoholizmu chronicznego wpłynęło stanowisko orzecznictwa rotalnego, w którym starano się tę kwestię rozwiązać nie według kryterium
zwykłego używania rozumu (simplex usus rationis), tylko zgodnie
z kryterium wystarczającej rozporządzalności małżeńskiej (sufficiens
discretio iudicii)26. Na uwagę zasługuje wyrok z dnia 24 lutego 1961 r.,
c. Sabattani, w którym w motywach prawnych przedstawiono etiologię
alkoholizmu chronicznego w świetle uwarunkowań psychiatrycznych
i psychologicznych, traktując tę chorobę jako upośledzenie umysłowe
w sensie szerszym (mentis debilitas sensu lato)27. W wyroku tym przedstawiono kilka podstawowych elementów dla oceny rozporządzalności
małżeńskiej przy alkoholizmie chronicznym, a są to: zadawnienie procesu intoksykacyjnego, co mogło spowodować degenerację komórek
mózgowych i zaburzenia psychiczne; ciężkość procesu intoksykacyjnego, występujące zamroczenia lub plany samobójstwa; przebywanie
w zakładach psychiatrycznych; objawy amencji, jak urojenia, halucynacje; zauważalna degeneracja moralna. W myśl wyroku diagnoza alkoholizmu chronicznego z okresu trwania małżeństwa stanowi tylko ważną
poszlakę braku rozeznania małżeńskiego28.
W orzeczeniu z dnia 17 maja 1972 r. c. Palazzini stwierdzono, iż pozwany nadużywał alkoholu, z tym, że nie było żadnych dowodów na
to, aby przebywał on w zakładzie psychiatrycznym albo leczniczym29.
25 Por. Dec. SRR. vol. 32 (1940), dec. XV, n. 3 – 5; Dec. SSR. vol. 35 (1943), dec.
XXII, n. 4–6.
26 Por. A. Stankiewicz, Wpływ alkoholizmu chronicznego…, s. 117.
27 Por. SRRD 53 (1961), s. 121.
28 Por. tamże, s. 125.
29 Wyrok cytowany za A. Stankiewicz, Wpływ alkoholizmu chronicznego…, s. 120.
W opinii biegłego sądowego alkoholizm chroniczny osłabia funkcje psychiczne, ale najbardziej zdolność rozpoznania znaczenia czynu i kierowania swoim postępowaniem.
Zgodnie z opinią biegłego pozwany nie był w stanie ocenić krytycznie znaczenia obowiązków małżeńskich, wynikających z trwałej i dozgonnej relacji małżeńskiej. Ponadto
pozwany nie posiadał wystarczającej wolności woli do odpowiedzialnego zobowiązania
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W motywach prawnych tego wyroku wyjaśniono, iż biegły sądowy na
podstawie zeznań powódki oraz świadków postawił diagnozę zwykłego alkoholizmu chronicznego. Poza tym wyjaśniono, że objawami tego
uzależnienia były: głębokie zmiany charakteru, niestałość, degradacja
etyczna, brak kontroli i głód alkoholu.
W kolejnym wyroku Roty Rzymskiej z dnia 22 lutego 1965 r. c. Rogers wskazano, że alkoholizm dotyczy pozwanej30. Nie wymieniono
w tym wyroku terminu „alkoholizm chroniczny”, tylko pojęcie ebrietas, co może świadczyć o niepewności Trybunału Papieskiego podczas
określania uzależnienia od alkoholu w ramach tytułów nieważności
małżeństwa, chociaż niektóre orzeczenia rotalne kwalifikują tego typu
uzależnienia do schorzenia psychicznego. Warto zaznaczyć, iż w tym
wyroku u pozwanej stwierdzono brak kontroli w używaniu alkoholu
oraz stan degradacji psychicznej, jak również objawy ostrego upojenia
przed ślubem, co oczywiście zostało potwierdzone przez świadków.
Z motywów prawnych wyroku natomiast można wywnioskować, że
sędziowie nie ustalili jednego ważnego kryterium dla określenia stopnia upojenia, a szczególnie dla stwierdzenia, że pozwana osiągnęła taki
właśnie stan upojenia alkoholowego, który wyłącza zgodę małżeńską31.
W analizowanym wyroku sędziowie przyjęli za udowodnione, że pozwana w czasie ceremonii ślubnej znajdowała się w stanie zamroczenia
alkoholowego. Poza tym dodano, iż podczas całego okresu załatwiania
formalności ślubnych oddawała się intoksykacji alkoholowej. W konkluzji wyroku zaznaczono, że zachowanie pozwanej pozbawiło ją możliwości rozeznania natury małżeństwa i zrozumienia, na czym właściwie polega przyjęcie dozgonnych obowiązków małżeńskich.
Niektóre wyroki natomiast, jak chociażby orzeczenie c. Davino z dnia
5 lutego 1975 r., przedstawia opinię biegłego sądowego z sądu pierwszej instancji, w której alkoholizm pozwanego został określony jako:
się, a więc do przyjęcia tych obowiązków. W konkluzji wyroku zaznaczono, że sędziowie przyjęli, jako uzasadnioną opinię biegłego sądowego, iż alkoholizm chroniczny wyłączył u pozwanego zdatność psychiczną do wyrażenia zgody małżeńskiej.
30 SRRD 57 (1965), s. 209.
31 Por. tamże, s. 212.
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„nawykowe picie nadmierne” z uwagi na to, że nie nastąpiło u niego
uzależnienie od alkoholu czy też utrata kontroli32. Z kolei w drugiej
instancji biegły sądowy podjął się próby dowiedzenia, że pozwany był
niezdatny do wyrażenia zgody małżeńskiej z racji zaburzenia osobowości typu socjopatycznego. Oczywiście tego wniosku sędziowie rotalni
nie uwzględnili. Podobnie opinii biegłego sądowego trzeciej instancji
nie przyznano mocy dowodowej, bowiem na podstawie akt sprawy doszedł on do wniosku, że pozwany, będąc alkoholikiem nałogowym (nie
chronicznym), a także socjopatą, nie był w stanie ważnie wyrazić zgody
małżeńskiej. Można zatem powiedzieć, że przyczyną, dla której odrzucono ten wniosek było, to, że do wyrażenia zgody małżeńskiej nie wymaga się doskonałego panowania nad swoim postępowaniem. Poza tym
istotną kwestią było stwierdzenie, że u alkoholika chronicznego brak
jest jakiejkolwiek ważnej woli do wyrażenia zgody małżeńskiej.
Pierwszym orzeczeniem rotalnym, w którym przedstawiono kwestię możliwości oceny wpływu alkoholizmu na zgodę małżeńską z racji
niezdolności do przyjęcia obowiązków małżeńskich, był wyrok z dnia
17 stycznia 1976 r. c. Di Felice33. W orzeczeniu wyjaśniono, że niezdolność do przekazania i przyjęcia prawa-obowiązku do nawiązania małżeńskich relacji interpersonalnych, jak również do założenia życia małżeńskiego wyłącza zgodę małżeńską nie tylko z racji braku jej przedmiotu,
ale także z racji braku wystarczającego rozeznania małżeńskiego. Poza
tym uwzględniono zeznania powódki, z których wynikało, iż pozwany w
czasie zawierania małżeństwa nadużywał alkoholu, z tym że po dłuższym
czasie zmagania się z tym problemem przezwyciężył swój nałóg. I chociaż biegły sądowy stwierdził, że pozwany był niezdolny do zawarcia
małżeństwa i przyjęcia obowiązków małżeńskich, to sędziowie rotalni
tej opinii nie uwzględnili, z uwagi na to, iż u pozwanego nie stwierdzili
ciężkiego stanu nerwicowego w chwili zawierania małżeństwa.
Udowodniony alkoholizm chroniczny jako powód nieważności małżeństwa z racji niezdolności do podjęcia obowiązków małżeńskich
32
33
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przedstawia wyrok wydany w dniu 31 października 1986 r. c. Pompedda34. W wyroku zaznaczono, że sprawy dotyczące nieważności małżeństwa z tytułu alkoholizmu rozpatrywane są w obrębie kan. 1095 n. 1–3
KPK z 1983 r. Bardziej szczegółowo kwestię tę wyjaśnia wyrok z dnia
18 grudnia 1986 r. c. Bruno35. Rota Rzymska w wyżej przedstawionych
orzeczeniach stoi na stanowisku, że alkoholizm chroniczny tylko wówczas może być przyczyną nieważności małżeństwa, jeżeli w okresie jego
zawierania spowodował u stron poważne zakłócenia psychiczne.
Z kolei w orzeczeniu z dnia 4 maja 1992 r. c. Pompedda stwierdzono,
iż alkoholizm chroniczny miał wpływ na niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich36. Sprawa dotyczyła pozwanego, który
po zawarciu małżeństwa przedstawił się powódce jako osoba skłonna
do kłótni i o usposobieniu patologicznym. Pozwany dość często wychodził z domu i nie wracał na noc. Poza tym znęcał się fizycznie nad
powódką przejawiając wówczas nienormalne zachowania. Pozbawiony
był odpowiedzialności, a pod wpływem alkoholu jeździł samochodem,
za co jeszcze przed ślubem został dwa razy ukarany mandatami. Z konkluzji sprawy wynika, że wpływ alkoholizmu na postawę pozwanego
był ogromny, bowiem miał wpływ na niezdolność do podjęcia istotnych
obowiązków małżeńskich.
W wyroku Roty Rzymskiej z dnia 2 grudnia 1993 r. c. Burke postawiono pytanie, czy alkoholizm chroniczny stanowi per se tytuł nieważności małżeństwa? W uzasadnieniu orzeczenia wyjaśniono, iż alkoholizm chroniczny z pewnością osłabia funkcje psychiczne, szczególnie
zaś jeśli chodzi o zdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich wynikających z bonum coniugum. Z tego też względu wystarczyło udowodnienie samego faktu istnienia alkoholizmu w czasie trwania
związku małżeńskiego, aby zastosować domniemanie sędziowskie
o nieważności małżeństwa.
Z analizy orzeczeń rotalnych wynika, że alkoholizm chroniczny
może w różny sposób doprowadzić do nieważności małżeństwa. Po
34
35
36
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pierwsze może zaistnieć niezdolność do wystarczającego rozpoznania
istoty małżeństwa, po drugie natomiast może zaistnieć niezdolność do
życia w małżeństwie, czyli niezdolność do stworzenia intima vita communio37.
3. Alkoholizm w orzecznictwie trybunałów kościelnych
Polskie trybunały kościelne niejednokrotnie zajmowały się problemem ważności małżeństwa zawartego w stanie alkoholizmu chronicznego przez jedną ze stron procesowych. Spora liczba tego rodzaju procesów w sądach kościelnych wskazuje na rozmiary tego problemu. Mając
na uwadze argumentację przedstawioną w wyroku Sądu Metropolitalnego Warszawskiego z dnia 10 marca 1986 r.38, można wnioskować, iż
pozwany uzależniony od alkoholu naruszył typowe zachowania w relacji do podjęcia istotnych dóbr małżeńskich. Nadużywanie alkoholu
doprowadziło do naruszenia jego stanu osobowości i to do tego stopnia,
że w chwili zawierania małżeństwa był on niezdolny do zapoczątkowania całkowitej wspólnoty życia małżeńskiego, przez co spowodował
niezaistnienie przedmiotu zgody małżeńskiej.
Warto również uwzględnić wyrok Sądu Biskupiego Lubelskiego
z dnia 7 czerwca 1990 r.39. W motywach prawnych wyroku podkreślo37 Por. B. Laversin, Alcoholism chronique feminina…, s. 329; A. Stankiewicz,
Wpływ alkoholizmu chronicznego…, s. 126; E. M. Jellinek, The disease conxept…,
s. 77; M. E. Chafetz, Alcoholism and Alcoholic…, s. 133.
38 Por. Akta Sądu Metropolitalnego Warszawskiego (dalej jako ASMW) nr akt 1156.
Pozwany jeszcze przed zawarciem małżeństwa nadużywał alkoholu. Niemniej jednak
nie zwracano na to uwagi, bowiem uważano, iż po ślubie ustabilizuje się i zajmie się
rodziną. Po ślubie zaś pozwany przepijał wszystkie zarobione pieniądze, które powinny
służyć całej rodzinie. Z tego też względu sytuacja materialna jego rodziny pogorszyła
się do tego stopnia, że powódka i dzieci żyły w ubóstwie. Poza tym pozwany nie miał
chęci do podejmowania jakiejkolwiek pracy, co jeszcze bardziej skomplikowało sytuację finansową tej rodziny. Pozwany - uzależniony do alkoholu - nie wywiązywał się
w pracy i w następstwie tego był dyscyplinarnie zwalniany z pracy. W konkluzji wyroku
napisano, że: „pozwany upijał się bardzo często”, świadkowie natomiast stwierdzili, że
pozwany „po ślubie zawsze był pijany”, co potwierdzało jeszcze zaznania powódki.
39 Por. Akta Sądu Biskupiego Lubelskiego (dalej jako ASBL) nr akt 2289. Z materiału dowodowego wynika, że pozwany z domu wynosił konkretne przedmioty i sprzedawał je na alkohol. Doszło do tego, że sprzedał konie, narzędzia gospodarcze, nawet
ubrania, radio i telewizor oraz części do maszyn rolniczych i samochodowych. Ponadto
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no, że kontrakt małżeński jest nieważny z powodu braku jego przedmiotu, ponieważ pozwany w sposób stały był niezdolny do wykonywania
obowiązków małżeńskich. Dochodziło do tego, że pozwany pozbawił
swoją rodzinę dóbr materialnych poprzez wynoszenie z domu różnych
domowych przedmiotów i sprzedawał je na alkohol. W końcowej części
orzeczenia zaznaczono, że pozwany z racji tego był niezdolny do podjęcia obowiązków wynikających z zawartego małżeństwa.
Zastanawiając się nad argumentacją przedstawioną zarówno
w orzeczeniu Sądu Metropolitalnego Warszawskiego z dnia 12 grudnia 1994 r.40, jak i w orzeczeniu Sądu Biskupiego Lubelskiego z dnia
29 września 1993 r.41, można zauważyć wątpliwości co do jednoznacznej kwalifikacji alkoholizmu. W pierwszym orzeczeniu stwierdzono, że
u pozwanego zaistniała niezdolność do wystarczającego rozpoznania
istoty małżeństwa, w drugim natomiast podkreślono, że pozwany był
niezdolny do stworzenia wspólnoty życia małżeńskiego.
Obszerne wypowiedzi na temat niezdolności do przyjęcia obowiązków małżeńskich z racji alkoholizmu zawarte są w wyroku Sądu Mesprzedał na alkohol obrączki ślubne. W aktach sprawy można było przeczytać, że pozwany: „na alkohol wynosił wszystko z domu”, a także w orzeczeniu wyroku widnieje
stwierdzenie, że pozwany z domu wynosił „tylko to co mógł wynieść”.
40 Por. ASMW nr akt 16318. W analizowanej sprawie pozwany jeszcze przed ślubem nadużywał alkoholu i nawet przebywał w szpitalu na leczeniu tego nałogu. Rodzice
pozwanego byli przekonani, że po zawarciu małżeństwa syn ustatkuje się i nie będzie
pił alkoholu. Niemniej jednak doszło do tego, że pozwany sprzedawał różne przedmioty
domowe właśnie na alkohol. Życie z nim stało się uciążliwe do tego stopnia, że powódka i dzieci nie miały środków finansowych na swoje utrzymanie. Pozwany nie reagował,
nie chciał pracować, tylko szukał okazji do picia alkoholu. W konkluzji wyroku napisano: „Pił na umór”.
41 Por. ASBL akt 2384. W tej sprawie pozwany nadużywał alkoholu jeszcze przed
zawarciem małżeństwa, jednakże w stopniu nie budzącym niepokoju. Dopiero po ślubie zaczął upijać się do nieprzytomności. Cierpiała na tym rodzina, czyli żona i dzieci.
Dochodziło do tego, że u pozwanego zaobserwowano poważne zakłócenia psychiczne.
Życie z pozwanym stało się udręką, chociażby z tego względu, że pił on codziennie,
awanturował się i podejrzewał żonę o zdrady. Nie pracował i doprowadził do zubożenia rodziny. Sprzedawał przedmioty nie tyko użytku codziennego, ale nawet obrączki
ślubne i biżuterię żony. Poza tym u pozwanego stwierdzono ciężki stan nerwicowy,
który uniemożliwiał nawiązania wspólnoty małżeńskiej. W konkluzji wyroku widnieje
stwierdzenie: „Bardzo często nadużywał alkoholu”.
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tropolitalnego Warszawskiego z dnia 17 października 2003 r.42, w którym podkreślono, iż uzależnienie pozwanej od alkoholu stanowi ciężki przypadek tej choroby. Uzasadniono to przede wszystkim tym, że
tego rodzaju przypadki uzależnienia powodują niezdolność do przyjęcia istotnych obowiązków wynikających z zawartego małżeństwa. Poza
tym zaznaczono, że w etiologii alkoholizmu kobiet stosunkowo mniejsza rola przypada środowisku i obyczajom. W związku z tym można
powiedzieć, że stan faktyczny osoby dotkniętej tego rodzaju uzależnieniem, pomimo jej najlepszej woli, powoduje, że osoba ta jest niezdolna
do nawiązania wspólnoty życia małżeńskiego, czyli nie jest zdolna do
nawiązania wspólnoty trwałej i wyłącznej43.
Warto przypomnieć także orzeczenie Sądu Biskupiego Lubelskiego z
dnia 16 listopada 2006 r.44, w którym stwierdzono, iż pozwany pod wpływem alkoholu nie jest w stanie podjąć istotnych obowiązków względem
dobra małżonki, jakim jest wzajemna pomoc. W orzeczeniu zaznaczo42 Por. ASMW nr akt 20776. W analizowanej sprawie mamy przypadek kobiety,
która jest uzależniona od alkoholu. Alkoholizm pozwanej jest symptomem ukrytej nerwicy, jak również stanowi kompensację braku sukcesów i zależności małżeńskiej. Biegły psycholog stwierdził, że u pozwanej zaobserwował „chaos trudny do wyobrażenia”.
Poza tym podkreślił, że alkohol „upośledził pozwaną”. Poza tym u pozwanej z racji
nadużywania alkoholu ujawniły się „psychospołeczne następstwa przewlekłej alkoholizacji”, a więc ujawniły się „wyraźne zaburzenia zachowania, naruszające wszelkie
normy postępowania cenione i szanowane w społeczeństwie, postępująca utrata zainteresowań, nawet w stosunku do najbliższych, co posiadało dramatyczne znaczenie dla
dzieci i wreszcie ostateczna degradacja jej samej”.
43 Por. A. Winkler, Alkoholizm kobiet, Świat Problemów 5/28 (1995), s. 3; A. Stankiewicz, Wpływ alkoholizmu chronicznego…, s. 115; B. Laversin, Alcoholism chronique
feminina…, s. 329; T. Kulisiewicz, Zespół uzależnienia alkoholowego…, s. 9.
44 Por. ASBL nr akt 2585. W analizowanej sprawie pozwany z racji alkoholizmu
traktował swoją żonę nie jak partnerkę, lecz jako narzędzie i przedmiot do wyżycia się.
W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że takie zachowanie pozwanego godzi w godność współmałżonki i w konsekwencji „uniemożliwia nawiązanie dogłębnej wspólnoty
życia”. Jednocześnie uwzględniono opinie biegłego sądowego, który wyjaśnił, że pozwany nie był w stanie „podjąć obowiązku współżycia w sposób ludzki i naturalny”,
jak również podkreślił, że pozwany „we współżyciu zachowywał się jak bydlę” i traktował żonę jako „przedmiot wyżycia seksualnego” oraz „domagał się wynaturzonego
współżycia”. W konkluzji wyroku zaznaczono także, że zachowania pozwanego rodzą
wstręt powódki do męża. Ponadto dodano, że zachowania pozwanego „godzą nie tylko
w dobro małżeństwa, ale jednocześnie w dobro potomstwa”.
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no, że pozwany uzależniony od alkoholu z racji zwyrodnienia etycznego nie jest w stanie realizować dobra współmałżonki. Z argumentacji
zawartej w uzasadnieniu wyroku wynika, że pozwany stał się powodem
utraty zdrowia współmałżonki i to zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Przyjęto również, że takie zachowanie pozwanego godzi również
w dobro potomstwa. W motywach prawnych orzeczenia uwzględniono
przede wszystkim fakt, że prawodawca kościelny postawił wymagania
związane z pożyciem intymnym małżonków zgodnie z kan. 1061 KPK
z 1983 r. Z tego też względu wymaga, aby akty małżeńskie były podejmowane w sposób ludzki, czyli świadomie i dobrowolnie. Poza tym
akty małżeńskie nie powinny odbywać się pod wpływem zamroczenia
czy też przymusu albo gwałtu.
W postanowieniu kan. 1095 n. 3 KPK z 1983 r. ustawodawca kościelny umieścił niezdolność osoby do podjęcia istotnych obowiązków
małżeńskich, wskazując na przyczyny natury psychicznej (causa naturae psychicae)45. Termin „przyczyny natury psychicznej” należy rozpatrywać w odniesieniu do niezdolności osoby do przyjęcia przedmiotu zgody małżeńskiej. Według niektórych autorów pojęcie „przyczyn
psychicznych” należy rozumieć jako zaburzenia ludzkiej psychiki, które powodują niepokonalne ograniczenia możliwości realizacji zobowiązań małżeńskich46. Inni teoretycy prawa zaś podkreślają, że zaburzenia
ludzkiej psychiki są trudne do zbadania i usystematyzowania z uwagi
na to, iż dotyczą sfery ogromnie skomplikowanej, bardziej niż zaburzenia fizjologiczne, chociażby w aspekcie neurologicznym47. Wynika
z tego, iż niezdolność psychiczna do przyjęcia istotnych obowiązków
małżeńskich zapisana w postanowieniu kan. 1095 n. 3 KPK z 1983 r.
z pewnością jest trudniejszym tytułem nieważności od braku wystar45 Por. F. Bersini, Il diritto canonico matrimoniale, Commento giuridico – teologico
– pastorale, Torino 1994, s. 99.
46 Por. G. Versaldi, Elementa psichologica matrimonialis consensus, Periodica 71
(1982), s. 193; P. Bianchi, La causa naturae psichicae dell’incapacita, w: L’incapacita
di assumere gli oneri essenziali del matrimonio, Citta del Vaticano 1998, s. 140.
47 Por. O. Fumagalli Carulli, Perturbazioni psychice e consenso matrimoniale,
Ephemerides Iuris Canonici 33 (1977), s. 71; S. Vanni Rovighe, Elementi di filozofia, t.
3, Brescia 1976, s. 146.
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czającego używania rozumu zawartym w n. 1 kan. 1095, jak również
od poważnego braku rozeznania oceniającego wpisanego do n. 2 kan.
1095 ze względu na zaburzenia natury emocjonalnej i wolitywnej, a nie
intelektualnej.
Interesującym przykładem rozstrzygnięcia sprawy o nieważność
małżeństwa z tytułu psychicznej niezdolności do zawarcia małżeństwa
i podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich w wyniku alkoholizmu
jest wyrok Sądu Metropolitalnego Warszawskiego z dnia 14 grudnia
2005 r.48. W uzasadnieniu wyroku skoncentrowano się przede wszystkim na przedmiocie niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków
małżeńskich z przyczyn natury psychicznej. Analizując treść kan. 1095
n. 3 KPK z 1983 r., przedstawiono dyferencje zachodzące w sformułowaniu normy kan. 1095 nn. 1-2. Wyjaśniono zatem, że w dwóch pierwszych tytułach kodeksowych prawodawca kościelny uwydatnił kwestię
znaczenia aktu psychologicznego zgody małżeńskiej. W numerze trzecim natomiast położył nacisk na zagadnienie niemożliwości podjęcia
i wypełnienia przedmiotu zgody małżeńskiej49.
W wyroku Sądu Metropolitalnego Warszawskiego z dnia 25 września
2007 r. stwierdzono, iż głęboko zakorzeniony alkoholizm stanowi tytuł
48 Por. ASMW nr akt 516 WPR. W analizowanej sprawie pozwany uzależniony od alkoholu przejawia negatywny stosunek do potomstwa. Według pozwanego dziecko postrzegane jest jako ktoś, komu trzeba będzie poświęcać sporo czasu i z tym związane są również
inne obowiązki, zwłaszcza obowiązek kosztów. Z tego też powodu wcześniej znęcał się
nad żoną, gdy była w ciąży. W orzeczeniu sądu zawarto stwierdzenia, że: „u pozwanego
występuje wielkie zwyrodnienie etyczne, które czyni go niezdolnym do podjęcia realizacji
dobra potomstwa w relacji do zrodzenia”. Zaznaczono także, że: „pozwany uzależniony
od alkoholu po zawarciu małżeństwa nie chciał posiadać potomstwa, ale o tym wcześniej
nic nie wspomniał powódce”. Poza tym przytoczono słowa pozwanego, z których wynika
postawa pozwanego, czyli: „mnie dzieci są niepotrzebne” i „nienawidzę dzieci”. Ponadto
pozwany, decydując się na małżeństwo, był przekonany, że podoła wszystkim obowiązkom
małżeńskim. Z uwagi na to, iż pierwsze tygodnie po zawarciu małżeństwa były dla pozwanego bardzo trudne, bowiem w ukryciu pił alkohol, to wtedy właśnie wzrosła nienawiść do
potomstwa. Ujawniła się zwłaszcza w momencie, kiedy dowiedział się o tym, że zostanie
ojcem. Po urodzeniu dziecka wyzywał je od „znajduchów” i awanturował się, kiedy płakało. Z uzasadnienia wyroku wynika, że: „degradacja osobowości pozwanego uwidacznia się
szczególnie, gdy on zaczyna znęcać się nad potomstwem”.
49 M. Fąka, Niezdolność do przyjęcia istotnych obowiązków małżeńskich jako tytuł
nieważności małżeństwa, Prawo Kanoniczne 25 (1982) nr 1–2, s. 245–269.

Księga1.indb 137

2013-01-04 20:54:58

138

komunikaty

[18]

nieważności małżeństwa z powodu braku przedmiotu formalnego zgody
małżeńskiej50. Z opinii niektórych autorów wynika, że na skutek ciężkiego obciążenia związanego z uzależnieniem od alkoholu nie dochodzi
do przyjęcia i przekazania prawa do ciała, jakie zgodnie z naturą powinno być, chociaż zdarza się tak, że strona obciążona tą dolegliwością
nie wyklucza możliwości sporadycznego spełniania aktu małżeńskiego.
Mając na uwadze taką argumentację, należy przyjąć, że uzależnienie od
alkoholu może do tego stopnia naruszyć osobowość naturalną, że osoba
taka w czasie zawierania małżeństwa jest zdolna do zapoczątkowania
całkowitej wspólnoty życia małżeńskiego, powodując przez to niezaistnienie przedmiotu zgody małżeńskiej51.
Na uwagę zasługuje orzeczenie Sądu Biskupiego Lubelskiego z dnia
27 lipca 2009 r., w którym podstawą nieważności małżeństwa był alkoholizm kobiety52. W uzasadnieniu prawnym wyroku stwierdzono, iż
50 Por. ASMW nr akt 23621. W analizowanej sprawie powódka zauważyła skłonności pozwanego do nadużywania alkoholu dopiero po trzech miesiącach od zawarcia małżeństwa. Gdy dochodziło do współżycia, z jego strony powódka nie zauważyła uczucia,
bowiem pozwany traktował ją jak przedmiot. Na małżeństwo zdecydował się przede
wszystkim pod wpływem presji ze strony rodziny. Z małżeństwa jednak wykluczył potomstwo, nie uprzedzając o tym powódkę. Pomimo niechęci do potomstwa po roku
od zawarcia małżeństwa przyszło na świat dziecko, które nie zostało zaakceptowane
przez pozwanego. Najważniejszą sprawą dla niego było popijanie wina lub picie wódki.
Trybunał kościelny stwierdził, że u pozwanego „przejawia się niezdolność realizacji
dobra potomstwa w nagannych postawach, czyli: awanturuje się, gdy powódka bierze
pieniądze na leczenie dziecka, do dziecka odnosi się ordynarnie, traktuje je jak psa”.
Poza tym pozwany nie troszczył się o wychowanie potomstwa, dawał zły przykład,
a przede wszystkim ważniejszy dla niego był alkohol. W wyroku zaznaczono również,
że udowodniono sam fakt istnienia alkoholizmu w czasie zawierania małżeństwa, z tego
też względu zastosowano domniemanie sędziowskie o nieważności małżeństwa.
51 M. Żurowski, Przedmiot zgody małżeńskiej i zdolność do wypełnienia obowiązków w ocenie umysłu poprzedzającej rozważną decyzję nupturienta, Prawo Kanoniczne
26 (1983) nr 1–2, s. 263.
52 ASBL nr 2641. Z analizowanego procesu wynika, że pozwana po zawarciu małżeństwa nadużywała alkoholu, przez co nie odbierała bodźców seksualnych i w związku
z tym można mówić o oziębłości seksualnej. Poza tym u pozwanej dostrzeżono objawy
nerwicowe i obniżenie nastroju, a także zaburzenia osobowości. W uzasadnieniu wyroku zaznaczono, że pozwana „posiada obniżoną samoocenę i rysy psychopatyczne”.
Ponadto pozwana nie była w stanie przyznać się do swoich skłonności do alkoholu i zapewniała w swoim zachowaniu, że jest abstynentką. Zebrany materiał dowodowy potwierdził wnioski biegłego sądowego, że pozwana uzależniona od alkoholu ma zaburzo-
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strona pozwana jest niezdolna do wytworzenia własnych relacji międzyosobowych we wspólnocie z powodem z uwagi na brak zdolności
do życia w związku małżeńskim. Poza tym wyjaśniono, że pozwana
dotknięta uzależnieniem od alkoholu doprowadziła do rozpadu małżeństwa, ponieważ nie była zdolna do krytycznej oceny swego niewłaściwego postępowania, jak również nie była w stanie z racji alkoholizmu
do przekazania praw i przyjęcia obowiązków małżeńskich. Wynika
z tego, że alkoholizm kobiety, podobnie zresztą jak w przypadku mężczyzny, z całą pewnością uniemożliwia realizację większości istotnych
obowiązków małżeńskich.
Warto zaznaczyć, że do stwierdzenia nieważności małżeństwa zgodnie z postanowieniem kan. 1095 KPK z 1983 r. należy wskazać, że
stan psychicznej niezdolności jednej lub dwu stron procesowych istniał
w momencie zawierania małżeństwa lub jeszcze przed nim. Nie wystarczy natomiast samo potwierdzenie takiego stanu, ponieważ istotne
jest, aby jego nasilenie uniemożliwiło tworzenie wspólnoty małżeńskiej
i nawiązanie relacji między małżonkami53.
Poddając analizie orzeczenie Sądu Metropolitalnego Warszawskiego
z dnia 17 czerwca 2010 r.54, należy podkreślić, że przy uzależnieniu od
ną sferę psychoseksualną. Z tego też względu „żyła rozpustnie, zadawała się z różnymi
mężczyznami” i dlatego „nie jest w stanie podjąć dobra wiary”, a także „nie jest w stanie
podjąć istotnych obowiązków związanych z dobrem potomstwa”. Ponadto zaznaczono,
że nadużywanie alkoholu i związane z tym następstwa uniemożliwiły wykształcenie
się uczuć macierzyńskich. Wobec tego można powiedzieć, że pozwana uzależniona od
alkoholu nie była w stanie podjąć żadnego z istotnych obowiązków małżeńskich. Jednocześnie należy zauważyć, że alkohol czyni ogromne spustoszenia w psychice kobiety
i z tej racji małżeństwo nie ma dla niej żadnej wartości.
53 D. De Caro, La cosidetta „incapacita psicologica in riferimento alla validita del
consenso matrimoniale secondo il diritto canonico, Monitor Ecclesiasticus 108 (1983), s.
223; A. McGrath, On the Gravity of Causes of a Psychological Nature in the Proof of Inability to Assume the Essential Obligationes of Marriage, Studia Canonica 22 (1988), s. 68.
54 Por. ASMW nr akt 27734. W tej sprawie uzależnienie pozwanego od alkoholu
doprowadziło do tego, że traktował on swoją żonę jako „przedmiot do wyżycia się”.
Ponadto pozwany poniżał ją, co w konsekwencji uniemożliwiło nawiązanie dogłębnej
wspólnoty życia. Jednocześnie zaistniała taka sytuacja, że pozwany nie był w stanie
podjąć obowiązku współżycia w sposób naturalny i ludzki. Z zeznań świadków wynika,
że decyzja o małżeństwie była wymuszona przez matkę pozwanego, która nie miała
wiedzy na temat uzależnienia od alkoholu. Z materiału dowodowego wynika, że pozwa-
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alkoholu pozwany nie był w stanie zapanować nad popędem i w pewnym sensie traktował to jako coś normalnego. Poza tym z uzasadnienia
wyroku wynika, że ujawnione po zawarciu małżeństwa uzależnienie od
alkoholu okazało się trudne dla powódki. Pozwany własną przyjemność
stawiał ponad dobro małżeństwa. W tym przypadku zdrady małżeńskie
były główną przyczyną rozpadu wspólnoty małżeńskiej, ponieważ uniemożliwiały pełną realizację trzech istotnych dóbr małżeńskich, czyli:
bonum coniugum, bonum fidei, i bonum sacramenti.
Wobec tego nasuwa się pytanie, czy uzależnienie od alkoholu stanowi
tytuł nieważności małżeństwa? Niektórzy autorzy uważają, że na skutek istnienia uzależnienia od alkoholu nie może dojść i nie dochodzi do
przyjęcia i przekazania praw i obowiązków małżeńskich, jakie powinny
być55. Przyjmując tę argumentację, należy zauważyć, że uzależnienie od
alkoholizmu może do tego stopnia naruszyć stan osobowości naturalnej,
iż osoba w czasie zawierania małżeństwa jest niezdolna do zapoczątkowania całkowitej wspólnoty życia małżeńskiego.
Ciekawy wydaje się wyrok Sądu Metropolitalnego Warszawskiego
z dnia 21 czerwca 2010 r.56 o stwierdzenie nieważności małżeństwa,
ny traktował powódkę jako „przedmiot do potrzeb seksualnych i domagał się wynaturzonego współżycia”. Ponadto „we współżyciu zachowywał się jak bydlę”.
55 Por. W. Góralski, Alkoholizm chroniczny jako źródło „incapacitatis” (kan. 1095
n. 2 KPK) w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Pompedda z 4. V. 1992 r., Ius Matrimoniale t. 2/8, Warszawa 1997, s. 191–203; A. Stankiewicz, Wpływ alkoholizmu chronicznego..., s. 124.
56 Por. ASMW nr akt 21591. W tej sprawie powódka podczas zeznań opisała pozwanego, u którego istniało uzależnienie od alkoholu. Z zeznań świadków wynika, że do
małżeństwa namówiła go matka, która marzyła o rodzinie dla syna i oczywiście o przyszłych wnukach. Nie wiedziała, że syn nadużywa alkoholu, dlatego też namawiała jego
i powódkę do zawarcia małżeństwa. Przed zawarciem ślubu dwa razy doszło między
nim a powódką do współżycia seksualnego. Uzależnienie od alkoholu zauważyła dopiero pół roku po zawarciu związku małżeńskiego. Powódka zeznała, że gdy dochodziło do
współżycia, to ze strony pozwanego nie zauważyła uczucia, a do tego pozwany zaczął
traktować ją jak „przedmiot do wyżycia się” i „we współżyciu zachowywał się jak bydlę”. Pozwany potwierdził, że do zawarcia małżeństwa namówiła go jego matka, a on
się zgodził, bowiem chciał sprawić jej przyjemność. Decydując się jednak na zawarcie
małżeństwa, nie zdawał sobie sprawy z tego, że nie będzie w stanie podjąć i wypełnić
istotnych obowiązków małżeńskich, chociaż z całą pewnością próbował i myślał, że po
ślubie „jakoś się to ułoży”.
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który zawiera pewne sprzeczności w swoim materiale dowodowym.
W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że nie każda forma uzależnienia
od alkoholu może wpływać na nieważność małżeństwa, tylko taka, która faktycznie uniemożliwia podjęcie i wypełnienie istotnych obowiązków małżeńskich. W uzasadnieniu prawnym wyroku podkreślono niezdolność pozwanego do podjęcia i wypełnienia istotnych obowiązków
małżeńskich z racji uzależnienia od alkoholu. Zaznaczono także, iż nie
wystarczy samo stwierdzenie uzależnienia od alkoholu po zawarciu
związku małżeńskiego, jeżeli nie istnieją dowody na to, iż uzależnienie
to istniało jeszcze w okresie przedślubnym. Niemniej jednak niektórzy
autorzy zalecają dużą ostrożność przy wypowiadaniu się na temat zagadnienia dotyczącego uzależnienia od alkoholu57.
Warto zaznaczyć, że istotną rolę w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, szczególnie rozpatrywanych z kan. 1095 n. 3 KPK
z 1983 r., odgrywa biegły sądowy. W przedmiocie zdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa doktryna i orzecznictwo Roty Rzymskiej
opierają się na osiągnięciach współczesnej psychologii i psychiatrii.
Z tego też względu dość często w uzasadnieniach wyroków Kolegium
Sędziowskie przytacza opinię przedstawioną właśnie przez biegłego, który powoływany jest w małżeńskim procesie kościelnym w celu
określenia osobowości stron procesowych w sposób zgodny ze specjalistyczną wiedzą. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, iż w jurysprudencji rotalnej można zauważyć ewolucję w zakresie traktowania
zakłóceń osobowościowych jako przyczyny nieważności małżeństwa.
Zatem można powiedzieć, że to nowe spojrzenie na tę kwestię zmierza
w kierunku przyjęcia koncepcji, zgodnie z którą określone rodzaje patologii, które powodują niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków
małżeńskich, należy traktować jako odrębny tytuł nieważności58. Poza
tym należy podkreślić, że zarówno sędziowie Roty Rzymskiej, jaki sędziowie trybunałów kościelnych zdają sobie sprawę z pewnych trudno57 A.

Stankiewicz, Wpływ alkoholizmu chronicznego…, s. 125.
W. Góralski, Problem nieważności umowy małżeńskiej z tytułu niezdolności do
podjęcia i wypełnienia zobowiązań małżeńskich, Kościół i Prawo, t. 4, Lublin 1985,
s. 195.
58

Księga1.indb 141

2013-01-04 20:54:58

142

komunikaty

[22]

ści, jakie sprawia określenie zachowań stron procesowych, które potem
należy uwzględnić przy określeniu nieważności małżeństwa.
Zakończenie
Zagadnienie dotyczące uzależnienia od alkoholu występuje zarówno w orzecznictwie Roty Rzymskiej, jak i w wyrokach trybunałów
kościelnych jako przyczyna niezdolności osoby do podjęcia istotnych
obowiązków małżeńskich. Poza tym należy podkreślić, iż uzależnienie
od alkoholu w obecnym czasie stanowi problem społeczny, psychologiczny i prawny. Z tego też względu alkoholizm, którego konsekwencją
jest z pewnością degradacja struktur i funkcji psychicznych w kierunku
niedojrzałości osobowościowej, może być powodem zaburzonej relacji
interpersonalnych, co w przypadku małżeństwa jest dość niebezpieczne59. Z analizy akt spraw wynika, że dla sędziego kościelnego istnieje
pewne kryterium, czyli ubytek „osobowości moralnej” i „oceny etycznej”, który nie występuje wskutek upojenia jednorazowego, tylko jest
stanem habitualnym w psychice osoby uzależnionej od alkoholu. Poza
tym z materiału dowodowego można wnioskować, że w przypadku alkoholizmu chronicznego zdarzają się postawy antysocjalne, w których
występuje całkowity brak kontroli własnego postępowania. Oprócz
tych symptomów następuje także stopniowe pogorszenie się zdolności
moralnego i etycznego wartościowania. W związku z tym praktycznie
uniemożliwia to zaistnienie wspólnoty małżeńskiej60. Ponadto wskutek nadużywania alkoholu następuje degradacja psychiczna obniżająca
sprawność w kwestii funkcjonowania społecznego.
Warto zaznaczyć, że w procesach, w których uznano mężczyznę za
niezdolnego do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z powodu
uzależnienia od alkoholu, można zauważyć, że nie jest on w stanie podjąć żadnego z istotnych obowiązków małżeńskich, jak również nie jest
w stanie podjąć istotnych obowiązków wynikających z bonum coniugum. Podobna sytuacja występuje w przypadku kobiety uzależnionej od
59

Por. W. Prężyna, Problem psychologicznych kryteriów…, s. 112.
Por. W. Góralski, Małżeństwo wspólnotą całego życia mężczyzny i kobiety, Ius
Matrimoniale, t. 1. Lublin 1990, s. 7 – 18;
60
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alkoholu, gdyż tak jak mężczyzna nie jest ona w stanie podjąć żadnego
z istotnych obowiązków małżeńskich.
Analiza procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa pozwala
na stwierdzenie, iż istotnym źródłem incapacitas mężczyzny i kobiety
było uzależnienie od alkoholu do tego stopnia, iż nie byli oni w stanie
podjąć istotnych obowiązków wynikających z przymierza małżeńskiego. Wobec tego okoliczności, które spowodowały zmiany organiczne
wskutek uzależnienia od alkoholu, są przyczynami pośrednimi, okoliczność ta bowiem może, ale nie musi, spowodować zaistnienie określonej cechy lub zespołu cech osobowości, których koniecznym skutkiem
jest właśnie niezdolność osoby do zawarcia małżeństwa. Z uwagi na to
można zaobserwować, że orzecznictwo rotalne oraz orzecznictwo sądów kościelnych, posługując się opinią biegłych sądowych – ekspertów w danej dziedzinie (przede wszystkim psychologów i psychiatrów),
wskazują dość często samą przyczynę, która stanowi źródło określonej
cechy lub zespołu cech osobowości, które bezwzględnie powodują niezdolność osoby do zawarcia małżeństwa.
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Prawo Kanoniczne
55(2012) nr 3

KS. KRZYSZTOF GRACZYK

WYMÓG WOLNOŚCI WEWNĘTRZNEJ
W PODEJMOWANIU DECYZJI
O ZAWARCIU MAŁŻEŃSTWA
Wstęp
Człowiek w ciągu wieków rozwinął wiele nauk filozoficznych i przyrodniczych, aby zrozumieć sens własnego przeznaczenia – kim jest,
skąd pochodzi i dokąd zmierza. Okazuje się jednak, że pytania dotyczące ludzkiego życia przerastają możliwości tych nauk. Człowiek bowiem – jak słusznie zauważył Pascal – jest istotą stale przekraczającą
samą siebie, będącą wciąż w drodze, poszukującą sensu własnego życia.
Wśród wielu istot stworzonych człowiek zajmuje szczególną pozycję,
jest kimś wyjątkowym. Z Objawienia Bożego dowiadujemy się, że został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Człowiek został obdarzony inteligencją, wolnością wyboru i – co najważniejsze – zdolnością do
kochania i przyjmowania miłości. Życie intelektualne wskazuje na samoświadomość człowieka, zdolność do rozwoju duchowego. Prowadzi
do poznawania świata, odkrywania istoty poszczególnych rzeczy i celu
własnego życia.
Prawo kanoniczne, stawiając wymogi do zawarcia małżeństwa, uzależnia od nich ważność tego związku, tym samym przyjmuje możliwość
nieważnego zawarcia małżeństwa. Możliwość ta staje się faktem wówczas, gdy miała wprawdzie miejsce liturgiczna celebracja małżeństwa
i wszystko wskazuje na to, że zostało ono rzeczywiście zawarte, lecz
z powodu pominięcia jakiegoś wymogu prawa przepisanego do ważności związek małżeński de facto nie został zawarty, inaczej mówiąc:
został zawarty nieważnie. Pojęcie zatem nieważności małżeństwa, przy-
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jęte na gruncie prawa kanonicznego, różni się istotowo od pojęcia rozwodu czy unieważnienia. Wypada dodać, że brak u jednego lub obojga
nupturientów świadomości pominięcia określonego wymogu przepisanego do ważności małżeństwa nie ma żadnego znaczenia dla waloru
prawnego ich związku. Liczy się tu bowiem jedynie stan obiektywny
istniejący w chwili zawierania małżeństwa. Jeśli wszystkim wymogom
prawa stało się zadość, umowa małżeńska została zawarta ważnie, jeśli
zaś nie – została zawarta nieważnie. Jednym z wymogów stawianych
przez prawo kanoniczne jest wolność w dokonywaniu wyboru. Dlatego
też w tym artykule zostanie ukazane, jak właściwie pojmować wolność,
która staje się podstawą, a zarazem punktem wyjścia w podejmowaniu
świadomej decyzji o zawarciu małżeństwa i płynącej z niej odpowiedzialności.
1. Wolność a rozumienie sakramentu małżeństwa
Wolność człowieka nie jest wolnością absolutną, której nie ogranicza
żadna okoliczność wewnętrzna czy zewnętrzna. Wiadomo bowiem, że
jesteśmy w jakimś stopniu zdeterminowani przez nasz genotyp, a więc
uwarunkowania genetyczne, które niezależnie od naszej woli skłaniają nas do określonych zachowań i wyborów. Niemniej człowiek może
podejmować decyzje w sposób wolny, gdy kieruje się rozumem i pragnie realizować w swoim życiu wartości. Prosta obserwacja własnych
zachcianek, różnych impulsów wskazuje na to, że człowiek może powiedzieć „nie”, o ile chce zachować autonomię wobec tego, co w nim
lub poza nim się pojawia. Dzięki temu, że człowiek jest wolny, może
również decydować o samym sobie.
1.1. Wolność w nauczaniu Kościoła Powszechnego
Sobór Watykański II wyraźnie podkreśla, że prawdziwa wolność jest
w człowieku „szczególnym znakiem obrazu Bożego”1. Bóg stworzył
człowieka jako istotę rozumną, dając mu godność osoby obdarzonej
możliwością decydowania i panowaniem nad swoimi czynami. „Bóg
1
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bowiem zechciał człowieka pozostawić w ręku rady jego, żeby Stworzyciela swego szukał z własnej ochoty i Jego się trzymając, dobrowolnie dochodził do pełnej i błogosławionej doskonałości”2. Człowiek
jest istotą rozumną, a przez to podobną do Boga; został stworzony jako
wolny i mający panowanie nad swoimi czynami3. Jednakże człowiek,
którego natura została zraniona przez grzech pierworodny, jest podatny
na błąd i skłonny do zła w urzeczywistnianiu swojej wolności4.
Wolność jest możliwością działania lub niedziałania, a więc podejmowania przez siebie dobrowolnych działań. Osiąga ona doskonałość
swojego działania, gdy jest ukierunkowana na Boga, który jest naszym
najwyższym Dobrem5. To właśnie wolność charakteryzuje czyny właściwe człowiekowi. Sprawia, że istota ludzka jest odpowiedzialna za
czyny, których jest dobrowolnym sprawcą. Świadome działanie jest
właściwe człowiekowi6. Jednakże poczytalność lub odpowiedzialność
za działanie może zostać zmniejszona lub zniesiona na skutek niewiedzy, przymusu, strachu oraz innych czynników psychicznych lub społecznych7.
Należy jednak powiedzieć, że prawo do korzystania z wolności jest
nieodłącznym wymogiem godności człowieka, zwłaszcza w dziedzinie
religii i moralności. Wolność nie daje nam jednak fałszywego prawa do
mówienia i czynienia wszystkiego8.
1.2. Wolność i odpowiedzialność
Wolność jest zakorzenioną w rozumie i woli możliwością działania
lub niedziałania, czynienia tego lub czegoś innego, a więc podejmowania przez siebie dobrowolnych działań. Dzięki wolnej woli każdy decyduje o sobie. Wolność jest w człowieku siłą wzrastania i dojrzewania
w prawdzie i dobru; osiąga ona swoją doskonałość, gdy jest ukierun2
3
4
5
6
7
8
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kowana na Boga, który jest naszym szczęściem9. Wolność, dopóki nie
utwierdzi się w pełni w swoim najwyższym dobru, jakim jest Bóg, zakłada możliwość wyboru między dobrem a złem, a więc albo wzrastania
w doskonałości, albo upadania i grzeszenia. Charakteryzuje ona czyny
właściwe człowiekowi. Staje się źródłem pochwały lub nagany, zasługi
lub winy. Im więcej człowiek czyni dobra, tym bardziej staje się wolnym. Prawdziwą wolnością jest tylko wolność w służbie dobru i sprawiedliwości. Wybór nieposłuszeństwa i zła jest nadużyciem wolności
i prowadzi do „niewoli grzechu”10. Wolność czyni człowieka odpowiedzialnym za swoje czyny w takiej mierze, w jakiej są one dobrowolne.
Postęp w cnocie, poznanie dobra i asceza zwiększają panowanie woli
nad jej czynami11.
Natomiast poczytalność i odpowiedzialność za działanie mogą zostać zmniejszone, a nawet zniesione, na skutek niewiedzy, nieuwagi,
przymusu, strachu, przyzwyczajeń, nieopanowanych uczuć oraz innych
czynników psychicznych lub społecznych12. Każdy czyn bezpośrednio
chciany jest przypisywany jego sprawcy13. Tak więc Pan w ogrodzie
zwraca się do Adama, który popełnił grzech: „Dlaczego to uczyniłeś?”14. Podobnie pyta Kaina15. Tak samo zwraca się prorok Natan do króla Dawida po jego cudzołóstwie z żoną Uriasza i zamordowaniu go16.
Działanie może być zamierzone pośrednio, gdy wynika z zaniedbania
w stosunku do tego, co należało wiedzieć lub uczynić, np. wypadek na
skutek nieznajomości zasad ruchu drogowego, natomiast skutek może
być dopuszczony, chociaż nie był chciany przez sprawcę, np. nadmierne
wyczerpanie matki przy chorym dziecku. Zły skutek nie jest przypisywany sprawcy, jeżeli nie był zamierzony ani jako cel, ani jako środek
działania, jak np. śmierć poniesiona podczas udzielania pomocy oso9
10
11
12
13
14
15
16
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bie będącej w niebezpieczeństwie. Aby zły skutek mógł być przypisany sprawcy, trzeba, aby był przewidywany, a sprawca miał możliwość
uniknięcia go, np. zabójstwo spowodowane przez kierowcę w stanie
nietrzeźwym17.
Wolność wypełnia się w relacjach międzyludzkich jest człowiekowi
dana i zadana. Każda osoba ludzka, stworzona na obraz Boży, ma prawo
naturalne, by była uznana za istotę wolną i odpowiedzialną. Wszyscy są
zobowiązani do szacunku wobec każdego. Prawo do korzystania z wolności jest nieodłącznym wymogiem godności osoby ludzkiej, zwłaszcza
w dziedzinie moralności i religii18. Prawo to powinno być uznane przez
władze świeckie oraz chronione w granicach dobra wspólnego i porządku publicznego19.
1.3. Wolność ludzka w ekonomii zbawienia
Wolność człowieka jest ograniczona i omylna. Rzeczywiście, człowiek zbłądził. Zgrzeszył w sposób wolny. Odrzucając plan miłości Bożej, oszukał samego siebie; stał się niewolnikiem grzechu. Ta pierwsza
alienacja pociągnęła za sobą wiele innych. Od początku historia ludzkości świadczy o nieszczęściach i uciskach, które zrodziły się w sercu
człowieka w następstwie złego używania wolności20. Dlatego wolność
nie daje nam prawa do mówienia i czynienia wszystkiego. Opiera się
na fałszu przekonanie, że człowiek, podmiot tej wolności, jest jednostką samowystarczalną i mającą na celu zaspokojenie swojego własnego
interesu przez korzystanie z dóbr ziemskich21. Poza tym, uwarunkowania ładu ekonomicznego i społecznego, politycznego i kulturowego, konieczne do właściwego korzystania z wolności, zbyt często są nieuznawane i gwałcone. Te sytuacje zaślepienia i niesprawiedliwości obciążają
życie moralne i wystawiają zarówno mocnych, jak i słabych na pokusę
grzechu przeciw miłości. Człowiek, oddalając się od prawa moralnego,
17
18
19
20
21
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godzi we własną wolność, sam się zniewala, zrywa braterstwo z innymi
ludźmi i buntuje się przeciw prawdzie Bożej22.
Jednakże Chrystus, kochając człowieka, przez swój chwalebny Krzyż
wysłużył zbawienie wszystkim ludziom. Wybawił ich z grzechu, który
trzymał ich w niewoli; „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,
1). W Nim uczestniczymy w prawdzie, która czyni nas wolnymi (por. J 8,
32). Został nam dany Duch Święty – jak naucza Apostoł – „gdzie jest
Duch... tam wolność” (2 Kor 3,17). Już teraz chlubimy się „wolnością...
dzieci Bożych” (Rz 8, 21)23. Łaska Chrystusa w żadnym wypadku nie narusza naszej wolności, gdy odpowiada ona zmysłowi prawdy i dobra, jaki
Bóg złożył w sercu człowieka. Przeciwnie, doświadczenie chrześcijańskie, zwłaszcza doświadczenie modlitwy, świadczy o tym, że im bardziej
jesteśmy ulegli wobec poruszeń łaski, tym bardziej wzrasta nasza wewnętrzna wolność i nasza pewność zarówno wobec trudności, jak wobec
nacisków i przymusu ze strony świata zewnętrznego. Poprzez działanie
łaski Duch Święty wychowuje nas do wolności duchowej, by uczynić nas
wolnymi współpracownikami swego dzieła w Kościele i w świecie24.
1.4. Rozumienie rangi sakramentu
Sakrament jest ustanowionym przez Chrystusa widzialnym znakiem
niewidzialnej łaski, to dostrzegalny zewnętrznie znak udzielającej się
miłości Bożej. Sakrament jest zbawczym działaniem żyjącego, zmartwychwstałego i uwielbionego Chrystusa. Człowiek przyjmujący sakrament stoi w bezpośrednim zasięgu zbawczego działania Chrystusa. We
wszystkich siedmiu sakramentach następuje rzeczywiste, choć niewidzialne spotkanie z Chrystusem, do którego konieczne są znaki sakramentalne. Sakramenty dają człowiekowi możliwość bliskiego spotkania
z Bogiem, ponieważ Bóg pragnąc tego spotkania wychodzi człowiekowi na naprzeciw, ustanawiając sakramenty. W sakramencie Bóg przychodzi do człowieka w sposób zmysłowo uchwytny. Sakramenty są darem miłości Bożej, w których człowiek zostaje wewnętrznie ubogacony.
22
23
24
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Nie można sakramentu pojmować jako „mechanicznego” urządzenia,
dzięki któremu po dokonaniu określonej czynności rytualnej osiąga się
niechybnie określony skutek. Jest to spotkanie z Chrystusem przychodzącym do człowieka z miłością i oczekującym od niego wzajemnej
miłości. Człowiek przyjmujący sakramenty ma się sam stać znakiem
objawiającym Chrystusa. Sakramenty niosą powołanie, by kształtować własne życie na wzór Chrystusa, a przez to czynić Go widzialnym
w świecie i nieść Go innym25.
KPK kan. 840 podaje: „Sakramenty Nowego Testamentu, ustanowione przez Chrystusa i powierzone Kościołowi, jako czynności Chrystusa i Kościoła, są znakami oraz środkami, poprzez które wyraża się
i wzmacnia wiara, oddawany jest Bogu kult i dokonuje się uświęcenie człowieka. Z tej to racji w najwyższym stopniu przyczyniają się do
wprowadzenia, umocnienia i zamanifestowania kościelnej wspólnoty.
Dlatego w ich sprawowaniu święci szafarze oraz pozostali wierni winni
okazać najwyższy szacunek i należytą pilność”. Jednym z takich sakramentów jest małżeństwo.
Prawda o sakramentalności małżeństwa została ogłoszona na Soborze Trydenckim (1563) jako dogmat wiary katolickiej. Pierwszy kanon
mówi:, „Jeżeli ktoś twierdzi, że małżeństwo nie jest prawdziwie i właściwie jednym z siedmiu sakramentów ewangelicznego Prawa ustanowionym przez Chrystusa Pana, lecz że jest wymyślone w Kościele przez
ludzi i że nie udziela łaski – niech będzie wyłączony ze społeczności
wiernych” 26. Nauczanie o sakramentalności małżeństwa obecne jest od
samego początku, jak przypomina wspomniany sobór: „ słusznie, zatem
święci Ojcowie, Sobory oraz powszechna Tradycja Kościoła zawsze
głosili i głoszą, że należy je(związki małżeńskie) zaliczyć do sakramentów Nowego Przymierza” 27.
Prawo kanoniczne podaje definicję małżeństwa, według której małżeństwo to „przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze
25

Por. S. Olejnik, Teologia moralna fundamentalna, Włocławek 1998, s. 108-111.
Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, oprac. S. Głowa i I.
Bieda, Poznań 2001, s. 504.
27 Breviarium fidei…, s. 503-504.
26

Księga1.indb 151

2013-01-04 20:54:58

152

komunikaty

[8]

sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, i które zostało
między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności
sakramentu”28. Tak sprecyzowana i ujęta definicja małżeństwa została
oparta na Jezusowej nauce, która przypomina pierwotny sens i znaczenie związku kobiety i mężczyzny, tak jak został on zamierzony przez
Stwórcę29. Prawda o sakramentalności małżeństwa znajduje swoje
uzasadnienie w Liście św. Pawła do Efezjan30. Św. Paweł ukazuje tu
związek małżonków, porównując go do związku, jaki łączy Chrystusa
z Kościołem. Małżeństwo jest symbolem unii Chrystusa z Kościołem.
Między małżonkami zachodzą relacje podobne do tych, które zachodzą
między Chrystusem a Kościołem. W jego nauce wskazane są wszystkie
elementy sakramentalne. Toteż można powiedzieć, że małżeństwo jest
znakiem zewnętrznym, widzialnym nierozdzielnej jedności, wspólnoty
Chrystusa z Kościołem, a więc wyrażającym wiarę i ją umacniającym.
Wspólnota dwóch osób tworzy wspólnotę na podobieństwo Chrystusa z Kościołem. Jest znakiem łaski i jej udzieleniem, w Kościele przez
Chrystusa, ponieważ obowiązki nałożone na małżonków należą do
porządku nadprzyrodzonego. Tak jak Chrystus obdarza Kościół swoją
miłością, tak Kościół powinien się odwzajemnić Chrystusowi. Jest to
miłość podobna do miłości Bożej dającej się całkowicie dla utwierdzenia i pełnego realizowania wzajemnej wspólnoty sakramentalnie uświęconej, tworząc Komunię Kościelną31. Pius XI w encyklice Casti connubii naucza o sakramentalności małżeństwa, mówiąc, że Chrystus Pan,
który ustanowił sakramenty i przez nie działa, podnosząc małżeństwo
swoich wiernych do godności prawdziwego, właściwego sakramentu
Nowego Przymierza, uczynił je rzeczywistym znakiem i źródłem szczególnej łaski wewnętrznej, przez którą „udoskonala miłość naturalną,
wzmacnia nierozerwalną jedność i uświęca małżonków”. A ponieważ
28

KPK 1055.
Por. Mt 19, 3-9, por. Mk 10, 1-12.
30 Por. Ef 5, 22-33.
31 Por. M. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Katowice 1987, s.32.
29
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Chrystus ustanowił jako znak łaski ważną małżeńską zgodę wiernych,
więc istota sakramentu jest tak ściśle wewnętrznie złączona z chrześcijańskim małżeństwem, że nie może być prawdziwego małżeństwa
pomiędzy ochrzczonymi, „które nie byłoby przez to samo sakramentem”. Gdy więc wierni wyrażają szczerze taką zgodę, otwierają sobie
skarbnicę łaski sakramentalnej, z której czerpią siły nadprzyrodzone, by
mogli swoje obowiązki i zadania wypełniać wiernie, święcie i wytrwale
aż do śmierci. Sakrament ten bowiem u tych, którzy nie stawiają przeszkód łasce, nie tylko wzmacnia trwałą zasadę życia nadprzyrodzonego,
jaką jest łaska uświęcająca, lecz przeto niesie ze sobą dary szczególne:
dobre natchnienia, zarodki łaski, wzmacnia i udoskonala siły naturalne,
aby małżonkowie mogli nie tylko pojąć swym umysłem, lecz również
wewnętrznie smakować, mocno strzec, skutecznie chcieć i realizować
w praktyce to wszystko, co się odnosi do stanu małżeńskiego, jego celów i obowiązków. Wreszcie sakrament ten daje im prawo do uzyskania
pomocy łaski uczynkowej, ilekroć będą jej potrzebowali do wypełnienia
obowiązków swego stanu32.
Natomiast Sobór Watykański II mocno podkreśla, że Chrystus Pan
szczodrze błogosławił tę wielkoduszną miłość, która powstała z Bożego źródła miłości i została ustanowiona na obraz Jego jedności z Kościołem. Jak bowiem niegdyś Bóg wyszedł naprzeciw swojemu ludowi
z przymierzem miłości i wierności, tak teraz Zbawca ludzi i Oblubieniec
Kościoła wychodzi naprzeciw chrześcijańskim małżonkom przez sakrament małżeństwa. I pozostaje z nimi nadal po to, aby tak jak On umiłował Kościół, wydał zań siebie samego, również małżonkowie, przez
obopólne oddanie się sobie, miłowali się wzajemnie w trwałej wierności. Prawdziwa miłość małżeńska włącza się w miłość Bożą i kierowana jest oraz doznaje wzbogacenia przez odkupieńczą moc Chrystusa
i zbawczą działalność Kościoła, aby skutecznie prowadzić małżonków
do Boga oraz wspierać ich i otuchy im dodawać we wzniosłym zadaniu ojca i matki. Dlatego osobny sakrament umacnia i jakby konsekruje
małżonków chrześcijańskich do obowiązków i godności ich stanu, wy32
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pełniając mocą tego sakramentu swoje zadania małżeńskie i rodzinne,
przeniknięci duchem Chrystusa, który przepaja całe ich życie wiarą,
nadzieją i miłością, zbliżają się małżonkowie coraz bardziej do osiągnięcia własnej doskonałości i obopólnego uświęcenia, a tym samym
do wspólnego uwielbienia Boga33. Natomiast Konstytucja dogmatyczna
o Kościele podaje: „Wreszcie małżonkowie chrześcijańscy na mocy sakramentu małżeństwa, przez który wyrażają tajemnicę jedności i płodnej miłości pomiędzy Chrystusem i Kościołem oraz w niej uczestniczą,
wspomagają się wzajemnie we współżyciu małżeńskim oraz rodzeniu
i wychowywaniu potomstwa dla zdobycia świętości”34. Naukę o sakramentalności małżeństwa potwierdza również Jan Paweł II w Familiaris
consortio w numerze 1335. Każde małżeństwo zawarte ważnie między
osobami ochrzczonymi (a nie wyłącznie między katolikami) jest sakramentem. Nie jest natomiast sakramentem małżeństwo zawarte między
osobami nieochrzczonymi, ponieważ osoby te nie są zdolne do przyjęcia żadnego sakramentu poza chrztem. Z chwilą jednak przyjęcia przez
te osoby sakramentu chrztu małżeństwo ich staje się sakramentem. Intencja przyjęcia sakramentu małżeństwa mieści się w intencji przyjęcia
sakramentu chrztu36.
33

Gaudium et spes, n. 48.
Lumen gentium, n. 11.
35 „Podobnie jak każdy z siedmiu sakramentów, również małżeństwo we właściwy
sobie sposób jest rzeczywistym znakiem dzieła zbawienia. Zaślubieni, jako małżonkowie, uczestniczą w nim we dwoje, jako para, do tego stopnia, że pierwszym i bezpośrednim skutkiem małżeństwa (res et sacramentum) nie jest sama łaska nadprzyrodzona,
ale chrześcijańska więź małżeńska, komunia dwojga typowo chrześcijańska, ponieważ
przedstawia tajemnicę Wcielenia Chrystusa i tajemnicę Jego Przymierza. Szczególna
jest także treść uczestnictwa w życiu Chrystusa; miłość małżeńska zawiera jakąś całkowitość, w którą wchodzą wszystkie elementy osoby – impulsy ciała i instynktu, siła
uczuć i przywiązania, dążenie ducha i woli. Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było tylko jedno serce
i jedna dusza. Wymaga ona nierozerwalności i wierności w całkowitym wzajemnym
obdarowaniu i otwiera się ku płodności (por. Humanae vitae, 9). Jednym słowem chodzi
o normalne cechy charakterystyczne każdej naturalnej miłości małżeńskiej, ale w nowym znaczeniu, gdyż sakrament nie tylko je oczyszcza i wzmacnia, ale wynosi tak, że
stają się wyrazem wartości prawdziwie chrześcijańskich”.
36 Por. T. Pawluk, Prawo małżeńskie, t. 3., Olsztyn 1984, s. 26.
34
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2. Decyzja jako rozstrzygnięcie ostateczne
Zgoda małżeńska jest aktem woli, którym mężczyzna i kobieta w
nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia małżeństwa37. Kodeksowa definicja nawiązuje
do nauki soborowej: „Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej
ustanowiona przez Stwórcę i umocniona Jego prawami, zawiązuje się
przez małżeńskie przymierze, czyli przez nieodwołalną osobistą zgodę.
W ten sposób aktem osobowym, przez który małżonkowie wzajemnie
się sobie oddają i przyjmują, powstaje z woli Bożej instytucja trwała
także wobec społeczeństwa”38. Aby zaistniało małżeństwo, konieczne
jest, by zgoda była rzeczywista, czyli zewnętrzna i zarazem wewnętrzna. Mimo trudności odczytania tego, co dzieje się we wnętrzu, należy
przyjąć, że w większości przypadków zewnętrznemu wyrażeniu zgody
towarzyszy wewnętrzne przyzwolenie39. Potwierdza to kanon 1101 § 1:
„Domniemywa się, że wewnętrzna zgoda odpowiada słowom lub znakom użytym przy zawieraniu małżeństwa”. Zgoda małżeńska powinna
być aktem świadomym, z wykluczeniem istotnej pomyłki oraz wolnym
od przymusu i bojaźni. Zgoda stron winna być rzeczywista, czyli wewnętrzna, swobodna, czyli w pełni świadoma i dobrowolna, wzajemna,
czyli wyrażona przez obydwie strony oraz równoczesna, przynajmniej
moralnie, to znaczy nieodwołana przez jedną stronę przed wyrażeniem
jej przez drugą stronę40. Zgoda stron jest elementem koniecznym do
zaistnienia małżeństwa w takim stopniu, że żadna władza ludzka nie
jest w stanie jej zastąpić41. Jest aktem woli i zakłada uprzednie działanie intelektu. Akt ten jest możliwy, gdy występuje pewna zdolność
psychologiczna, która polega na podejmowaniu określonych działań.
Po pierwsze poznanie natury małżeństwa jako wspólnoty całego życia,
polegające na posiadaniu niezbędnej wiedzy, o której mówi kanon 1096
§ 1; następnie poznanie oceniające zarówno racji doradzających akcep37
38
39
40
41
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tację konkretnego małżeństwa, jak i racji odradzających; poznanie to
zakłada przy tym porównanie jednych i drugich racji i prowadzi w ten
sposób do powzięcia sądu o odpowiedniości lub nie wyboru tegoż małżeństwa. Ostatnim działaniem jest swobodny wybór, to znaczy wolny
od wszelkiej konieczności determinującej wolę do przyjęcia konkretnego małżeństwa. Zdolność psychologiczna oraz wymienione działania
powinny być proporcjonalne do wagi wspólnoty całego życia. Zgoda
małżeńska jest aktem ludzkim osobliwym, wymagającym pełniejszego
zaangażowania umysłu i woli niż przy podejmowaniu innych decyzji.
Osobliwość ta sprawia, że zgoda nie ulega stopniowaniu i jest „niepodzielna”, albo jest i wówczas jest wystarczająca, albo jej nie ma i wówczas w ogóle jej brak42.
3. Dobrowolność w przyjmowaniu
praw i obowiązków małżeńskich
3.1. Relacja między wolnością a prawdą
Słowa Chrystusa z Ewangelii (J 8, 31-32) podkreślają doniosłość relacji, jaka łączy wolność i prawdę. Zawierają podstawowe wymaganie
i przestrogę zarazem. Jest to wymaganie rzetelnego stosunku do prawdy jako warunek prawdziwej wolności. Jest to równocześnie przestroga przed jakąkolwiek pozorną wolnością, przed wolnością rozumianą
powierzchownie, jednostronnie, bez wniknięcia w całą prawdę o człowieku i o świecie. Chrystus (...) przynosi człowiekowi wolność opartą
na prawdzie (...) wyzwala od tego, co tę wolność ogranicza, pomniejsza, łamie niejako u samego korzenia, w duszy człowieka, w jego sercu,
w jego sumieniu. Jakże wspaniałym potwierdzeniem tego byli i stale są
ci wszyscy ludzie, którzy dzięki Chrystusowi i w Chrystusie osiągnęli
prawdziwą wolność i ukazali ją, choćby w warunkach zewnętrznego
zniewolenia43.
42

Por. W. Góralski, Kanoniczna zgoda…,s. 22-23.
Por. W. Słomka, Wolność i zniewolenie, Wallington 1988, s. 152-153, por. Redemptor hominis, n. 12, por. także J. Majka, Chrześcijaństwo a wyzwolenie człowieka
– wstęp do Instrukcji o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu, Wrocław 1986, 23 nn.
43
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Związek wolności i prawdy analizuje Jan Paweł II w encyklice Veritatis splendor44. Jan Paweł II zdecydowanie potwierdza absolutny prymat prawdy nad wolnością. Bez prawdy nie ma autentycznej wolności:
tak w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym. Tylko pełna prawda o człowieku gwarantuje nabycie wolności. Wolność, wyizolowana
z kontekstu prawdy i miłości, staje się wolnością egoistyczną, wręcz
niebezpieczną dla człowieka i jego otoczenia. Tylko akceptacja prawdy o ludzkiej osobie umożliwia nabycie wewnętrznej wolności. Każdy
44 Veritatis splendor, nr 31-33: „I tak w niektórych nurtach myśli współczesnej do
tego stopnia podkreśla się znaczenie wolności, ze czyni się z niej absolut, który ma być
źródłem wartości. W tym kierunku idą doktryny, które zatracają zmysł transcendencji
lub które otwarcie deklarują się jako ateistyczne. Sumieniu indywidualnemu przyznaje
się prerogatywy najwyższej instancji osądu moralnego, która kategorycznie i nieomylnie decyduje o tym, co jest dobre, a co złe. Do tezy o obowiązku kierowania się własnym sumieniem niesłusznie dodano tezę, wedle której osąd moralny jest prawdziwy
na mocy samego faktu, że pochodzi z sumienia. Wskutek tego zanikł jednak nieodzowny wymóg prawdy, ustępując miejsca kryterium szczerości, autentyczności, „zgody
z samym sobą”, co doprowadziło do skrajnie subiektywistycznej interpretacji osądu
moralnego. Jak łatwo zrozumieć, istnieje związek między tą ewolucją a kryzysem zagadnienia prawdy. Zanik idei uniwersalnej prawdy o dobru, dostępnym poznawczo dla
ludzkiego rozumu, w nieunikniony sposób doprowadził także do zmiany koncepcji
sumienia: nie jest już ono postrzegane w swojej rzeczywistości pierwotnej, czyli akt
rozumnego poznania dokonywany przez osobę, która w określonej sytuacji ma zastosować wiedzę uniwersalną o dobru i tym samym wyrazić swój sąd o tym, jaki sposób
postępowania należy uznać tu i teraz za słuszny. Powstała tendencja, by przyznać sumieniu jednostki wyłączny przywilej autonomicznego określania kryteriów dobra i zła
oraz zgodnego z tym działania. Wizja ta łączy się z etyką indywidualistyczną, według
której każdy człowiek staje wobec własnej prawdy, różnej od prawdy innych. Posunięty do skrajnych konsekwencji, indywidualizm prowadzi do zaprzeczenia samej natury ludzkiej. Te różnorodne koncepcje stanowią podłoże nurtów myślowych, według
których istnieje antynomia między prawem moralnym a sumieniem, między naturą
a wolnością. Paradoksalna sprzeczność polega na tym, że choć współczesna kultura
przyznaje tak wielkie znaczenie wolności, zarazem radykalnie tę wolność kwestionuje.
Dyscypliny naukowe określane wspólnym mianem „nauk o człowieku” słusznie zwróciły uwagę na uwarunkowania natury psychologicznej i społecznej, które wpływają na
sposób, w jaki człowiek korzysta z wolności. Wiedza o tych uwarunkowaniach oraz
uwaga im poświęcona to ważne osiągnięcia nauki, które znalazły zastosowanie w różnych dziedzinach życia, na przykład w pedagogice lub w wymiarze sprawiedliwości.
Niektórzy jednak posuwają się dalej i wychodzą poza uprawnione wnioski, jakie można wyciągnąć z tego rodzaju obserwacji, podają w wątpliwość lub wręcz negują samą
realność ludzkiej wolności”.
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inteligentny człowiek może poznać prawdę, ale tylko wewnętrznie wolny człowiek może tę prawdę zaakceptować. Prawda nie uwalnia człowieka od uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, ale uzdalnia
człowieka do ich przezwyciężania. Może tego dokonać tylko ktoś, kto
swą wolność opiera na prawdzie. Jeżeli człowiek służy prawdzie, to służy tym samym wolności człowieka. Negacja prawdy prowadzi do moralnego zniewolenia, gdyż zatarcie obiektywnej granicy między dobrem
a złem jest wejściem w krąg zła45.
Wojtyła, podejmując kwestię wolności, podkreśla, że wolność nie realizuje się przez podporządkowanie sobie prawdy, ale przez podporządkowanie się prawdzie. Zależność od prawdy określa granice właściwej
osobie ludzkiej autonomii. Osobie ludzkiej przysługuje wolność nierozumiana jednak jako całkowita niezależność, ale jako samozależność,
w której zawiera się zależność od prawdy46.
3.2. Świadome przyjęcie praw i obowiązków
Osoba, która używa rozumu, jest w stanie zdawać sobie sprawę z natury małżeństwa, może jednak nie mieć rozeznania co do powagi i wartości przekazywanych i przyjmowanych istotnych praw oraz obowiązków małżeńskich. KPK mówi, że w takim wypadku zgoda małżeńska
jest bezskuteczna, a małżeństwo nieważne47.
Istotne prawa małżeńskie, wzajemnie przekazywane i przyjmowane
przez strony, jak również wzajemnie zaciągane przez strony istotne obowiązki małżeńskie, stanowią przedmiot umowy małżeńskiej. Kto nie
zdaje sobie sprawy z przedmiotu umowy, nie może tej umowy ważnie
zawrzeć. Trudno rozróżnić prawa od obowiązków małżeńskich, ponieważ prawa stanowią jednocześnie obowiązki. Prawu jednego małżonka
odpowiada obowiązek uznania tego prawa przez drugiego małżonka.
KPK, definiując, czym jest małżeństwo, wymienia jednocześnie jego
45 Por. S. Kowalczyk Prawda jako wartość w nauczaniu Jana Pawła II, AK
129(1997), s. 55-65.
46 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, Lublin 1994, s. 198.
47 Por. KPK 1095.
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istotne prawa i obowiązki: wspólnota całego życia, dobro małżonków
oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa48.
Kanon 1095 §2 nie odnosi się do zwykłej niewiedzy co do istotnych
praw i obowiązków małżeńskich, lecz do braku rozeznania co do powagi i znaczenia tych praw i obowiązków. Można znać teoretycznie prawa
i obowiązki małżeńskie, jeżeli jednak któraś ze stron przez swoją lekkomyślność, niedojrzałość psychiczną lub moralną nie przywiązuje wagi
do tych praw lub obowiązków, małżeństwo nie będzie ważnie zawarte.
Brak rozeznania oceniającego w zakresie istotnych praw i obowiązków
małżeńskich może mieć różny stopień natężenia. KPK podkreśla, że niezdolny do zawarcia małżeństwa jest ten, kto wykazuje poważny brak rozeznania oceniającego49. R. Sztychmiler, powołując się na kanon 1063
KPK i na adhortację Familiaris consortio, mówi o konieczności przygotowania przedmałżeńskiego, by pouczyć „o znaczeniu małżeństwa chrześcijańskiego, jak również o obowiązkach małżonków i chrześcijańskich
rodziców”. Nupturientów należy pouczyć o obowiązkach małżeńskich,
aby mieli oni wystarczającą ich świadomość. Natomiast Jan Paweł II w
adhortacji pisze, że „bardziej niż kiedykolwiek, w naszych czasach konieczne jest przygotowanie młodych do małżeństwa i życia rodzinnego.
(...) Kościół winien popierać lepsze i intensywne programy przygotowania
do małżeństwa, ażeby wyeliminować, na tyle ile to możliwe, trudności,
z którymi boryka się tyle małżeństw, a bardziej jeszcze po to, aby stworzyć
pozytywne warunki do powstawania i dojrzewania udanych małżeństw50.
Przygotowanie do małżeństwa należy pojmować i urzeczywistniać jako
proces stopniowy i ciągły. Składa się ono z trzech podstawowych etapów,
którymi są: przygotowanie dalsze, bliższe i bezpośrednie”51.
48

Por. KPK 1055.
Por. KPK 1095 § 2, por. także. T. Pawluk, Prawo małżeńskie, t. 3., Olsztyn 1984,
s. 158-159.
50 Por. R. Sztychmiler Istotne obowiązki małżeńskie, Warszawa 1997, s. 410-411.
51 Familiaris consortio n 66: „Przygotowanie dalsze zaczyna się już w dzieciństwie,
w tej mądrej pedagogii rodzinnej, nastawionej na doprowadzenie dzieci do odkrycia
siebie jako istot obdarzonych złożoną i bogatą psychiką oraz własną osobowością z jej
mocnymi i słabymi stronami. Jest to okres, w którym powinno się zaszczepić szacunek
dla każdej zdrowej wartości ludzkiej, tak w stosunkach międzyosobowych, jak i spo49
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3.3. Wolność od zaburzeń w decyzji
Zdolność podejmowania decyzji uzależniona jest od uświadomienia sobie wszystkich dostępnych działań, koniecznych do realizowania
wybranej wartości, od dogłębnego rozeznania stanów rzeczy i prawdołecznych, z tym wszystkim co ma znaczenie dla kształtowania charakteru, dla opanowania i właściwego użycia własnych skłonności, dla sposobu widzenia i traktowania
osób odmiennej płci itd. Ponadto wskazana jest, zwłaszcza u chrześcijan, mocna formacja duchowa i katechetyczna, która ukazałaby małżeństwo jako prawdziwe powołanie
i posłannictwo, bez wykluczania możliwości złożenia Bogu całkowitego daru z siebie
w pójściu za powołaniem kapłańskim czy zakonnym. Na tej bazie następnie oprze się
mające znacznie szerszy zakres, przygotowanie bliższe, które – począwszy od stosownego wieku i przy właściwej katechezie, jakby katechumenacie – stanowi bardziej specyficzne przygotowanie do sakramentów, niejako do ponownego ich odkrycia. Ta odnowiona katecheza przygotowujących się do małżeństwa chrześcijańskiego jest ze wszech
miar konieczna do tego, aby sakrament był sprawowany i przeżywany w należytym
usposobieniu moralnym i duchowym. Religijna formacja młodych powinna być uzupełniona w odpowiednim momencie i na miarę konkretnych potrzeb, przygotowaniem do
życia we dwoje. Przygotowanie to, ukazując małżeństwo jako relację międzyosobową
mężczyzny i kobiety, relację, która winna być stale rozwijana, pobudzi do pogłębienia
problemów płciowości małżeńskiej i odpowiedzialnego rodzicielstwa i związanej z tym
podstawowej wiedzy medyczno-biologicznej. Skłoni również do bliższego zapoznania
się z właściwymi metodami wychowania dzieci, ułatwiając także nabycie podstawowych elementów potrzebnych w uporządkowanym prowadzeniu rodziny (stała praca,
odpowiednie środki finansowe, mądre zarządzanie, pojęcie ekonomii domowej itd.).
Nie można wreszcie pominąć przygotowania do apostolstwa rodzinnego, do braterstwa
i współpracy z innymi rodzinami, do czynnego włączenia się w stowarzyszenia, ruchy
i inicjatywy mające na celu ludzkie i chrześcijańskie dobro rodziny. Przygotowanie bezpośrednie do sprawowania sakramentu małżeństwa powinno się odbywać w miesiącach
i tygodniach poprzedzających ślub, aby w ten sposób nadać nowe znaczenie, nową treść
i nową formę tak zwanemu egzaminowi przedślubnemu, wymaganemu przez prawo
kanoniczne. Konieczność takiego przygotowania, istniejąca zawsze i w każdym przypadku, tym bardziej jest nagląca, gdy chodzi o narzeczonych, którzy jeszcze wykazują
braki i doświadczają trudności w doktrynie i praktyce życia chrześcijańskiego. W zakres
treści tego, co na tej, analogicznej do katechumenatu, drodze wiary należy przekazać,
winno wejść także pogłębione poznanie tajemnicy Chrystusa i Kościoła, znaczenia łaski i odpowiedzialności chrześcijańskiego małżeństwa, jak również przygotowanie do
podjęcia czynnego i świadomego udziału w liturgicznym obrzędzie zaślubin. Rodzina
i cała wspólnota kościelna powinny poczuwać się do współdziałania w poszczególnych
etapach przygotowania do małżeństwa, które przedstawiliśmy tu w ogólnych tylko zarysach. Byłoby pożądane, ażeby Konferencje Episkopatów, które są zainteresowane
właściwymi inicjatywami zmierzającymi do ułatwienia przyszłym małżonkom pełnego uświadomienia wagi ich własnej decyzji, a duszpasterzom stwierdzenia u nich odpowiednich dyspozycji, postarały się o wydanie Dyrektorium duszpasterstwa rodzin.
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podobieństw, jakie niesie ze sobą przyszłość, oraz od przewidywanych
wartości wyników działania. Dlatego wszystkie czynniki ograniczające
zdolność rozeznania oraz krępujące możność rozstrzygania powodują
nieważność podejmowania właściwej decyzji. Czynniki te mają niekiedy charakter patologiczny, stąd też decyzje mogą być infantylne, połączone z lękiem, czasem wynikających ze stanów depresyjnych. Towarzyszą im niekiedy nieustanne wahania, wątpliwości itp. Specjalną
trudność w podejmowaniu decyzji stwarza abulia (niezdecydowanie,
bezwolność), która powodowana jest nie tylko psychofizjologicznymi
czynnikami, ale także przykrymi przeżyciami. Niewłaściwe decyzje
mają także swe źródło w zaburzeniach osobowości, myślenia, samoświadomości, pamięci, stanów emocjonalnych, posiadanych skłonności i osobistego doświadczenia życiowego. Czynniki te utrudniają lub
uniemożliwiają podejmowanie decyzji dojrzałych, wystarczająco przemyślanych, w odpowiednim stopniu pewnych, ale także elastycznych,
uwzględniających realnie istniejącą sytuację decyzyjną. Dodatkowe
ograniczenia w podejmowaniu decyzji wynikają z faktu uwarunkowań
społecznych, kulturowych i historycznych człowieka52.
Zgoda małżeńska jest aktem woli, więc nieważność umowy małżeńskiej może być spowodowana brakiem zgody, ale również okolicznościami, które, wpływając na rozum lub wolę, ograniczają tę zgodę w sposób
istotny tak, że staje się ona niewystarczająca z punktu widzenia prawa

To Dyrektorium powinno przede wszystkim ustalić zakres tematów, czas trwania
i metody „kursów przygotowawczych”, z zachowaniem równowagi między różnymi
aspektami – doktrynalnym, pedagogicznym, prawnym i medycznym – dotyczącymi
małżeństwa i taką nadać im strukturę, ażeby przygotowujący się do małżeństwa, obok
pogłębienia intelektualnego, poczuli się zachęceni do żywego włączenia się we wspólnotę kościelną. Jakkolwiek nie można odmówić słuszności traktowania bezpośredniego
przygotowania do małżeństwa jako konieczności i obowiązku – co może się zatrzeć
wtedy, gdy łatwo się zeń zwalnia – to jednak zawsze sprawę tego przygotowania należy
stawiać w ten sposób, by ewentualne jego pominięcie nie stwarzało przeszkody do zawarcia małżeństwa”. Por. także M. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła
katolickiego, Katowice 1987, s. 94-100; T. Pawluk, Prawo małżeńskie, t. 3, s. 92-97;
E. Sztafrowski, Chrześcijański małżeństwo, Warszawa 1985, s. 30-37.
52 F. Greniuk,Wolność woli, w: Katolicyzm A-Z, s. 292-293.
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naturalnego53. Kan. 1095 podaje, że osoby, które pozbawione są wystarczającego używania rozumu, nie są zdolne do zawarcia małżeństwa54.
Brak dostatecznego używania rozumu wiąże się nie tylko z wiekiem
zbliżonym do dziecięcego, ale także z chorobami umysłowymi, niedorozwojem umysłowym oraz z aktualnym stanem utraty świadomości55.
Mówiąc o chorobach umysłowych, nie mamy na myśli dosłownie schorzenia umysłu człowieka, lecz pewien rodzaj chorób nerwowo-mózgowych, które poprzez zaburzenia spowodowane we władzach poznawczych zakłócają prawidłową działalność rozumu i woli. Niedorozwój
umysłowy i zaburzenia psychiczne powodują nieważność małżeństwa,
jeżeli strona pod ich wpływem nie może wytworzyć właściwego pojęcia
o naturze małżeństwa. W każdym przypadku niedorozwoju umysłowego i ciężkich zaburzeń psychicznych muszą wypowiedzieć się biegli56.
Upojenie alkoholowe, odurzenie narkotykami, sen, hipnoza, gorączka
stanowią także przyczynę zaburzeń w działaniu władz poznawczych
lub wolitywnych. Nupturient, zawierając małżeństwo w którymś z tych
przypadków, zawiera je nieważnie, ponieważ nie zdaje sobie sprawy
z czynności, którą w danej chwili wykonuje, chociażby wcześniej wyraził zamiar zawarcia małżeństwa57.
3.4. Wartość moralna decyzji
Mimo ograniczeń człowiek w podejmowaniu decyzji jest wolny,
a wobec tego także moralnie i prawnie za nie odpowiedzialny. Odpowiedzialność ta istnieje nie tylko za decyzje własne, ale także za czyny dokonane na mocy decyzji cudzej. Problem decyzji występuje nie
tylko w momencie podejmowania rozstrzygnięcia aktualnie, ale także
w decyzjach uprzednich, zwłaszcza w tzw. pradecyzjach (np. uwierzenie, wybór drogi życia i zawodu, przynależność do organizacji itp.).
W teologii moralnej mówi się o a) decyzji aktualnej (łac. intentio ac53

Por. T. Pawluk: Prawo małżeńskie…, s.156.
Por. KPK 1095.
55 Por. T. Pawluk, dz. cyt., s. 158.
56 T. Pawluk, dz. cyt., s. 158.
57 Por. W. Góralski, dz. cyt., s. 35, także T. Pawluk, dz. cyt., s. 158.
54
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tualis); b) decyzji oddziałującej na przyszłość, niekiedy bardzo odległą
(łac. intentio virtualis), która wpływa na jej czyny aż do jej odwołania czy psychologicznego całkowitego osłabienia; c) o przypuszczalnej
gotowości podejmowania decyzji (łac. intentio habitualis), gdy nie ma
żadnego aktu woli, ale przy nastawieniu stałym danej osoby powstałaby, gdyby była ona świadoma, że musi decydować. Osobowościowa
dojrzałość moralna, społeczna, polityczna, organizacyjna itd. umożliwia
podejmowanie decyzji dojrzałych odpowiednio szybko i zdecydowanie,
nawet z dopuszczeniem pewnego rodzaju ryzyka. Niewłaściwą podstawą w tym zakresie byłoby odkładanie podjęcia decyzji na nieokreślony
czas, podejmowanie jej zbyt wcześnie lub zbyt późno. Ważną jest bowiem rzeczą wykorzystanie stosownego momentu (gr. kairos), w którym podjęcie decyzji jest jak najbardziej na czasie. W chrześcijańskiej
wizji człowieka decyzja jest zbawczym momentem, w którym może on
podjąć wezwanie Boże do realizacji dobra lub okazać się niewierny temuż wezwaniu. Stąd też poczucie odpowiedzialności za podejmowane
decyzje jest u chrześcijanina odpowiednio pogłębione i znajduje dodatkową motywację. Człowiek, będąc ze swej natury jedynie wieczną
możliwością i wiecznym nieurzeczywistnieniem się w pełni, poprzez
decyzję rozstrzyga swój egzystencjalny sens istnienia zakorzenionego
w Bogu58.
4. Kryterium racjonalności decyzji
4.1. Zasady wyboru
Mimo wyraźnie dostrzegalnego w ostatnich czasach podważania zasadności i godności małżeństwa i rodziny, a wręcz ich kryzysu – małżeństwo nadal zachowuje swoją pozycję i traktowane jest jako najbardziej
pożądany sposób życia ludzi dorosłych. Współcześnie niemal wszyscy są
przekonani o konieczności zawarcia związku małżeńskiego, toteż prawie
każdy człowiek wstępuje na drogę małżeństwa. Istnieje jednak różnorodność motywów, z powodu których zawierane są małżeństwa, oraz kryte58

Księga1.indb 163

F. Greniuk ,Wolność woli, w: Katolicyzm A-Z, s. 394-395.

2013-01-04 20:54:59

164

komunikaty

[20]

riów doboru partnera. Systemy wyboru partnera do małżeństwa możemy
podzielić na autonomiczne – takie, które pozostawiają partnerom możliwość wyboru drugiej osoby, z jednoczesnym uwzględnieniem jej autonomii; oraz system zaaranżowany, w którym rodzice lub inni członkowie
rodziny wybierają dla swojego krewnego partnera do małżeństwa59. Jeżeli partner został wybrany na drodze autonomicznego wyboru, to podstawowym motywem wyboru jest atrakcyjność interpersonalna, w której
najważniejszą rolę odgrywa miłość będąca pełnoprawną podstawą małżeństwa. Gdy partner do zawarcia małżeństwa zostaje wybrany na zasadzie systemu zaaranżowanego, podstawowymi motywami wyboru są
odpowiednie umiejętności, koligacje rodzinne, status społeczny czy też
zasoby materialne. System autonomiczny oraz zaaranżowany najczęściej
nie występują całkowicie rozdzielone, ale w pewnym stopniu występują razem, po części wzajemnie się uzupełniając. W przypadku związku
małżeńskiego pojawia się potrzeba czegoś więcej niż tylko przeświadczenie partnerów o wzajemnej względem siebie atrakcyjności, by mogli
stworzyć trwały związek. Niewątpliwie temu celowi służy prawny, a bardzo często także religijny charakter kontraktu małżeńskiego60.
Oprócz tych motywów zawierania małżeństwa istotne są te bezpośrednie i w pełni świadomie przeżywane przez partnerów, gdyż prze59 Por. J. Rostowski, Psychologia małżeństwa, PWN Warszawa 1987, s. 347-352:
„Praktycznie najczęściej występują systemy pośrednie. Rodzina sprawuje jakąś kontrolę
nad przebiegiem procesu doboru partnera do małżeństwa dla swoich dzieci czy członków rodziny, lecz może to czynić na ogół w różnym zakresie, w różny sposób, a także
w różnych fazach tegoż procesu”.
60 J. Rostowski, dz. cyt., podaje:, „Ale wydaje się, iż nawet oprócz niego powinno
istnieć coś silnego i stałego, co tkwi już w samej strukturze somatopsychicznej ludzkiej jednostki. Niewykluczone, iż u podłoża tej właśnie bardzo ogólnej motywacji leży
potrzeba zachowania gatunku, przejawiająca się między innymi w mniej lub bardziej
uświadomionej chęci podejmowania ról rodzicielskich, rodzicielskich także zaspokajaniu popędu seksualnego. Według innych, owym fundamentalnym motywem są różne potrzeby wynikające z odpowiednich form i etapów rozwoju społecznego ludzkości. Rodzina, której fundamentem jest związek małżeński, stanowi przecież podstawową komórkę
czy jednostkę społeczną. (…). Możemy wskazać jeszcze dalsze fundamentalne motywy
(…) zawierania związku małżeńskiego. Otóż wydaje się, iż większość ludzi, mniej lub
bardziej świadomie, wchodzi w związek małżeński z zamiarem nadania swojemu życiu,
swojej egzystencji stabilności oraz uniknięcia poczucia osamotnienia i zagrożenia.”
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jawiają nie tylko postawy, oczekiwania i nastawienia partnerów wobec
siebie, ale też to, co jest ważne wobec samego związku małżeńskiego.
Jednak proces doboru partnera, mimo wielkiego znaczenia dla partnerów
i dla społeczeństwa, jest ciągle za mało znany, czego następstwem jest
ogromna liczba rozwodów, które w bolesny sposób dotykają nie tylko
małżonków, ale także dzieci. Wielu badaczy rozpatruje proces wyboru
partnerów do małżeństwa jako szczególny system rynkowy, naturalnie
nie ograniczając go tylko do popytu i podaży. Wybór partnera podlega
także ograniczeniom przestrzennym, terytorialnym61.
Rostowski przedstawia typologie motywów wyboru partnera62. Jakość oraz trwałość funkcjonowania związku małżeńskiego w znacznym,
a być może nawet w istotnym, stopniu są uzależnione od motywów,
jakimi kierują się lub kierowali partnerzy przy zawieraniu związku małżeńskiego63. Motywy wyboru partnera mogą być różne w zależności
od wieku partnerów. Nieco inne motywy leżą u podstaw decyzji o zawarciu związku małżeńskiego u osób w wieku młodzieńczym, a nieco
inne u osób w wieku dojrzałym. Nie chodzi tu o zupełnie inne kategorie
motywów, lecz raczej o odmienną pozycję w hierarchicznym układzie
tych motywów. U partnerów z tego samego okresu życia może wystąpić
spora różnorodność w preferowaniu poszczególnych motywów wyboru partnera do małżeństwa. Motywy wyboru partnera do małżeństwa
dopiero wtórnie można traktować jako motywy zawarcia małżeństwa.
Nie zawsze jest to równoznaczne, ale w przeważającej części motywacja wyboru partnera do małżeństwa pokrywa się z motywami zawarcia
61

Szerszą analizę tego problemu przedstawia J. Rostowski , dz. cyt., s. 353-355.
Por. J. Rostowski, Zarys psychologii małżeństwa, Warszawa 1987, s. 357-379.
63 J. Rostowski, dz. cyt.: „Badanie motywów wyboru partnera do małżeństwa można przeprowadzić bądź bezpośrednio przed zawarciem związku małżeńskiego, bądź
w trakcie trwania małżeństwa. W tym ostatnim przypadku wychodzi się z założenia,
że skoro małżonkowie są osobami dorosłymi, to pamiętają, jakimi motywami powodowali się kilka lat temu przy wyborze swojego partnera do małżeństwa i są w stanie
zrekonstruować swe postawy, oczekiwania wobec partnera i małżeństwa oraz że zechcą
udzielić odpowiedzi na pytanie, jakie sprawy, motywy dotyczące ich własnego małżeństwa były wtedy rozpatrywane jako ważne, a nawet decydujące. Tego rodzaju badanie
jest także sposobnością przemyślenia, które z motywów, oczekiwań czy nastawień były
realistyczne, trafne, a które okazały się złudne”.
62

Księga1.indb 165

2013-01-04 20:54:59

166

komunikaty

[22]

małżeństwa w ogóle, często motywy te są traktowane zamiennie. Najważniejsza życiowa decyzja w większości przypadków oparta jest nie
na jednym, lecz na kilku motywach stanowiących pewien rodzaj hierarchii, w której zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn najważniejszym
motywem jest miłość.
4.2. Właściwe rozstrzygnięcie
Moment rozstrzygnięcia zawiera się zarówno w prostym akcie woli,
jak również w tym, co bywa nazwane aktem złożonym. Zarówno gdy
czegoś po prostu chcę, jak i wówczas, gdy wybieram, czyli chcę w wyniku pewnego procesu motywującego – zawsze w owym chceniu zawiera się rozstrzyganie jako moment istotny i konstytutywny64.
Proste rozstrzyganie nie jest wyborem, nie zachodzi w nim bowiem potrzeba wybierania wobec jednoznacznej motywacji. W wyniku motywacji
złożonej rozstrzygnięcie musi być zarazem wyborem. Wybór jest zawsze
pozostawieniem innych przedmiotów czy też innych wartości możliwych
na rzecz jednego przedmiotu, jednej wartości. Jest też on odsunięciem
innych chceń potencjalnych na rzecz jednego aktualnego. Zdolność rozstrzygania pełniej ujawnia się w wyborze niż w prostym chceniu, choć
każde „wybieram” jest równocześnie określonym „chcę”65.
Biorąc pod uwagę samą właściwość rozstrzygania, która występuje
w każdym akcie woli, zarówno prostym, jak i złożonym, można powiedzieć, że z jednej strony wybieranie jest chceniem rozwiniętym i wzbogaconym poprzez bogactwo motywacji, z drugiej zaś strony każde proste chcenie jest jakby zredukowanym czy uproszczonym – z uwagi na
jednoznaczność motywacji – wyborem. Gdy bowiem rozstrzygam, to
przez to samo również jakoś wybieram66.
4.3. Motywacja
Motywacja to układ motywów ludzkiego postępowania – jest przedmiotem badań wielu nauk (psychologii, socjologii, nauki o moralności
64
65
66
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i – ogólnie biorąc – nauk zajmujących się interpretacją ludzkich zachowań). Odróżnia się trwałą strukturę motywacyjną, która nadaje ogólny
kierunek ludzkiemu postępowaniu, od aktualnej motywacji wywołującej określone zachowanie w danym kontekście sytuacyjnym. Motywacja jest rozumiana jako wewnętrzny mechanizm, który uruchamia i organizuje ludzkie zachowanie oraz kieruje na osiągnięcie celu67.
Czynności motywowane różnią się od czynności nawykowych i zewnętrznie sterowanych, gdyż mają charakter intencjonalny, tzn. sterowane są przez intencję, chęć osiągnięcia określonego efektu, czyli celu
wcześniej powstałego w umyśle. Teoria motywacji zajmuje się powstawaniem dążeń, czyli tendencji motywacyjnych, tendencji do działania.
Powstają one, gdy pojawi się przekonanie, że istnieje możliwość zrealizowania celu pozytywnego lub odrzucenie celu negatywnego. Dążenie, czyli tendencja do podejmowania czynności ukierunkowanych na
określony cel, jest funkcją wartości celu i rozpoznania możliwości jego
osiągnięcia68.
Motywacja może być charakteryzowana przez dwie właściwości: kierunek i siłę dążeń69. Głównym wynikiem procesu motywacyjnego jest
67 S. Poznańska, Motywacja, w: Medyczny słownik encyklopedyczny, pod red.
M. Barczyńskiego i J. Bogusza, Oficyna Wydawnicza Kraków 1993r., por. także J. Reykowski, Procesy emocjonalne. Motywacje. Osobowość, s. 71: „Proces motywacyjny to
proces, który steruje czynnościami człowieka tak, aby doprowadziły one do określonego
efektu, takiego jak: zmiana w fizycznym lub społecznym stanie rzeczy (wykonać przedmiot, przenieść go na inne miejsce, wejść w posiadanie przedmiotu, poinformować kogoś o czymś, wygłosić referat, zdać egzamin, zorganizować wycieczkę itd., itp.), zmiana
w sobie (nauczyć się czegoś, stracić nadwagę, pozbyć się dolegliwości) lub zmiana własnego położenia bądź fizycznego (pójść gdzieś, wejść na coś), bądź społecznego (awansować zmienić pracę) itp.”, por. także, M. Rutkowski, Obowiązek moralny a motywacja,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2001, s. 12 nn.
68 Por. J. Reykowski, dz. cyt., s. 78.
69 J. Reykowski, dz. cyt. podaje, że „kierunek dążeń może być opisany dwojako: bądź
przez wskazanie celu, do którego zmierza czynność, bądź wskazanie na stan podmiotu,
ze względu, na który dane cele były wybrane. Tak więc kierunek dążeń można opisać
w terminach zewnętrznych stanów rzeczy, np. zdobyć dyplom, wyjechać w podróż itd.,
wskazując na przedmiot, sytuację, zdarzenie, które jednostka stara się osiągnąć, albo
też można go opisać w terminach wewnętrznych stanów rzeczy, takich jak: spełnienie
pragnienia wyróżnienia się, zaspokojenia potrzeby pokarmowej, uwolnienie się od lęku,
czy wskazując na osobiste znaczenie danej czynności. Przez siłę dążeń rozumiemy jego
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powstawanie dążeń, czyli tendencji do osiągnięcia konkretnego celu. Kierunek i siła dążeń zależą od atrakcyjności celu i od przekonania o możliwości jego osiągnięcia. „Jeżeli atrakcyjność celu, bądź przekonanie
o możliwości jego osiągnięcia są równe zeru, to i motywacja jest równa
zeru; cechy ilościowe motywacji, czyli jej natężenie, zmieniają się wraz
ze zmianą atrakcyjności i przekonaniu o możliwości osiągnięcia”70.
Przez motywację rozumiemy oddziaływanie motywów na wolę, co
ściśle odpowiada jej intencjonalności71. Kiedy „chcę czegoś”, wówczas
wychodzę ku przedmiotowi przedstawiającemu mi się jako dobro, ukazującemu swoją wartość. Motywacji zawdzięczamy poruszenie, czyli
ruch woli ku przedstawionemu przedmiotowi, które wywołuje to, że
człowiek „chce czegoś”. Sytuacja motywacyjna człowieka co jakiś czas
ulega zmianie, tendencja do wykonywania pewnych czynności słabnie, a pojawia się tendencja do wykonania innych czynności. Wynika
to z tego, że ciągłej zmianie ulegają dążenia człowieka. Zmienność ta
powstaje w związku z cechami obiektywnej sytuacji człowieka, jak np.:
naciski, jakim podlega, jakie zawiera pokusy, jakie są możliwości zaspokojenia potrzeb itp72.
większą lub mniejszą zdolność do wyłączenia konkurencyjnych dążeń, innymi słowy
jest to stopień, w jakim dane dążenie kontroluje zachowanie. Możemy, zatem powiedzieć, że dążenie jest tym silniejsze, im trudniej skłonić człowieka do zmiany kierunku
podjętej działalności. Silne dążenie może więc zapewnić skuteczną konkurencję z takimi czynnikami, jak zmęczenie, pokusy, groźby, jest bowiem jednym z warunków odporności na stres psychologiczny i wytrwałość w dążeniu do celów”.
70 J. Reykowski, dz. cyt. Owa atrakcyjność celu zależy po pierwsze od stanu wewnętrznego charakteryzującego się „poczuciem niespełnienia” i związaną z tym gotowością do podjęcia aktywności. Po drugie, zależy ona od tego, w jakim stopniu dany cel
ma zdolność do redukcji napięcia motywacyjnego, czyli ma wartość gratyfikacyjną.
71 K. Wojtyła, Osoba i czyn, Lublin 1994, s. 74-75.
72 Tamże: „Prosty akt woli wskazuje na taką motywację, w której zostanie przedstawiony woli tylko i wyłącznie jeden przedmiot, zostaje wskazana jedna wartość, poruszająca wolę. I człowiek tylko jednego przedmiotu ze względu na jedną ukazaną w nim
wartość po prostu chce. Nie przeżywa żadnego rozdwojenia, nie waha się i nie musi
wybierać, z czym zawsze wiąże się zawieszenie chcenia. Można wtedy mówić o jednoznacznej motywacji i jednoznacznym rozstrzygnięciu. Chociaż bowiem nie zachodzi
potrzeba wybierania, ma jednak miejsce rozstrzygnięcie (...). (...) rozstrzygnięcie daleko
lepiej niż w prostym chceniu wyraża się i unaocznia w wyborze, który poprzedzony
bywa bardziej złożonym i rozwiniętym procesem motywacyjnym Zachodzi on wów-
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Zakończenie
Zdolność człowieka do miłości nie tylko jest wyrazem uczuciowego
związania z drugim człowiekiem, ale stanowi także świadomy i wolny wybór człowieka, przez który uznaje, potwierdza wartość spotykanych osób. Kardynał G. Danneels w jednej ze swoich książek zauważył:
„Każda miłość, która nie zawiera odrobiny otwartości jak i ofiarowania
siebie, sama skazuje się na śmierć”. Miłość człowieka winna mieć charakter osobowy. Gdy zabraknie szacunku dla drugiego i pojawi się chęć
spełniania własnych pragnień w spotkaniu z drugim, to wówczas mamy
do czynienia z przedmiotowym traktowaniem osoby, a więc z czymś
niegodziwym, co jest jedynie karykaturą miłości.
Reasumując, należy podkreślić, że człowiek, podejmując decyzję
o zawarciu małżeństwa, powinien być wolny od wszelkich ograniczeń,
które uniemożliwiałyby mu prawidłowy wybór. Zawsze, szukając uzasadnienia swego wyboru, powinien szukać uzasadnienia wolności swej
woli, które leży u podstaw analizy następujących etapów: świadomość
wolności (dowód psychologiczny), natura woli i jej stosunek do rozumu
(dowód metafizyczny), porządek moralny (dowód moralny), codzienne
doświadczenie. Pomocnym w podejmowaniu właściwych decyzji z zachowaniem własnej wolności jest: wiedza o sobie, hierarchia wartości,
autodyscyplina, usprawniona wola.

czas, gdy woli zostaje przedstawionych więcej przedmiotów możliwego dążenia, gdy
zostaje ukazanych więcej wartości, które jak gdyby wzajemnie konkurują, a nawet wzajemnie się zwalczają (...). W tym układzie nie może być mowy o jednoznacznym rozstrzygnięciu, ale musi się naprzód dokonać się osobny proces, który to rozstrzygnięcie
poprzedza i warunkuje. Proces ten bywa określany jako dyskusja motywów (...)”.
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AA.VV., (a cura di R. Fusco e G. Rocca), Nuove forme di vita consacrata, Città del Vaticano 2010, Urbaniana University Press, ss. 303
W Kościele katolickim wciąż powstają nowe formy życia, w których
wierni oddają się całkowicie umiłowanemu nade wszystko Bogu. Zgodnie z kan. 605 Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. władzą kompetentną do ich zatwierdzania jest Stolica Apostolska. W ostatnim czasie,
tj. w 1900 r., Stolica Apostolska poprzez wydanie konstytucji apostolskiej Conditae a Christo aprobowała nowe instytuty zakonne o ślubach
prostych, zaliczając je do stanu doskonałości i nazywając prawdziwymi
zgromadzeniami zakonnymi. Podobnie w 1947 r. papież Pius XII zaliczył instytuty świeckie do stanów doskonałości wydając w tej sprawie
konstytucję apostolską Provida Mater Ecclesia. Także obecnie wierni przynależący do nowych form życia konsekrowanego ubiegają się
o aprobatę swego sposobu życia poprzez właściwą władzę kościelną.
Nowe formy budzą zainteresowanie nowością rozwiązań dotyczących
praktyki rad ewangelicznych oraz struktury wspólnot składających się
zazwyczaj z kilku kategorii członków, np. kapłanów, kobiet i mężczyzn
będących celibatariuszami oraz małżonków. Dokładniejszemu poznaniu
oblicza nowych form życia konsekrowanego służy organizowanie zjazdów, kongresów i sympozjów im poświęconych. Jeden z takich zjazdów
odbył się w dniach 5-6 października 2007 r. w Rzymie w Papieskim
Uniwersytecie Urbaniana. Materiały kongresu zostały opublikowane w
dwóch pozycjach książkowych. Jedna z nich nosi tytuł: „Pierszy spis
nowych wspólnot”, druga natomiast została zatytułowana: „Nowe formy życia konsekrowanego” i stanowi przedmiot niniejszej recenzji.
Recenzowana publikacja zawiera 14 artykułów będących referatami
wygłoszonymi w czasie kongresu, ich streszczenia, wprowadzenia do
publikacji autorstwa G. Rocca, redaktora encyklopedii pt. Dizionario
degli istituti di perfezione, krótkiej charakterystyki sześciu nowych
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wspólnot życia konsekrowanego powstałych na przestrzeni ostatnich
lat, oraz dokumentu zawierającego kryteria przyjęte w 1990 r. przez
Kongregację Istytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego dla nowych wspólnot ubiegających się o aprobatę Stolicy
Apostolskiej, a także związanego z owymi kryteriami ogólnego schematu konstytucji nowych wspólnot z 2002 r. oraz dekretów aprobacyjnych
dla tychże wspólnot wydanych przez Stolicę Apostolską.
Współautorami recenzowanej publikacji są znani kanoniści, znawcy
prawa życia konsekrowanego, m.in. V. De Paolis i G. Ghirlanda, którzy
ukazali w swych artykułach specyfikę powstających nowych form życia
konsekrowanego w odniesieniu do kanonu 605 Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r., kan. 571 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich
oraz numeru 12 posynodalnej adhortacji apostolskiej o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i świecie Vita consecrata Jana Pawła
II traktujących o nowych formach życia konserowanego. Obaj autorzy
przedstwili zasadnicze i zarazem dyskusyjne kwestie prawne nowych
wspólnot na bazie wspomnianego kanonu, dokonując przede wszystkim
wyjaśnienia na płaszcyźnie prawa kanonicznego pojęcia nowych form
życia konsekrowanego. Stwierdzili oni, że nowością w tym znaczeniu
nie jest fakt ufundowania kolejnego (nowego) instytutu już uregulowanego przez KPK/1983, chociaż jest on zawsze czymś nowym w Kościele. Nowość jednak według kan. 605 powinna mieć dobitniejsze znaczenie i polegać nie tylko na zaistnieniu nowego instytutu, ale także na
sposobie podjęcia przez jego członków rad ewangelicznych, który nie
został przewidziany w Kodeksie. Poza tym nowa wspólnota nie może
przybrać charakteru instytutu zakonnego lub świeckiego regulowanych
już w KPK/1983, ponieważ kan. 605 nie mówi o nowych instytutach
życia konsekrowanego, lecz o nowych formach tego życia.
G. Ghirlanda wyjaśnił dodatkowo w swym artykule interesującą
kwestię pozycji małżonków w nowych wspólnotach. Naświetliwszy
uprzednio różnice i wzajemne relacje zachodzące między konsekracją
chrzcielną a tą wynikającą z podjęcia rad ewangelicznych, nawiązał on
do małżonków uczestniczących w duchowości i działalności nowych
wspólnot. Podkreślił, że ich czystość małżeńska nie jest radą ewange-
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liczną, lecz obowiązkiem wynikającym z sakramentu małżeństwa i potwierdzanie jej nowym ślubem czy innym świętym węzłem nie stwarza
nowej konsekracji oprócz już istniejącej – tej chrzcielnej.
W tym momencie wydaje się korzystne przybliżenie ewentualnym
czytelnikom publikacji przynajmniej dwóch nowych wspólnot (spośród
innych sześciu), których dość obszerny opis można znaleźć w końcowej
części książki. Autorami tejże charakterystyki są członkowie poszczególnych nowych wspólnot.
Jedną z nich jest włoska Wspólnota „Synów Bożych” (Comunità „Figli di Dio” – CFD) założona w 1945 r. przez księdza diecezjalnego Divo
Barsottiego (1914-2006) dla grupy wiernych świeckich pragnących żyć
w sposób radykalny według Ewangelii. Dnia 27 maja 1950 r. arcybiskup
Florencji zatwierdził ad experimentum wspólnotę składającą się w przeważającej części z kobiet. Z biegiem czasu członkami wspólnoty zakładanych domów kolejno w Toskanii, Piemoncie, na Sycylii i w Australii
stali się także mężczyźni, a wspólnota otworzyła się na doświadczenie
monastycyzmu przeżywanego we wspólnocie. W roku 1984 wspólnota
została uznana przez arcybiskupa Florencji za publiczne stowarzyszenie
wiernych na prawie diecezjalnym i zatwierdzone jej konstytucje. W ten
sposób Wspólnota „Synów Bożych” bez rozróżnienia na wiernych świeckich i kapłanów stała się środkiem dążenia do świętości i odpowiedzią
na powszechne powołanie wiernych do świętości, tak jak zostało to ukazane w soborowej konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium.
Wspólnota składa się z czterech kategorii członków, co pozwala każdemu z nich na znalezienie właściwego sobie miejsca i życia zgodnego
z własnym powołaniem. Członkowie pierwszej gałęzi składają obietnicę
dążenia do doskonałości chrześcijańskiej, żyjąc samotnie lub przy rodzinie lub też w małżeństwie. Do drugiej gałęzi przynależą małżonkowie
składający obietnicę życia konsekracją w małżeństwie i dążąc do doskonałości poprzez śluby ubóstwa, czystości małżeńskiej i posłuszeństwa.
Członkowie trzeciej gałęzi – celibatariusze lub wdowy i wdowcy – żyją
konsekracją w świecie według ślubu ubóstwa czystości i posłuszeństwa. Natomiast członkowie czwartej gałęzi składają śluby, mieszkają
w domach życia wspólnego i zakładają habit. Celem osiągnięcia święto-
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ści CFD przywołuje swoich członków do życia cnotami teologicznymi
każdego dnia w każdym stanie i warunkach, zobowiązuje do modlitwy,
zwłaszcza uczestnictwa we Mszy Świętej, odmawiania Liturgii Godzin,
pilnego słuchania słowa Bożego, cotygodniowych spotkań w grupach
oraz miesięcznych dni skupienia i corocznych rekolekcji.
Zarząd Wspólnoty sprawują przełożeni wyżsi w osobie ojca generalnego będącego kapłanem i prowadzącego życie we wspólnocie oraz
dwóch świeckich asystentów: mężczyzny i kobiety. Chociaż przełożonym generalnym jest kapłan, to jednak wspólnota ma charakter laicki
w znaczeniu kanonicznym. Nie prowadzi ona własnych dzieł apostolskich, pobudza natomiast do życia duchowością monastyczną, proponując tzw. „monastycyzm wewnętrzny” polegający na rozpoznaniu prymatu Boga i przebywaniu w Jego obecności w ciągu dnia.
Innym przykładem nowych form życia konsekrowanego jest Wspólnota maryjna – Oazy pokoju (Comunità Mariana – Oasi della Pace) zainicjowana 25 marca 1987 r. we Włoszech w Vicenzy przez pasjonistę
o. Gianniego Sgrevy. Punktem wyjścia dla założyciela był fragment
Listu do Efezjan 6,10-18 mówiący o trwającej walce między siłami zła
a Duchem Świętym i przesłanie pokoju płynące z Medjugorje. Zgromadzona wokół o. Gianniego Sgrevy grupa młodych mężczyzn i kobiet,
którzy otrzymali dar nawrócenia i doświadczyli pokoju dzięki spotkaniu
z Maryją, zapragnęła kontynuować to doświadczenie w życiu konsekrowanym i dzielić się nim z innymi wiernymi. W 1990 r. wspólnota została
erygowana jako prywatne stowarzyszenie wiernych i zatwierdzony Plan
Życia na 5 lat ad experimentum w diecezji Sabina Poggio Mirteto. W 1995
r. wspólnotę erygowano na poziomie diecezji jako publiczne stowarzyszenie wiernych i jednocześnie zatwierdzono Regułę Życia. Natomiast
w 1999 r. została ona definitywnie zatwierdzona i obecnie ma swe domy
w Brazylii, Kamerunie i Medjugorje. Wspólnota żyje doświadczeniem
Wieczernika zjednoczona w modlitwie o pokój i oczekiwaniu na Ducha
Świętego. Składa się z celibatariuszy wewnętrznych (braci, sióstr i kapłanów) oraz z członków agregowanych zewnętrznych (celibatariuszy konsekrowanych niebędących kapłanami oraz z małżonków. Wszyscy celibatariusze składają trzy śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz

Księga1.indb 174

2013-01-04 20:55:00

[5]

recenzje

175

specjalny ślub bycia pokojem i błagania o pokój. Oprócz tradycyjnych
form modlitwy członkowie wspólnoty praktykują modlitwę osobistą
przed wciąż wystawionym Najświętszym Sakramentem. Nie podejmując
zewnętrznych dzieł apostolskich, wykonują zwykłe prace domowe, zajmują się rolnictwem, rzemiosłem, a przede wszystkim przyjmowaniem
gości i towarzyszeniem im na drodze pokoju i uzdrowienia.
Znaczna część nowych wspólnot, zwłaszcza włoskich, to wspólnoty monastyczne nawiązujące do duchowości wschodnich i zachodnich ojców pustyni. To im właśnie został poświęcony jeden z artykułów publikacji. Jego
autorem jest M. Torcivia, który dzieli nowe wspólnoty monastyczne według
inspirujących je trzech kategorii źródeł monastycznych, tj. nawiązujących
do pierwszych źródeł monastycyzmu, monastycyzmu benedyktyńskiego
oraz do św. Bazylego i źródeł od IV do VIII wieku. Autor poprzez ukazanie
krótkich historii poszczególnych wspólnot według przyjętego prze siebie
kryterium podziału ukazuje ich różnorodność i odczytanie na nowo monastycyzmu adekwatnie do realiów życia współczesnych chrześcijan.
Inny artykuł, autorstwa L. Sabbaresego przedstawia zagadnienie
dyskusyjnego sposobu sprawowania władzy w nowych wspólnotach
w związku z przynależnością do wspólnot kilku kategorii członków,
a wśród nich kapłanów. Na wstępie autor ogólnie omawia pojęcie władzy w Kościele i naturę instytutu odwołując się do ich historii. Następnie
zajmuje się kwestią wykonywania władzy w instytutach mieszanych,
czyli składających się z mężczyzn i kobiet, aby w dalszej kolejności
bardziej szczegółowo opisać władzę wewnętrzną i prawo własne nowych wspólnot. W końcowej części artykułu czytelnik ma możliwość
zapoznania się z niektórymi modelami sprawowania władzy przyjętymi
w nowych wspólnotach.
W recenzowanej publikacji nie zabrakło artykułu odwołującego się
do historii życia konsekrowanego, jako że już w średniowieczu odnotowuje się istnienie wspólnot mieszanych obejmujących zarówno mnichów, jak i mniszki. Klasztory takie nazywano „klasztorami podwójnymi” (Doppelkloster; monastero doppio). Autor artykułu G. Andenna
odwołuje się do doświadczenia anglosaskiego w tej materii, podając, że
na przestrzeni od VII do IX wieku wszystkie klasztory żeńskie w Irlan-
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dii były podwójne, tzn. zamieszkałe przez mężczyzn i kobiety. Miały
one charakter rodzinny, ponieważ powstawały w wyniku wstępowania
do klasztoru kobiety rekrutującej się z rodu królewskiego lub szlacheckiego. Szlachcianki wstępowały do klasztoru (lub fundowały go jednocześnie) wraz z innymi członkiniami swej rodziny, kuzynami oraz
służącymi obojga płci. Powstałe w ten sposób klasztory były kierowane
przez kobiety-szlachcianki, które miały pewną wolność co do organizacji wewnętrznej powstałych w ten sposób klasztorów.
W dalszej części artykułu autor podaje przykłady innych „podwójnych wspólnot” z XI wieku, jak np. tej powstałej w trakcie formowania
się zakonu św. Antoniego z Vien podejmującego opiekę nad chorymi
w szpitalach. Początkowo było to bractwo mężczyzn i kobiet niemających żadnej reguły. Ich jedynym obowiązkiem była opieka nad pielgrzymami i chorymi. Jednak ich wspólnotowy „mieszany” sposób życia
nie był dobrze postrzegany przez opinię publiczną w XII i XIII wieku,
stąd wspólnota zmieniła swój charakter, przyjmując regułę św. Augustyna, i przekształciła się w zakon.
Przy okazji podjęcia zagadnienia „podwójnych klasztorów” G. Andenna nawiązuje również do doświadczenia współpracy między mnichami
i mniszkami wynikającej z kierownictwa duchowego czy zarządu dobrami
klasztorów żeńskich kongregacji Cluny, a także mniszek franciszkańskich.
Inne kwestie, które mogą zainteresować czytelnika, zostały zawarte
w artykule A. Montana, a dotyczą one życia braterskiego, dróg do świętości i form przyjęcia do niektórych nowych wspólnot zatwierdzonych przez
Papieską Radę do Spraw Świeckich. W pierwszej części artykułu autor
ukazuje powszechne powołanie do świętości w Kościele w oparciu o nauczanie Vaticanum II. W dalszej kolejności, nawiązując do prawodawstwa
własnego czterech przykładowych nowych wspólnot zatwierdzonych przez
Stolicę Apostolską, podaje ich koncepcję dążenia do świętości, drogę oraz
środki do jej osiągnięcia. Zatrzymuje się także na założeniach dotyczących
życia braterskiego w nowych wspólnotach, a następnie podaje warunki
przyjęcia do nowych wspólnot, wyjście z nich i wydalenia członków.
Godne uwagi czytelnika wydają się też krótkie artykuły autorstwa
G. Rocca i J. Torresa. Obaj oni poruszają problemy prawne związane
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z ubieganiem się przez nowe wspólnoty o zatwierdzenie władzy kościelnej. G. Rocca skupia swą uwagę przy udzielaniu ewentualnej aprobaty nowym wspólnotom na kompetencjach Papieskiej Rady do Spraw
Świeckich, która jednak nie jest właściwa dla stowarzyszeń, w których
podejmuje się w jakikolwiek sposób rady ewangeliczne i składa śluby
lub podejmuje inne święte więzy. Autor stwierdza, że nowe wspólnoty
jednak wolą zwracać się do tej dykasterii Stolicy Apostolskiej, ponieważ
Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego mogłaby je uznać za klasyczne formy życia konsekrowanego. Za takie natomiast nie chcą być uważani członkowie nowych
wspólnot. Stąd z pomocą w tym miejscu przychodzi J. Torres, który w
swym artykule przybliża kryteria zatwierdzania nowych wspólnot, opierając się na praktyce Kongregacji Instytutów Życia Apostolskiego Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Autorowi nie tyle chodzi o ustalenie
kryteriów dla aprobaty nowych wspólnot, ile o ukazanie tych kryteriów
z punktu widzenia historycznego, które jak dotąd doprowadziły liczne
wspólnoty do ich aprobaty.
Reasumując, należy podkreślić, że recenzowana publikacja poświęcona nowym formom życia konsekrowanego jest jedną z coraz liczniej
pojawiających się książek przybliżających nowe możliwości poświęcenia się Bogu w Kościele katolickim. Pozycja książkowa może okazać
się użyteczna także dla polskiego czytelnika w celu dokładniejszego
poznania chociażby nowych wspólnot monastycznych, które przybywają do Polski, jak Monastyczna Wspólnota Jerozolimska w Warszawie.
Także członkowie istniejących instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego dzięki dialogowi i wymianie darów z nowymi wspólnotami mogą wzbogacić się i gorliwiej realizować własne
powołanie. Nowe wspólnoty nie są bowiem alternatywą dla dawnych
instytutów, nie wypierają ich i nie negują ich roli w Kościele. Duch
Święty, udzielając nowych charyzmatów, nie zaprzecza sobie samemu.
W różnorodności darów jest jedno i to samo powołanie do naśladowania
Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego woli Ojca.
s. Bożena Szewczul WNO
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Cluadio Papale, Formulario commentato del processo penale canonico, Città del Vaticano 2012, ss. 268
Oblicze kanonicznego prawa karnego uległo zmianie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Było to spowodowane głównie promulgacją
nowych zbiorów kanonicznego prawa powszechnego w postaci Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich w 1990 roku. W sposób szczególny jednak prawo
karne kanoniczne zyskało na aktualności w ostatnich latach, do czego
przyczyniła się niestety m.in. fala doniesień o przestępstwach przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu popełnianych przez ludzi Kościoła,
duchownych i zakonników z małoletnimi. Kościół, broniąc swojego porządku prawnego, a w sposób szczególny mając na uwadze dobro osób
będących ofiarami wspomnianych przestępstw, starał się zawsze podejmować stosowne działania. W sposób szczególny na uwagę zasługują
tutaj dwa dokumenty: po pierwsze motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela z 2001 roku, wraz ze zmianami i uzupełnieniami tegoż dokumentu dokonanymi w późniejszym czasie; i po drugie Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis z 2010 roku, które to
normy stanowią uzupełnienie i modyfikację norm z 2001 roku. W obydwu dokumentach jest mowa o najcięższych przestępstwach (nie tylko
w materii de sexto) zastrzeżonych Kongregacji Nauki Wiary, wraz z podaniem sposobu postępowania w przypadku ich zaistnienia. W związku z dokonywanymi zmianami konieczne okazuje się opracowywanie
nowych podręczników, które przedstawiałyby zagadnienia z zakresu
prawa karnego kanonicznego oraz procesu karnego kanonicznego nie
tylko w sposób całościowy i systematyczny, ale które brałyby pod uwagę także uzupełnienia, jakie w tej materii zostały wprowadzone przez
Kościół od czasu promulgowania Kodeksu w 1983 roku oraz stanowiłyby pomoc w praktycznym stosowaniu norm, zarówno substancjalnych
jak i procesowych. Odpowiedzią na takie praktyczne zapotrzebowanie
jest właśnie książka Claudio Papalego Formulario commentato del processo penale canonico, Città del Vaticano 2012, ss. 268. Claudio Papale
jest wykładowcą prawa karnego i procedury karnej na Wydziale Prawa
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Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum w Rzymie. Jest
także pracownikiem Kongregacji Nauki Wiary w sekcji dyscyplinarnej. Oprócz recenzowanej pozycji opublikował także: Il diritto alla vita
e il magistero di Giovanni Paolo II. Profili giuridici w 2006 roku oraz
Il processo penale canonico w 2007 roku.
Książka Formulario commentato del processo penale canonico autorstwa Claudio Papalego składa się z wprowadzenia, wykazu skrótów,
sześciu merytorycznych rozdziałów oraz aneksu.
Autor już we wstępnie wyjaśnia cel, dla którego doszło do opracowania omawianej książki. Zgodnie z zamysłem autora chodziło o przełożenie na praktyczny język, w postaci praktycznych formularzy, dyspozycji kanonicznego prawa karnego aktualnie obowiązującego. Faktycznie
recenzowana książka to zbiór 173 przykładów (wzorów) formularzy,
które powinny być stosowane w przypadku przeprowadzania procesu
karnego kanonicznego. Dodatkową zaletą omawianej książki jest opatrzenie poszczególnych formularzy, wprawdzie krótkim, ale rzeczowym
komentarzem wyjaśniającym, ułatwiającym właściwe zrozumienie podejmowanych działań.
Zasadniczy trzon recenzowanej książki opiera się na strukturze procesu karnego kanonicznego, jaką przewiduje aktualny Kodeks prawa
kanonicznego z 1983 roku. Rozdział pierwszy został poświęcony pierwszej fazie procesu karnego kanonicznego, a więc dochodzeniu wstępnemu. W rozdziale pierwszym autor zamieścił siedemnaście formularzy
możliwych do zastosowania na etapie dochodzenia wstępnego. Oprócz
przykładowych dekretów i innych pism, jakie muszą bądź mogą mieć
miejsce na etapie dochodzenia wstępnego (przykładowo: doniesienie
o przestępstwie; mianowanie sędziego śledczego oraz notariusza; dekrety wszczęcia procesu karnego oraz wyboru sposobu procedowania),
autor zawarł w tym rozdziale także przykładowe formularze dotyczące
upomnienia kanonicznego oraz nakazu karnego. Upomnienie pozostaje w ścisłym związku z dochodzeniem wstępnym, gdyż stosuje się je
wobec osoby, która znajduje się w bardzo bliskiej okazji popełnienia
przestępstwa lub wobec tego, na kogo w wyniku przeprowadzonego
dochodzenia pada poważne podejrzenie popełnienia przestępstwa (kan.
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1339 § 1). Także nakaz karny, jako polecenie wykonania czegoś lub zaniechania czegoś, szczególnie celem przynaglenia do zachowania ustawy, pod groźbą określonej sankcji karnej (por. kann. 49, 1319), może
być następstwem przeprowadzonego dochodzenia wstępnego. Rozdział
drugi to z kolei dziewięć formularzy stosowanych w przypadku przeprowadzania procesu karnego kanonicznego na drodze administracyjnej. Także i w tym rozdziale autor zamieścił przykłady dekretów i pism,
które muszą być sporządzone (przykładowo: dekret mianowania asesorów i notariusza; dekret wezwania oskarżonego; dekret uniewinniający
lub skazujący oskarżonego). Ponadto został przedstawiony formularz
dekretu, jaki należy zastosować w przypadku deklaracji kary ekskomuniki latae sententiae. Przykładowa formuła, jak wyjaśnia autor, została
zamieszczona w nawiązaniu do przestępstwa odejścia od wiary, o którym traktuje kan. 1364. Zgodnie bowiem z art. 2 § 2 Norm z 2010 roku
(Normae de delictis reservatis) to właśnie do Ordynariusza należy: albo
zwolnienie (si casus ferat) z kary ekskomuniki latae sententiae zaciągniętej za powyższe przestępstwo, albo procedowanie, czy to na drodze
administracyjnej, czy sądowej w celu deklarowania takiej kary. Oprócz
procesu karnego na drodze administracyjnej istnieje także, jako preferowany, sądowy sposób wymiaru bądź deklarowania kar w Kościele. Proces karny na drodze sądowej, ze względu na swoją strukturę, bardziej
rozbudowaną w porównaniu z procesem karnym na drodze administracyjnej, wymaga większej liczby interwencji w postaci różnego rodzaju
dekretów i pism. Z tego też powodu w rozdziale trzecim recenzowanej
pracy znajdujemy trzydzieści formularzy poświęconych temu zagadnieniu. Autor podaje zatem wzory formularzy różnych dekretów i pism ze
szczególnym uwzględnieniem na przykład takich momentów jak: przyjęcie skargi oskarżającej, odrzucenie skargi oskarżającej i rekurs przeciwko takiemu odrzuceniu; zmiana tytułów kontrowersji; mianowanie
adwokatów i ich odwołanie oraz rezygnacja; rezygnacja z instancji; wyrok i apelacja od niego. Na jakimkolwiek etapie procesu, celem uniknięcia zgorszenia oraz dla ochrony wolności świadków i gwarancji wymiaru
sprawiedliwości, istnieje możliwość zastosowania odpowiednich środków ostrożności. Tymi środkami mogą być: oddalenie oskarżonego od
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świętej posługi lub jakiegoś urzędu i zadania kościelnego oraz nakaz lub
zakaz pobytu w jakimś miejscu lub na określonym terytorium. Decyzje
o konieczności zastosowania takich środków podejmuje ordynariusz po
wysłuchaniu promotora sprawiedliwości i wezwaniu oskarżonego (kan.
1722). Ponieważ środki te mogą być, jak się wydaje, stosowane także
w trakcie procesu na drodze administracyjnej, wzór formularza dekretu
zarządzającego zastosowanie tychże środków może mieć także zastosowanie w trakcie postępowania na drodze administracyjnej. Rozdział
czwarty recenzowanej pozycji to sześćdziesiąt jeden formularzy związanych bezpośrednio z przepisami o procesie w ogólności oraz o procesie spornym zwyczajnym. W książce zajmującej się praktyczną stroną
procesu karnego kanonicznego nie mogło bowiem zabraknąć miejsca na
normy dotyczące procesu w ogólności i procesu spornego zwyczajnego.
Konieczność odwołania się do powyższych norm wynika wprost z dyspozycji, jaką znajdujemy w kan. 1728 § 1, zgodnie z którą w procesie
karnym kanonicznym należy stosować – nisi rei natura obstet – kanony
o procesie w ogólności i o zwyczajnym procesie spornym. Pośród kodeksowych norm dotyczących procesu karnego kanonicznego znajdują się także dyspozycje dotyczące skargi o naprawienie szkód. Kodeks
prawa kanonicznego temu zagadnieniu poświęca oddzielny rozdział, tj.
kann: 1729-1731. Rozdział piąty recenzowanej pracy to pięć formularzy możliwych do zastosowania właśnie w przypadku wniesienia takiej
skargi przez stronę poszkodowaną przestępstwem. W rozdziale piątym
znajdujemy zatem następujące wzory dekretów i pism: skarga o naprawienie szkód; dekret przyjęcia skargi; dekret połączenia apelacji; dekret
odłożenia procesu o naprawienie szkód; wyrok o naprawienie szkód
wydany po wyroku karnym. Ostatni, szósty rozdział omawianej ksiązki
to zbiór pięćdziesięciu jeden formularzy związanych z postępowaniem
w przypadku przestępstw zastrzeżonych Kongregacji Nauki Wiary.
Zgodnie z art. 8 Norm de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis cytowana Kongregacja jest Najwyższym Trybunałem Apostolskim dla Kościoła łacińskiego i dla katolickich Kościołów wschodnich
w sprawie sądzenia przestępstw jej zarezerwowanych. Sposób postępowania w przypadku przestępstw zarezerwowanych Kongregacji Nauki
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Wiary jest określony przez samą Kongregację (art. 16). Ordynariusz,
ilekroć otrzyma przynajmniej prawdopodobną wiadomość o którymś
z przestępstw Congregationi pro Docrtina Fidei reservatis, powinien
przeprowadzić dochodzenie (por. kann. 1717-1719), a następnie przekazać sprawę tejże Kongregacji, która zdecyduje, czy sama zajmie się
sprawą, czy też zleci jej realizację zainteresowanemu Ordynariuszowi,
przekazując mu przy tym odpowiednie normy. Rozdział szósty recenzowanej pozycji to zatem wyczerpujący zbiór dekretów i pism do realizacji ze strony ordynariusza, samej Kongregacji czy też innych uczestników postępowania, łącznie ze wzorami reskryptów wydalenia ze stanu
duchownego i dyspensy od celibatu.
Całość opracowania kończy załącznik, w którym zostały zawarte dla
porównania normy de gravioribus delictis z 2001 roku oraz normy de
delictis reservatis z 2010 roku. Zestawienie obok siebie cytowanych
norm pozwala na szybkie i łatwe dostrzeżenie podobieństw oraz różnic, a zatem także zmian wprowadzonych w normach z 2010 roku. Dla
ułatwienia nowości wprowadzone w normach z 2010 roku zostały zaznaczone tekstem pogrubionym. Dużym udogodnieniem i pomocą jest
także zamieszczenie na końcu omawianej książki zestawienia poszczególnych kanonów (KPK/1917, KPK/1983, KKKW/1990) i artykułów
(Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis) wraz
z podaniem numeracji poszczególnych formularzy, do których mają one
zastosowanie.
Podsumowując recenzowane dzieło, należy stwierdzić, że czytelnik
dostaje do ręki bardzo dobrze opracowany praktyczny podręcznik z zakresu procesu karnego kanonicznego. Zaletą tego podręcznika jest bez
wątpienia duża wartość merytoryczna, ale przede wszystkim praktyczna
strona przedstawianych zagadnień w świetle najnowszych dokumentów
Kościoła z zakresu procesu karnego kanonicznego. Książka, zgodnie
z założeniem samego autora, stanowi doskonałe praktyczne narzędzie
nie tylko dla pasterzy Kościoła czy osób zajmujących się zawodowo
prawem kanonicznym, ale także dla tych, którzy odbywają studia z zakresu prawa kanonicznego albo są zainteresowani życiem Kościoła
i sprawami prawnymi w ogólności. Recenzowana pozycja jest trafną
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odpowiedzią na lukę, z jaką w zakresie prassi procesowej karnej mieliśmy do tej pory do czynienia. Jeżeli dodatkowo uzupełnimy recenzowaną pozycję o lekturę wcześniejszej książki tego samego autora pt.
Il processo penale canonico z 2007, to uzyskamy doskonałe narzędzie
teoretyczno-praktyczne z zakresu procesu karnego kanonicznego.
o. Dariusz Borek, O.Carm.
Uchwały pierwszego synodu diecezji toruńskiej. Prawo partykularne Kościoła Toruńskiego, „Bernardinum”, Toruń 2011, ss. 531.
Utworzona bullą Jana Pawła II Totus tuus Poloniae populus z 25 marca 1992 roku diecezja toruńska doczekała się swojego pierwszego synodu, który – po kilkuletnim przygotowaniu – rozpoczął się 23 czerwca
2007 roku i trwał do 20 listopada 2010 roku. Jego celem, jak zaznaczył
biskup toruński Andrzej Suski, było „pełniejsze dostosowanie działalności duszpasterskiej do wymogów nowej ewangelizacji oraz ustanowienie kościelnego prawa partykularnego według norm Kodeksu Prawa
Kanonicznego, zaleceń Stolicy Apostolskiej i postanowień II Polskiego
Synodu Plenarnego”1.
Zgodnie z Regulaminem prac synodu ustanowione komisje problemowe (pięć) i w ich obrębie podkomisje tematyczne (trzynaście) przygotowały projekty statutów i aneksów w zakresie zagadnień zleconych
przez Komisję Główną. Komisja Redakcyjna (przewodniczącym był ks.
Andrzej Wawrzyniak), po odbyciu sesji plenarnych, przygotowała projekt statutów i aneksów, zatwierdzony następnie i promulgowany przez
biskupa toruńskiego 27 czerwca 2011 roku. Uchwały te weszły w życie
25 marca 2012 roku.
W obradach synodu uczestniczyły 154 osoby, w tym 35 wiernych
świeckich. Wypracowane przez poszczególne komisje problemowe pro1 Biskup toruński, Dekret zwołujący pierwszy synod diecezji toruńskiej, w: Uchwały
pierwszego synodu diecezji toruńskiej. Prawo partykularne Kościoła Toruńskiego, Toruń 2011, s. 493.
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jekty statutów i aneksów zatwierdzała Komisja Główna, która – po rozpatrzeniu uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji i zebrań plenarnych
– projekty te przedkładała do aprobaty biskupowi toruńskiemu.
Uchwały synodu obejmują trzy zasadnicze części: statuty, aneksy do
statutów oraz wzory pism. Na końcu edycji zamieszczono zwięzłą dokumentację prac synodalnych (zabrakło tutaj informacji na temat kolejnych – poza pierwszym – zebrań plenarnych).
Statuty synodalne (483)2 obejmują następujące rozdziały: 1. Normy
ogólne (statuty 1-7); 2. Wspólnota diecezjalna (8-130); 3. Wewnętrzna organizacja diecezji (131-201). 4. Posługa nauczania (202-254);
5. Posługa uświęcania (255-382); 6. Posługa pasterzowania (383-449);
7. Doczesne dobra w duszpasterstwie (450-475); 8. Procesy w sądzie
kościelnym (476-483).
W „Normach ogólnych” znalazło się 7 dyspozycji generalnych dotyczących zawartości uchwał synodu, ich obowiązywalności, derogacji
dotychczasowych ustaw i instrukcji diecezjalnych, prawa zwyczajowego, interpretacji uchwał synodalnych oraz promulgowania przyszłych
ustaw partykularnych.
W rozdziale „Wspólnota diecezjalna” znajdujemy postanowienia odnoszące się do biskupa diecezjalnego (statuty dotyczące wikariuszy generalnych, wikariuszy biskupich i wikariusza sądowego oraz innych organów Kurii Diecezjalnej powinny znaleźć się w następnym rozdziale,
w którym zamieszczono podrozdział właśnie o Kurii Diecezjalnej; poza
tym wydaje się, że statuty o odznaczeniach osób duchownych i świeckich tkwią tutaj dość sztucznie), wiernych świeckich (posłannictwo,
formacja, udział w ewangelizacji, zrzeszeń apostolskich, współpracy
z duszpasterzami), duchownych (powołanie do kapłaństwa, przygotowanie do kapłaństwa w seminarium, posługa kapłanów, życie kapłanów
stała formacja, sprawy bytowe), osób konsekrowanych i członków stowarzyszeń życia apostolskiego (powołanie do życia konsekrowanego,
udział w życiu diecezji, zasady współistnienia i współpracy). Gdy chodzi o ten ostatni podrozdział, to należało raczej posłużyć się zwrotem
2
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kodeksowym „członkowie instytutów życia konsekrowanego”, nie zaś
„osoby konsekrowane”.
Rozdział trzeci składa się z następujących podrozdziałów: struktury
centralne (Kuria Diecezjalna, Rada Kapłańska i Kolegium Konsultorów,
kapituły), struktury terenowe (rejony duszpasterskie, dekanat i dziekan,
wicedziekan, sekretarz dekanatu, proboszcz, wikariusz i współpracownicy świeccy, rektorzy kościołów i kapelani). Można pytać, czy dziekan,
wicedziekan, sekretarz dekanatu, proboszcz, wikariusz parafialny, rektor kościoła i kapelan są strukturami „terenowymi”? (tytuł podrozdziału
powinien być adekwatny do pomieszczonej w nim treści).
Szczególną uwagę czytelnika zwraca w tym rozdziale szereg interesujących postanowień. Tak np. gdy chodzi o pracowników kurii diecezjalnej, wymaga się, by – oprócz innych przymiotów – odznaczali się
również „zaangażowaniem duszpasterskim, co pozwoli im na bliższy
kontakt z kapłanami i wiernymi świeckimi oraz pomoże w podejmowaniu trafnych decyzji urzędowych” (st. 131). Zamienne jest, iż – odmiennie od powszechnie przyjmowanej przez synody diecezjalne usilnej zachęty (niekiedy wręcz polecenia) do składania przez proboszcza
rezygnacji z pełnionego urzędu po ukończeniu 70 lat (a nawet 65) – synod toruński, stosownie do dyspozycji kan. 538 § 3 KPK, przypomina
o składaniu rezygnacji po ukończeniu 75 lat, choć dopuszcza możliwość wcześniejszego przejścia przez proboszcza na emeryturę (st. 190).
Uznanie dla Ustawodawcy synodalnego budzi i taki przepis: „Na świeckich pracowników proboszcz powinien dobrać ludzi z odpowiednimi
kwalifikacjami moralnymi i zawodowymi, odznaczających się ponadto
zaangażowaniem w sprawy Kościoła, gdyż ich praca jest również swoistym powołaniem” (st. 195).
W rozdziale czwartym znalazły się następujące podrozdziały: posługa słowa Bożego (przepowiadanie słowa Bożego, nauczanie katechetyczne), wychowanie katolickie i kształcenie teologiczne, działalność
misyjna, dialog ekumeniczny i światopoglądowy, kultura dla ewangelizacji, środki społecznego przekazu.
I tutaj można by przytoczyć liczne sformułowania zasługujące na
zwrócenie uwagi; wystarczy poprzestać jedynie na kilku. Tak więc
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w st. 207 § 7 czytamy: „Należy zachować proporcje czasowe między
liturgią słowa a liturgią eucharystyczną. Z powagą Najświętszej Ofiary
nie licują obszerne powitania i podziękowania”. St. 221 § 1 przewiduje
możliwość mianowania przez biskupa diecezjalnego do pracy katechetycznej w szkole prefekta, który w sprawach duszpasterskich podlega
proboszczowi (por st. 221 § 5). W st. 239 § 1 zapisano: „Szczególna
rola Izraela w dziejach zbawienia zobowiązuje do umacniania duchowej
więzi z wyznawcami judaizmu”, a w st. 240 znalazły się słowa: „Dialog
światopoglądowy odgrywa dużą rolę w owocnym spotkaniu Kościoła
ze współczesnym światem, a zwłaszcza z ludźmi nauki, twórcami kultury, animatorami życia społecznego, a także z szerszymi kręgami inteligencji i uczącej się młodzieży. Zachęca się duchownych i wiernych
świeckich do podejmowania tego dialogu w miarę posiadanych kompetencji i stosownie do ustaleń władzy kościelnej”. „Nowa ewangelizacja
– czytamy w innym miejscu – znajduje naturalne oparcie w kulturze
chrześcijańskiej. Jej ochronę i rozwój poleca się szczególnej trosce pasterzy i wiernych świeckich. Należy prezentować i upowszechniać wartościowe osiągnięcia bogatego dorobku nauki i sztuki chrześcijańskiej”
(st. 247§ 1).
Rozdział piąty składa się z następujących podrozdziałów: wskazania
ogólne (w sprawie kultu Bożego), sakramenty (wtajemniczenia chrześcijańskiego, uzdrowienia, komunii), liturgia pozasakramentalna i nabożeństwa pobożności ludowej (liturgia godzin, sakramentalia, pogrzeb
kościelny i modlitwy za zmarłych, nabożeństwa i znaki pobożności
ludowej), sprawowanie służby Bożej (służba liturgiczna, paramenty),
muzyka w liturgii (muzyka sakralna, śpiew liturgiczny, muzyka instrumentalna), czasy święte, miejsca święte (kościoły i kaplice, cmentarz
katolicki, krzyże i kapliczki przydrożne).
Trafne wydaje się konkretne określenie warunków, w których osoby
rozwiedzione po ślubie kościelnym i żyjące w nowych związkach niesakramentalnych mogą być dopuszczeni do sakramentów świętych (st. 292
§ 2). Nieuzasadnionemu binowaniu czy trynowaniu mszy św. przez kapłanów ma zapobiec następujący zapis: „W dni powszednie wolno kapłanowi celebrować drugą, a w niedziele i święta [zabrakło słowa „na-
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kazane” – W.G.] drugą i trzecią Mszę św., jeżeli wymaga tego konieczność duszpasterska. Sama prośba rodziny lub poszczególnych wiernych
o Mszę św. w określonej intencji nie stanowi konieczności duszpasterskiej” (st. 294 § 2). W odniesieniu do sakramentu pokuty i pojednania
sformułowano szereg bardzo pożytecznych duszpastersko dyspozycji,
m.in. zalecenie organizowania spowiedzi w sobotę i w przeddzień święta, w godzinach popołudniowych (st. 304 § 3). Baczną uwagę zwrócono
na właściwe przygotowanie do małżeństwa (st. 320-322). W pełni zgodne z duchem prawa powszechnego jest następujące stwierdzenie dotyczące odmowy pogrzebu kościelnego: „Kościół nie rozstrzyga o losie
osoby zmarłej, pogrzeb zaś posiada charakter modlitwy wstawienniczej
za zmarłego. Wypada więc jak najrzadziej odmawiać pogrzebu kościelnego, ograniczając się tylko do wypadków koniecznych, wziąwszy pod
uwagę dyspozycje prawa powszechnego i nieusuwalne publiczne zgorzenie wiernych” (st. 334 § 2).
W rozdziale szóstym, po wskazaniach ogólnych, statuty synodalne
regulują duszpasterstwo małżeństw i rodzin (poradnictwo rodzinne,
pomoc w rozwoju małżeństwa i rodziny, odpowiedzialne rodzicielstwo
i obrona życia, wychowanie w rodzinie), duszpasterstwo dzieci i młodzieży (duszpasterstwo akademickie, duszpasterstwo służb liturgicznych, duszpasterstwo powołaniowe), duszpasterstwo grup i środowisk
zawodowych (rzemieślników, rolników, nauczycieli, służby zdrowia,
osób podejmujących służbę publiczną, środowisk twórczych, poszukujących pracy), duszpasterstwo ludzi w potrzebie (chorych, niepełnosprawnych, dążących do trzeźwości, więźniów), duszpasterstwo dobroczynne i dzieła „Caritas” diecezjalnej, duszpasterstwo sanktuaryjne
i pielgrzymkowe.
Poszczególne dziedziny duszpasterstwa zostały tutaj uregulowane
w poczuciu daleko idącej troski o dobro duchowe wiernych. Tak np.
w st. 434 § 6 czytamy: „Choremu, który nie może udać się do kościoła, rodzina i sąsiedzi umożliwią uczestniczenie we Mszy św. transmitowanej, a także korzystanie ze specjalnych programów dla chorych.
W kształtowaniu apostolskiej postawy ludzi cierpiących i chorych można się posłużyć czasopismami do nich adresowanymi”.
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Rozdział siódmy, zawierający normy w przedmiocie dóbr doczesnych, obejmuje następujące wątki: normy ogólne, administracja dóbr
kościelnych (obiekty i grunty kościelne, darowizny i kolekty), utrzymanie instytucji diecezjalnych (Fundusz ogólnodiecezjalny, fundusz
biskupi, inaczej cathedraticum [w oryginale jest „catedraticum”], Fundusz duszpasterski, Fundusz Wzajemnej Pomocy Kapłańskiej, Fundusz
Wyższego Seminarium Duchownego, Fundusz „Caritas” Diecezjalnej,
Fundusz Obrony Życia).
Wreszcie w rozdziale ósmym pomieszczono podstawowe przepisy
związane z prowadzeniem spraw nullitatis matrimonii.
Pokaźną część statutów synodu stanowią aneksy3, które – w liczbie
59 – są stosownym uzupełnieniem tychże statutów. Znalazło się tutaj
15 statutów różnych instytucji diecezjalnych, 37 instrukcji, 3 regulaminy oraz 4 dokumenty zatytułowane „Zasady funkcjonowania Funduszu
Wzajemnej Pomocy Kapłańskiej”, „Zasady sprawowania urzędu dziekana”, „Zasady funkcjonowania duszpasterstwa akademickiego”, „Zasady zarządzania dobrami kościelnymi”.
Gdy chodzi o statuty, to dotyczą one Rady Kapłańskiej, Kolegium
Konsultorów, Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, Diecezjalnej Rady
Katechetycznej, Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Diecezjalnej Rady Ekonomicznej, Kapituły Katedralnej Toruńskiej, Kapituły
Konkatedralnej Chełmżyńskiej, Kapituły Kolegiackiej Grudziądzkiej,
Wyższego Seminarium Duchownego, Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego, Diecezjalnego Dzieła Powołań, Diecezjalnego Ośrodka Powołań, Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady Gospodarczej.
Instrukcje poświęcone są następującym sprawom: roli zrzeszeń laikatu, roli kapłana wobec zrzeszeń laikatu, parafialnym oddziałom Akcji
Katolickiej, duszpasterstwu powołań kapłańskich, stałej formacji kapłanów, dekanalnym dniom skupienia dla kapłanów, współpracy i uposażeniu duszpasterzy parafialnych, urlopom i wyjazdom pozaurlopowym
kapłanów, kapłanom emerytowanym, kandydatom do stałego diakona3
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tu, wizytacji kanonicznej parafii, wizytacji dziekańskiej, konferencjom
dekanalnym, kancelarii parafialnej, wizycie duszpasterskiej, zadaniom
wobec katechizacji, stałej katechizacji dorosłych, organizacji rekolekcji
szkolnych dla dzieci i młodzieży, stałej formacji katechetów, przygotowaniu do chrztu dzieci w wieku katechizacyjnym i dorosłych, katechumenatowi dorosłych, ponownemu katechumenatowi dorosłych, przygotowaniu do sakramentu bierzmowania, przygotowaniu do pierwszej
komunii św., binowaniu i trynowaniu mszy św., intencjom i stypendiom
mszalnym oraz ich zapisowi, kultowi Eucharystii poza mszą św., prymicjom kapłańskim, jubileuszom kapłańskim, przygotowaniu i zawieraniu
małżeństwa (tytuł „[…] zawieraniu sakramentu małżeństwa” wydaje
się niezbyt szczęśliwy), pogrzebowi kościelnemu, cmentarzom parafialnym, duszpasterstwu rodzin pozostających w sytuacjach trudnych lub
nieprawidłowych, sanktuariom i duszpasterstwu sanktuaryjnemu, postępowaniu w sprawach zabytkowych świątyń i ich wyposażenia, postępowaniu w sprawach współczesnego budownictwa i sztuki kościelnej,
sprzedaży nieruchomości kościelnych, wydzierżawianiu, wynajmowi
i użyczaniu parafialnych obiektów i nieruchomości.
Na uwagę zasługuje m.in. obszerna Instrukcja o współpracy i uposażeniu duszpasterzy parafialnych4, Instrukcja o kapłanach emerytowanych5, Instrukcja o prymicjach kapłańskich6 czy bardzo szczegółowa
i niezwykle pożyteczna Instrukcja o przygotowaniu i zawieraniu sakramentu małżeństwa (jak już wyżej nadmieniono, sakramentu się nie zawiera; ew. można by użyć zwrotu: „zawieraniu małżeństwa sakramentalnego”, a jeszcze korzystniejszy byłby zwrot: „zawieraniu małżeństwa
kanonicznego”, gdyż nie każde małżeństwo kanoniczne jest sakramentem); dodać należy, że Instrukcja zawiera m.in. normy dotyczące zawierania małżeństwa tzw. konkordatowego.
Wśród regulaminów znalazły się zasługujące na uznanie: Regulamin
wyborów do Rady Kapłańskiej oraz Regulamin Kurii Diecezjalnej i Regulamin Sądu Biskupiego.
4
5
6
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Dobrym pomysłem redaktorów zbioru było zamieszczenie w nim 53
wzorów różnych pism urzędowych7, m.in. związanych z zawieraniem
małżeństwa: np. Zobowiązanie rodziców chrzestnych przed chrztem
dziecka z rodziców żyjących w związku niesakramentalnym z przeszkodą węzła małżeńskiego8, Oświadczenie i deklaracja [wystarczyłoby
jedno z tych słów – W.G.] katolików cywilnie związanych pragnących
przystępować do sakramentu pokuty i Eucharystii9, Prośba o zezwolenie na asystowanie przy małżeństwie zawieranym przez niepełnoletniego (chodzi o narzeczoną)10 czy Prośba o zezwolenie na asystowanie
przy małżeństwie zawieranym przez nupturientów niezawierających
kontraktu cywilnego11, Prośba o dyspensę od formy kanonicznej12.
Zaprezentowane najzwięźlej obszerne uchwały pierwszego synodu
toruńskiego wypada ocenić bardzo pozytywnie. Niewątpliwie jest to jeden z najbardziej udanych synodów diecezjalnych w Polsce odbytych
po promulgowaniu KPK z 1983 roku. Oparcie uchwał na doktrynie Soboru Watykańskiego II, normach posoborowego KPK, uchwałach II polskiego synodu plenarnego, a także na tradycji lokalnej (głównie dawnej
diecezji chełmińskiej), uwzględnienie współczesnych potrzeb i oczekiwań duszpasterskich, wszechstronność spojrzenia na istniejącą rzeczywistość, właściwa struktura materii legislacyjnej i jej podział na statuty
i aneksy, dbałość o konkretne formułowanie postanowień synodalnych,
zamieszczenie tak licznych wzorów pism urzędowych, wreszcie hołdowanie zasadzie jurydycznego charakteru uchwał – to wszystko nadaje
toruńskiemu zgromadzeniu synodalnemu, starannie przygotowanemu,
rzetelnie obradującemu i zwieńczonemu bogatym owocem postanowień
końcowych, określonego, korzystnego kształtu. Postanowienia te, stanowiące pierwszy zbiór prawa diecezjalnego, staną się zapewne znaczącym punktem odniesienia i dla przyszłych kodyfikacji partykularnych.
7
8
9
10
11
12
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Odpowiadając na współczesne wyzwania duszpasterskie oraz wytyczając młodej diecezji drogę ku przyszłości, synod toruński – zgodnie
z życzeniem jej biskupa – będzie niewątpliwie „ożywiał ducha nowej
ewangelizacji”13, wnosząc w to dzieło pokaźny wkład.
ks. Wojciech Góralski
Zarządzenia posynodalne Biskupa Łomżyńskiego. Zarządzenia.
Dekrety. Instrukcje. Statuty. Regulaminy, Łomżyńska Kuria Diecezjalna, (red.) ks. T. Śliwowski, ks. S. Gawryś, ks. J. Krupka, Łomża
2011, ss. 331.
Zainicjowany przez biskupa Juliusza Paetza w 1995 roku, a zakończony
w 2005 roku przez biskupa Stanisława Stefanka pierwszy synod łomżyński, stanowiący zbiór prawa partykularnego diecezji łomżyńskiej14, doczekał się w 2011 roku uzupełnienia w formie odrębnego zbioru aktów prawnych wydanych przez biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka. Uzupełnienie to stanowi realizację dekretu biskupa łomżyńskiego, wydanego
28 października 2005 roku, na zakończenie wspomnianego synodu, kiedy
to została ustanowiona 23. osobowa Komisja Posynodalna, której zadaniem było przygotowanie projektów zarządzeń i instrukcji, poprzez które
dokonywałaby się realizacja postanowień synodalnych15. Jak stwierdza biskup łomżyński w swoim „Słowie” do „Zarządzeń posynodalnych”, owocem kilkuletniej pracy tego gremium stały się liczne akty prawne (różnej
rangi), które – po zatwierdzeniu – promulgował tenże biskup diecezjalny.
Na całość zbioru składa się: 13 zarządzeń, 10 dekretów, 8 instrukcji,
22 statuty, 13 regulaminów; dodatkowo zamieszczono dwa dokumenty
13 Biskup toruński, List pasterski w sprawie pierwszego synodu diecezji toruńskiej,
w: Uchwały pierwszego synodu diecezji toruńskiej, jw., s. 498.
14 I Synod diecezji łomżyńskiej 1995-2005. Prawo partykularne Kościoła Łomżyńskiego, (red) ks. L. Brzostowski, ks. T. Śliwowski, ks. Tadeusz Bronakowski, ks.
W. Białczak, Łomża 2005, ss. 336.
15 Biskup Łomżyński (Stanisław Stefanek), Dekret powołujący Komisję Posynodalną (28.10.2005), w: I Synod diecezji łomżyńskiej 1995-2005, jw., s. 7-8.
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Konferencji Episkopatu Polski (Normy dotyczące występowania duchownych i osób zakonnych oraz przekazywania nauki chrześcijańskiej
w audycjach radiowych i telewizyjnych z 11-12 czerwca 2004 roku oraz
Wskazania Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego dotyczące fotografowania i filmowania podczas celebracji
liturgii z 5 grudnia 1994 roku).
Na wstępie nasuwa się uwaga dotycząca samego tytułu prezentowanego zbioru: skoro brzmi on „Zarządzenia”, a de facto poza „zarządzeniami” pomieszczono tam również dekrety, instrukcje, statuty i regulaminy, to tytuł ten jest nieadekwatny w stosunku do zawartości książki.
Bardziej właściwy byłby tytuł następujący „Posynodalne akty prawne
Biskupa Łomżyńskiego” albo „Ustawodawstwo posynodalne Biskupa
Łomżyńskiego”. Poza tym wolno zauważyć, iż dokumenty objęte nazwą „zarządzenia” (w liczbie trzynastu) są de facto dekretami.
Wśród „zarządzeń”16 na szczególną uwagę zasługują następujące:
„w sprawie stałej formacji kapłanów w Diecezji Łomżyńskiej” (odpowiada za tę formację aż 8 podmiotów; czy nie należało wspomnieć
o koordynatorze?; czy synod może „ustalić” wiek emerytalny dla dziekana na 70 lat?); „w sprawie przekazywania parafii nowemu proboszczowi lub administratorowi” (niejasno określono sposób kanonicznego
objęcia urzędu przez proboszcza; cenne jest zamieszczenie wzoru tzw.
protokołu zdawczo-odbiorczego); „Zasady funkcjonowania i formacji
służby liturgicznej” (bardzo szczegółowo określono zadania w obrębie
poszczególnych stopni i posług służby liturgicznej); „dotyczące Diecezjalnej Szkoły Animatora w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania” (wielce pożyteczna pomoc duszpasterza w parafii w osobach dostatecznej liczby animatorów w stosunku do małych grup kandydatów do
bierzmowania). Poza wymienionym, w zbiorze znalazły się zarządzenia
odnoszące się do: obowiązków i praw dziekanów; rekolekcji kapłańskich; uposażenia i zobowiązań finansowych kapłanów; mszy św. odprawianych z ofiar złożonych na tacę w czasie pogrzebu; prowadzenia
księgi intencji mszy św. pogrzebowych przekazanych do odprawienia
16
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poza parafią; testamentu kapłanów; niesienia pomocy księżom z problemem alkoholowym; misji kanonicznej do nauczania religii; księgi
katechetycznej.
W rzędzie „dekretów”17 uwagę czytelnika przyciąga m.in. „Dekret
powołujący Studium Proboszczowskie w Diecezji Łomżyńskiej” (wraz
z aneksem), którego celem jest przygotowanie kapłanów (po 10 latach święceń) do urzędu proboszczowskiego. Obejmuje ono trzy lata
(w każdym roku odbywa się 5 spotkań) i kończy się egzaminem. Godny odnotowania jest także „Dekret ustanawiający Radę Stałą ds. Życia
Konsekrowanego w Diecezji Łomżyńskiej”, który to organ, złożony
z przedstawicieli życia konsekrowanego, przedstawia biskupowi diecezjalnemu sugestie dotyczące problemów związanych z realizacją zadań
duszpasterskich powierzonych instytutom życia konsekrowanego, przygotowuje i organizuje spotkania biskupa łomżyńskiego z przełożonymi
domów zakonnych, organizuje miesięczne dni skupienia sióstr zakonnych oraz organizuje Dni Życia Konsekrowanego (2 lutego). Warto także wspomnieć o dekretach dotyczących powołania Funduszu Obrony
Życia Diecezji Łomżyńskiej, powołania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Diecezji Łomżyńskiej, ustanowienia Funduszu Duszpasterstwa
Młodzieży czy powołania Papieskiego Dzieła Nowego Tysiąclecia
Diecezji Łomżyńskiej. Biskup łomżyński dokładnie uregulował także
sprawę dnia wolnego dla duszpasterzy, a także sprawę urlopów wypoczynkowych kapłanów (czy jasna jest dyspozycja dotycząca opuszczenia przez proboszcza parafii na ponad tydzień – kan. 533 § 2 KPK?) oraz
sprawę prywatnych wyjazdów kapłanów za granicę.
Gdy chodzi z kolei o instrukcje, to dotyczą one: kanonicznej wizytacji pasterskiej (gros czynności przedwizytacyjnych podejmuje dwóch
przedstawicieli biskupa diecezjalnego; czy potrzebne było przytoczenie
obszernego fragmentu adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Pastores
gregis?); prowadzenia kancelarii parafialnej (bardzo szczegółowe dyspozycje, co należy przyjąć z uznaniem)18; ochrony zabytków i budow17
18
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nictwa sakralnego; odprawiania mszy św. wieczornych na rozpoczęcie
niedzieli i uroczystości obowiązujących (słusznie zwrócono uwagę na
stosowanie wówczas formularza z niedzieli lub uroczystości); posług
duszpasterskich diakonów Wyższego Seminarium Duchownego (miesięczna posługa pastoralno-katechetyczna we wrześniu w wybranych
parafiach diecezji; udział w ćwiczeniach z teologii pastoralnej w wymiarze dwóch godzin tygodniowo w seminarium; posługa pastoralnokatechetyczna w okresie Wielkiego Postu w wymiarze pięciu godzin
pobytu trzydniowego w parafii); przygotowania i przeżywania prymicji
kapłańskich (instrukcja ta zasługuje na upowszechnienie także w innych
diecezjach, nadaje bowiem tej uroczystości właściwy kształt); w sprawie
pogrzebu dzieci zmarłych przed urodzeniem (określono tutaj szczegółowo przebieg poszczególnych stacji obrzędu pogrzebowego, a stosowaną
praktykę tzw. pokropku nakazano zastąpić obrzędami przewidzianymi
przez „Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich,
wyd. 2, Katowice 1999, s. 143); funkcjonowania kaplic pogrzebowych
w pozaparafialnych domach pogrzebowych.
W „Zarządzeniach posynodalnych” znalazło się następnie 21 statutów następujących jednostek: Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsulatorów; Kapituły Katedralnej; Kapituły Kolegiackiej w Myszyńcu;
Funduszu Wzajemnej Pomocy Kapłańskiej; Domu Księży Emerytów;
Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej; Parafialnej Rady Duszpasterskiej;
Diecezjalnej Rady ds. Ekonomicznych; Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych; Diecezjalnej Rady Katechetycznej; Dzieła Wspierania Powołań; Wyższego Seminarium Duchownego; Funduszu Obrony Życia;
Diecezjalnego Radia „Nadzieja”; Studium Organistowskiego; Rady
Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich; Akcji Katolickiej; Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich; Bursy Szkolnej dla młodzieży męskiej im. Kard.
S. Wyszyńskiego; Caritas Diecezjalnej. „Caritas Bliźnim”; Parafialnego
Zespołu Caritas. Jak widać, uregulowano w ten sposób status prawny
szeregu znaczących w diecezji organów i instytucji. Regulacje te są bardzo szczegółowe, a poszczególne postanowienia jasno sformułowane.
Na uwagę zasługuje m.in. statut Wyższego Seminarium Duchownego,
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statut Diecezjalnego Radia „Nadzieja”, statut Akcji Katolickiej oraz statut Katolickiej Bursy Szkolnej dla młodzieży męskiej (szkół ponadgimnazjalnych).
W dziele „Regulaminy” zawartych zostało 13 regulaminów następujących instytucji: Kurii Diecezjalnej; Sądu Biskupiego; Wyższego Seminarium Duchownego; wyborów do Rady Kapłańskiej; Domu Księży
Emerytów; Parafialnej Rady Katechetycznej; Papieskiego Dzieła Nowego Tysiąclecia; Funduszu Duszpasterstwa Młodzieży; organistów;
kościelnych-zakrystianów; Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, Katolickiej Bursy Szkolnej dla Młodzieży Męskiej im. Kard.
Stefana Wyszyńskiego; Szkolnego Koła Caritas. Uwagę czytelnika
zatrzymuje m.in. dobrze skonstruowany Regulamin Kurii Diecezjalnej,
podobnie jak Regulamin Sądu Biskupiego czy Regulamin Wyższego Seminarium Duchownego. W odniesieniu do instytucji mających zarówno
statut, jak i regulamin należy dostrzec właściwe sytuowanie materii statutowej i regulaminowej, co niekiedy nastręcza wiele trudności.
„Zarządzenia posynodalne” znamionuje odnoszenie się do odnośnych
przepisów obowiązującego KPK oraz postanowień Konferencji Episkopatu Polski, a niejednokrotnie również do dyspozycji prawa polskiego.
Znamienne jest także nawiązywanie do generalnych sformułowań statutów I synodu diecezjalnego, dzięki czemu dostrzega się integralnie
powiązanie „zarządzeń” z regulacjami synodalnymi.
Żmudną pracę Komisji Posynodalnej, która sukcesywnie przygotowała biskupowi łomżyńskiemu projekty tak znaczących aktów prawnych (promulgowanych na łamach organu urzędowego), uzupełniających wspomniany synod, należy ocenić bardzo pozytywnie, podobnie
jak samą inicjatywę ujęcia ich w jeden zbiór starannie wydany przez
Kurię Diecezjalną. Ważne jest i to, że słowa pasterza Kościoła łomżyńskiego zawarte w dekrecie promulgującym statuty synodu: „Będą one
[szczegółowe zarządzenia i instrukcje stanowiące realizację statutów
synodalnych – W. G.] zamieszczane na bieżąco w diecezjalnym piśmie
urzędowym Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne, a następnie w całości
zostaną opublikowane w odrębnym tomie jako Zarządzenia Posynodal-
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ne Biskupa Łomżyńskiego”19 zostały w pełni urzeczywistnione. Świadczy to o tym, że zakończony w 2005 roku synod łomżyński nie poszedł
w niepamięć…
Na kanwie „Zarządzeń posynodalnych Biskupa Łomżyńskiego” rodzi się pewna refleksja. W dobie odbywania przez poszczególne diecezje synodów diecezjalnych usiłuje się – z różnym powodzeniem –
kodyfikować prawo diecezjalne, nie wspominając o zamieszczaniu
niekiedy w uchwałach synodalnych również treści pozanormatywnych,
sprowadzających się na ogół do parafrazowania (czy rozwijania) nauki
Soboru Watykańskiego II. Mając jednak na uwadze wspomniane prawo
partykularne skodyfikowane na synodzie diecezjalnym, które z biegiem
lat wymaga weryfikacji, można pytać: czy należy inicjować kolejny synod, który by służył owej weryfikacji (a tym samym i kodyfikacji), czy
też – unikając sztucznego przedsięwzięcia synodalnego – nie dokonać
jedynie zwykłego uzupełnienia norm synodu promulgowanymi w międzyczasie aktami prawnymi biskupa diecezjalnego poprzez wydanie ich
w specjalnym zbiorze?
Wydaje się, że w poszukiwaniu właściwej odpowiedzi na to pytanie
droga wybrana przez biskupa łomżyńskiego godna jest uwagi.
ks. Wojciech Góralski

19

Księga1.indb 196

I Synod diecezji łomżyńskiej 1995-2005, jw., s. 9.

2013-01-04 20:55:01

sp r a w o z d a n i a
Prawo Kanoniczne
55(2012) nr 3

KONFERENCJA NAUKOWA
NA TEMAT:
PRZESZKODY MAŁŻEŃSKIE W PRAWIE KANONICZNYM
I POLSKIM
Dnia 25 kwietnia 2012 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt. Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym i polskim, zorganizowana przez
Wydział Prawa Kanonicznego UKSW.
W imieniu organizatorów uczestników konferencji powitał ks. prof.
dr hab. Józef Wroceński, Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego
UKSW, który w słowie wstępnym zauważył, że kwestia przeszkód małżeńskich wydaje się wszystkim znana, ponieważ ustawodawca KPK
i k.r.o. szczegółowo je określa i taksatywnie wylicza. Nawiązując do
praktyki sądów i kancelarii parafialnych, Ksiądz Dziekan zauważył jednak, że sama interpretacja przeszkód nastręcza wiele trudności. Stąd też,
rozpoczynająca się konferencja, zdaniem Księdza Dziekana, zmierza
w kierunku pogłębienia znajomości przepisów dotyczących przeszkód,
a w szczególności skonfrontowania stanowisk prawodawcy kościelnego
i polskiego.
Następnie Ksiądz Dziekan wyraził radość z obecności tylu znakomitych Gości i serdecznie powitał Jego Magnificencję ks. prof. dra hab.
Henryka Skorowskiego, Rektora UKSW; Przewodniczących poszczególnych sesji: ks. prof. dra hab. Józefa Krzywdę (UPJPII), ks. prof. dra
hab. Grzegorza Leszczyńskiego (UKSW); Prelegentów: ks. prof. dra
hab. Wojciecha Góralskiego – kierownika I Katedry Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW,
ks. prof. dra hab. Henryka Stawniaka – kierownika II Katedry Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego Wydziału Prawa Kanonicznego
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UKSW, ks. prof. dra hab. Gintera Dzierżona (UKSW), ks. prof. dra hab.
Jana Krajczyńskiego (UKSW), ks. prof. dra hab. Janusza Gręźlikowskiego (UKSW), p. prof. dr hab. Wandę Stojanowską (UKSW), ks. dra
Mirosława Koska (UKSW). Gorąco również powitał Gości przybyłych
z innych ośrodków naukowych w Polsce: pracowników naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji z KUL-u, pracowników Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z Krakowa – szczególnie ks. prof. dra hab. Piotra Majera, pracowników Uniwersytetu
Śląskiego – szczególnie ks. prof. dra hab. Piotra Rygułę, diecezjalnych
ośrodków naukowych – z Łomży, Sandomierza – w szczególności ks.
oficjała dra Waldemara Gałązkę, z Przemyśla – szczególnie ks. dra Bara,
z Poznania, Wrocławia, Księży Oficjałów i wszystkich pracowników sądów biskupich - szczególnie ks. dra Jarosława Kośla, oficjała Metropolitalnego Sądu Warszawskiego; pracowników kurii diecezjalnych i prowincjalnych; wykładowców prawa kanonicznego wyższych seminariów
duchownych, diecezjalnych i zakonnych. Gorące słowa powitania skierował również do wszystkich wykładowców Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, a także studentów. Ksiądz Dziekan na zakończenie
swego powitania życzył wszystkim uczestnikom owocnego spotkania
i poprosił Księdza Rektora UKSW o uroczyste otwarcie konferencji.
Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski powitał
wszystkich uczestników oraz dokonał uroczystego otwarcia konferencji.
W słowie wstępnym podkreślił, że konferencje naukowe organizowane
przez Wydział Prawa Kanonicznego cechuje wysoki poziom merytoryczny, życzliwość i szacunek wobec uczestników. Nawiązał do doniosłego wydarzenia dla Uniwersytetu – Międzynarodowego Kongresu
Kanonistów, który zdaniem Księdza Rektora pozostaje nadal w miłych
wspomnieniach jego uczestników, tak krajowych jak i zagranicznych.
Przechodząc do zasadniczej kwestii przedmiotowej konferencji, podkreślił, że każdy człowiek ma pewien katalog niezbywalnych i naturalnych praw, których nikt mu nie nadaje. Wśród tych praw mieści się prawo do wyboru takiego stanu życia, jaki człowiek uważa za najbardziej
słuszny, a także prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Jest
to prawo gwarantowane wszystkim ludziom, uniwersalne i dookreślone
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w katalogu praw człowieka – a więc dyscyplinie, którą Ksiądz Rektor naukowo zgłębia. Świadomość prawa do zawarcia małżeństwa jest
ugruntowana w każdym człowieku. Jednakże – zdaniem Księdza Rektora – prawo to musi współbrzmieć z korelatywnym obowiązkiem. Co
więcej, każde prawo może być błędnie interpretowane, także prawo do
zawarcia małżeństwa, jako czynienie czegokolwiek. Podmiot zainteresowany, a więc człowiek, dokonuje wówczas absolutyzacji tego prawa.
Nawiązując do przemówienia papieża Benedykta XVI do Roty Rzymskiej z 2011 r., Jego Magnificencja przypomniał, że papież zajął wówczas zdecydowane stanowisko „zbyt łatwego dopuszczania do zawarcia
małżeństwa”. W odpowiedzi, zarówno w mediach, jak i na forach internetowych, pojawiły się niejednoznaczne komentarze zatytułowane:
„Wyboista droga do ołtarza”, „Drżyjcie narzeczeni”, „Ślubny zamach
stanu”, „Kościół cię prześwietli”. Ten narzucony kierunek interpretacji
przemówienia papieża odniósł swój skutek w postaci zarzutów: ograniczania wolności przez Kościół, ingerowania w prywatność, czy wręcz
utrudniania życia nupturientom. Przyjęta teza, że tak wysoka poprzeczka
wobec prawa do zawarcia sakramentu małżeństwa spowoduje odejście
od Kościoła na rzecz wyłącznie małżeństw cywilnych, jest – w opinii
Księdza Rektora – błędna, ponieważ ustawodawstwo państwowe również stawia wymagania jeśli chodzi o zawarcie związku małżeńskiego.
W Jego przekonaniu, źródło problemu tkwi w złej interpretacji wolności.
Współczesnego człowieka od dziecka wychowuje się w przekonaniu, że
„wolność” to czynienie czegokolwiek, bez jakichkolwiek granic. Młody
człowiek to przekonanie przenosi na problematykę zawierania związku
małżeńskiego, a same przeszkody traktuje w sposób jednoznaczny jako
ograniczenie prawa do jego zawarcia. Nawiązując do wypowiedzi swego przedmówcy – Księdza Dziekana, Jego Magnificencja dodał, że chociaż w kwestii przeszkód wszystko wydaje się oczywiste i raz na zawsze
rozstrzygnięte, to jednak praktyka sądów dowodzi, że należy dokonywać ciągle i na nowo głębszej interpretacji tego, co określa poszczególna przeszkoda. Każda z nich sprawia, że dana osoba nie może de
facto tego prawa wykonać ze względu na różnego rodzaju okoliczności,
wskutek których staje się niezdolna do zawarcia małżeństwa. Dalej pod-
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kreślił, że prawo w zakresie danej przeszkody nie zostało ustanowione
w sposób dowolny, ale znajduje swoje oparcie w rzeczywistości. Stąd
też, zarówno Kościół, jak i państwo, ustanawiając przeszkody, mają na
względzie dobro wspólne i dobro człowieka, dobro osoby, a także dobro
małżeństwa jako instytucji.
Konkludując Ksiądz Rektor pogratulował Wydziałowi, szczególnie
Księdzu Dziekanowi i Kierownikom Katedr Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego, podjęcia tematu, który wymaga nowego namysłu, głębszej interpretacji oraz dookreślania wielu zagadnień szczegółowych. Wyraził nadzieję, że problematyka spotkania przyczyni się do
wielu ciekawych wniosków, które zostaną opublikowane i będą korzystne tak dla społeczności kościelnej, jak i społeczności naszego państwa.
Jeszcze raz wszystkich witając, życzył owocnych obrad i miłego pobytu
w murach Uniwersytetu.
Następnie Dziekan Wydziału ks. prof. dr hab. Józef Wroceński podziękował Jego Magnificencji za uroczyste otwarcie konferencji i poprosił ks. prof. dra hab. Józefa Krzywdę z Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie o ukonstytuowanie prezydium konferencji i przewodniczenie obradom pierwszej sesji. Przewodniczący pierwszej sesji,
zabierając głos, podziękował serdecznie za zaproszenie go do udziału
w konferencji i możliwość prowadzenia obrad. Następnie zaprosił do
stołu prezydialnego Prelegentów: ks. prof. dra hab. Wojciecha Góralskiego, ks. prof. UKSW dra hab. Henryka Stawniaka, ks. prof. dra hab.
Gintera Dzierżona i ks. prof. UKSW dra hab. Jana Krajczyńskiego.
Pierwszy referat, zatytułowany „Przeszkody małżeńskie „in genere”
w prawie kanonicznym”, wygłosił ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski,
który przybliżył problematykę ius connubii proklamowaną w kan. 1058
KPK, która stała się zasadą interpretacyjną całego kanonicznego systemu małżeńskiego. Prelegent na wstępie swojego przedłożenia zwrócił
uwagę na obszary prawa małżeńskiego, w których prawo do zawarcia
małżeństwa jest ograniczone w jego wykonywaniu. Stąd też, wyjaśnił
w krótkiej charakterystyce zakres pojęć oraz naturę i funkcje przeszkód
małżeńskich. Następnie określił typologię przeszkód małżeńskich, zarówno dokonanej formalnie przez ustawodawcę KPK (publiczne i taj-
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ne), jak i podział przyjęty w doktrynie. Kanonistyka przyjmuje różne
kryteria podziału przeszkód, z uwagi na aspekt pochodzenia (z prawa
Bożego – naturalnego lub pozytywnego oraz z prawa ludzkiego), zakres (absolutne i relatywne), czas trwania (trwałe i czasowe), stopień
pewności ich istnienia (pewne i wątpliwe) czy też kryterium związane
z dyspensowaniem od nich (wypadki zwykłe – Stolica Apostolska, pozostałe – ordynariusz miejsca). Ksiądz Profesor zauważył, że nieco inną
typologię stosuje P. Pellegrini, dokonując podziału przeszkód ze względu na ich szczególny charakter, a więc: związane z godnością osoby,
więzami religijnymi, więzami etyczno-prawnymi oraz odrębna kategoria – impotencja (niezdolność). W dalszej części referatu mówca skupił się na kompetencjach władzy wyjaśniania i stanowienia przeszkód
małżeńskich oraz zakazach zawarcia małżeństwa. Powołując się na kan.
1075 KPK, podkreślił że najwyższa władza kościelna (Stolica Apostolska) ma prawo deklarowania i wyjaśniania, kiedy prawo Boże zakazuje małżeństwa lub sprawia, że zawarte wbrew temu zakazowi staje się
nieważne. Dodał, że źródłem ustanowienia przeszkody małżeńskiej nie
może być nigdy zwyczaj. Przechodząc do analizy ograniczeń, a więc
zakazów zawarcia małżeństwa, Ksiądz Profesor dookreślił różnice pomiędzy przeszkodą a zakazem. Zakaz pochodzący od kompetentnej
władzy kościelnej (ordynariusza miejsca) nie jest prawem, które dotyczy wszystkich, lecz dotyczy konkretnej osoby, odnosi się jedynie do
godziwości aktu zawarcia małżeństwa. Zakaz znajduje zastosowanie dla
ochrony małżeństwa (kiedy małżeństwo nie rokuje nadziei na trwałość),
dobra nupturientów (w szczególności dobro duchowe stron) i wspólnoty
kościelnej. Prelegent zakończył swój wykład krótką analizą historyczną
problematyki przeszkód małżeńskich, od ich charakteru prawnego, po
zakres i funkcję. Dodał, że istotny wpływ na stopniową redukcję przeszkód małżeńskich w prawie kanonicznym miało zdobycie jurysdykcji
nad małżeństwami przez władzę świecką. Kościół, uwolniony z funkcji
ukierunkowanej na uzupełnianie obowiązków państwowych, skoncentrował się na aspektach ściśle religijnych.
Drugi referat pt. „Przeszkody małżeńskie wynikające z węzła etycznoprawnego” wygłosił ks. prof. UKSW dr hab. Henryk Stawniak, Pro-
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dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Prelegent w słowie
wstępnym nawiązał do wystąpienia swojego przedmówcy, który zaprezentował różne systematyki przeszkód małżeńskich, a następnie przedstawił strukturę swojego referatu. Dokonując porównania przeszkód
wynikających z węzła etyczno-prawnego wobec grupy przeszkód wynikających z godności osoby czy też z węzła religijnego – Ksiądz Profesor
podkreślił, że racje ich istnienia opiera się na warstwie etycznej lub/i
na warstwie prawnej. Charakteryzują się one istnieniem bliskości osób,
która nie pozwala osobom już związanym węzłem etyczno-prawnym na
zawarcie małżeństwa. Zdaniem Prelegenta byłaby to czynność nieważna, niegodziwa i nieprzyzwoita z uwagi na odczucia społeczne zakorzenione w naturze osób i ze względu na przepisy prawa kanonicznego.
Wśród dwunastu przeszkód zrywających do grupy przeszkód wynikających z węzła etyczno-prawnego Prelegent zaliczył przeszkody: pokrewieństwa, powinowactwa, przyzwoitości publicznej i pokrewieństwa
prawnego. Analizując zakres pojęć i istotę wymienionych przeszkód,
zauważył, że odnoszą się one do statusu osób, których łączą relacje
szczególne, wynikające z więzów krwi, zawartego małżeństwa czy też
z faktycznego pożycia i krwi, czy to z aktu prawnego, który rodzi pokrewieństwo. Podstawą istnienia w tej grupie węzła etyczno-prawnego są
więzi rodzinne, a ich zasadniczym celem jest obrona godności rodziny,
przyczynianie się do tego, aby chrześcijańska rodzina rozszerzała się
nieustannie dzięki małżeńskim węzłom łączącym osoby, które nie należą do wąskiego obszaru jednej rodzinnej struktury. Ta grupa przeszkód
promuje życie rodzinne oparte na czystości wśród bliskich sobie osób,
kreuje więzy przyjaźni i miłości, służy zdrowiu psychicznemu i fizycznemu, a więc zabrania zawierania małżeństwa między osobami blisko
spokrewnionymi.
W dalszej części swojego wystąpienia Prelegent przeszedł do genezy
pochodzenia poszczególnych przeszkód. Podkreślił, że wszystkie analizowane przeszkody pochodzą albo z prawa Bożego naturalnego, albo
z prawa kościelnego, które uwzględnia pośrednio czynniki historyczne i kulturowe otaczające rodzinę. Przeprowadzając analizę przeszkody powinowactwa, zauważył, że w aspekcie historycznym dokonano
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zmiany podstawy, czyli jej zawężenia do ważnie zawartego związku
małżeńskiego. Kościół, wprowadzając tę przeszkodę, szanuje poczucie
przyzwoitości, ma wzgląd na moralność i ochronę świętości węzła małżeńskiego. Przeszkoda ta jest ustanowienia kościelnego, a więc ustaje
wyłącznie przez dyspensę udzieloną przez ordynariusza miejsca. Natomiast przeszkoda przyzwoitości publicznej opiera się na fakcie nieważnego związku małżeńskiego po rozpoczęciu życia wspólnego lub
na publicznym lub notorycznym konkubinacie. W sytuacji zerwania lub
ustania bliskich relacji ustawodawca kościelny zakazuje zawarcia małżeństwa z jej bliskimi krewnymi w linii prostej. Zgodnie z kan. 1093 bliskość osób ma wynikać z relacji seksualnych. Co więcej, prawodawca
ogranicza tę przeszkodę do wypadków publicznych i powszechnie znanych. Stąd mówi się o konkubinacie publicznym i notorycznym. Wyjaśniając zakres i pojęcie tzw. publicznego konkubinatu, Prelegent zaznaczył, że jest to faktyczne rozgłoszenie albo znajomość tych rzeczy przez
kilka osób. Natomiast notoryczność konkubinatu oznacza, że dotyczy
takiego stanu rzeczy, że nie można go ukryć ani zaprzeczyć. Przeszkoda przyzwoitości publicznej jest przeszkodą z ustanowienia kościelnego, od której może w zwykłych warunkach dyspensować ordynariusz
miejsca. Na koniec Ksiądz Profesor omówił przeszkodę pokrewieństwa
prawnego (adopcji). Podkreślił, że do dziecka adoptowanego odnoszą
się takie same zasady przyzwoitości jak do dziecka naturalnego. Większość przeszkód etyczno-prawnych jest pochodzenia kościelnego.
„Pochodzenie przeszkody pokrewieństwa w linii prostej i w II stopniu
linii bocznej” to kolejny referat, który wygłosił ks. prof. dr hab. Ginter
Dzierżon. Prelegent przybliżył uczestnikom konferencji pewien wachlarz poglądów, jakim jest kontrowersyjne dla wielu autorów doktryny
zagadnienie źródeł pochodzenia przeszkody zawartej w tytule przedłożenia. Analizując pochodzenie przeszkody pokrewieństwa w linii prostej, wskazał na występujące w doktrynie grupy stanowisk dowodzące, że ograniczenie to we wszystkich stopniach linii prostej pochodzi
z prawa naturalnego (F. Wernz, P. Vidal) bądź tylko w zakresie pierwszego stopnia linii prostej (P. Gasparri), nieliczni wskazują na prawo
pozytywne (św. Tomasz, Phiring, Sanchez). Zakaz zawarcia małżeń-
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stwa z przodkiem w linii prostej podyktowany jest nie tylko względami
moralnymi i eugenicznymi, ale także czcią należną rodzicom ze strony
potomstwa. Współczesna doktryna w swej wykładni sporadycznie podejmuje kwestię ratio legis tej przeszkody. Nieco inne podejście prezentowano w komentarzach do Kodeksu pio-benedyktyńskiego. Autorzy,
określając racje funkcjonowania tego ograniczenia, uwydatniali aspekt
niemoralności tego typu związków oraz godzenie w pierwszorzędny cel
małżeństwa, czyli zrodzenie i wychowanie potomstwa. W dalszej części
referatu Mówca skupił się na wskazaniu źródeł pochodzenia przeszkody pokrewieństwa w drugim stopniu linii bocznej. Określił wątpliwości
istniejące w doktrynie kanonicznej co do prawa naturalnego jako źródła
pochodzenia tej przeszkody. Zaznaczył tendencje w komentarzach do
Kodeksu z 1917 r. do odwoływania się do tekstów biblijnych z Pięcioksiągu Mojżesza. Współczesna doktryna rzadko jednoznacznie określa
źródło pochodzenia tej przeszkody, nie wyklucza także prawa naturalnego drugorzędnego (diritto naturale secondario), a także możliwości
udzielenia dyspensy od tego ograniczenia. Prelegent, kontynuując zagadnienie przeszkody pokrewieństwa, ukazał następnie praktykę Stolicy Apostolskiej. Zapoznał uczestników z dwoma przypadkami, w których Kongregacja św. Oficjum udzieliła dyspensy dotyczącej związku
zawartego między przyrodnim rodzeństwem (1916 r. i 1977 r.). Racje,
jakimi się kierowano w obydwu przypadkach, miały kontekst pastoralny (m.in. legalizacja zrodzonego ze związku potomstwa). Nieco inne
oczekiwania można mieć, analizując materialne prawo małżeńskie
w kwestii wątpliwości prawnych i faktycznych. Prawodawca w Kodeksie z 1983 r. jednoznacznie zakazał dyspensowania od przeszkody
pokrewieństwa w linii prostej oraz w drugim stopniu linii bocznej (kan.
1078 § 3 KPK). W opinii współczesnej doktryny Kościół nie może łamać prawa naturalnego (F. Bersini). Ten kategoryczny zakaz ma charakter prewencyjny. Nieco odmienne stanowisko – zdaniem Księdza
Profesora – przyjmuje prawodawca w kan. 1091 § 4 KPK, podejmując
przeszkodę pokrewieństwa z aspektu wątpliwości faktycznej. Dyskusja podejmowana w doktrynie obejmuje możliwość dyspensowania od
przeszkody pokrewieństwa w pozostałych stopniach linii prostej oraz
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w drugim stopniu linii bocznej. Jest ona poparta argumentacją związaną
z niepodważalnym prawem osoby do zawarcia małżeństwa ze stroną
wybraną oraz faktem, iż uprawnienie wynikające z prawa naturalnego
nie może zostać zanegowane przez zakaz niepewny. W końcowej części referatu zostało przedstawione zagadnienie pokrewieństwa w przypadku sztucznego zapłodnienia. Współczesna nauka ukierunkowana
na poczęcie ludzkiego życia z pominięciem prawa naturalnego stwarza
wiele problemów etycznych oraz prawnych, związanych z przeszkodą
pokrewieństwa. Uwzględniając dopuszczalne przy zabiegu medycznym
różne konfiguracje zapłodnienia, Prelegent zauważył poważny problem,
podejmowany także w doktrynie, która postuluje możliwość wprowadzenia dodatkowych ograniczeń zawarcia małżeństwa, pochodzących
z prawa kościelnego.
Następny referat nt. „Przeszkody wynikające z godności osoby” wygłosił ks. prof. UKSW dr hab. Jan Krajczyński. Rozpoczął wykład od
wskazania źródeł prawa międzynarodowego, w których godność osoby
ludzkiej, po wielorakich aktach jej podeptania podczas wojny, znalazła
swoje miejsce. Niewątpliwy wpływ na podnoszenie samej świadomości,
jaka przysługuje osobie, oraz w wypracowaniu personalistycznej zasady godności miał Kościół, który zarówno w oficjalnych dokumentach,
jak i normach kanonicznych eksponuje godność człowieka i wynikające z niej prawa. Także poprzez ograniczenie okoliczności, które czynią
osobę niezdolną do zawarcia ważnego małżeństwa, oddaje – jak podkreślił Ksiądz Profesor – zamysł najwyższego ustawodawcy w kwestii poszanowania i ochrony godności osoby ludzkiej. Kościół przyłącza się do
ludzi, którzy uświadamiają sobie niebezpieczeństwa, na jakie narażona
jest każda jednostka i małżeństwo. Stąd też, podejmuje wysiłki prawodawcze w służbie dobru, wolności i godności każdego mężczyzny i każdej kobiety. Prelegent, kontynuując zagadnienie negatywnych wymogów prawnych stawianych nupturientom, ukazał ich zakres wynikający
z godności osoby. W kontekście przeszkody wieku, omawiając aspekt
historyczny, określił motywy, jakimi kierowano się przy jej uregulowaniu. Do najczęstszych należały: motywy natury moralnej i społecznej,
a także racje natury medycznej i fizjologicznej – warunkujące zdolność
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jednoczącą i prokreacyjną nupturientów. Zaznaczył, że najwyższy prawodawca w Kodeksie z 1983 r. potwierdził zasadę praktykowaną wcześniej, dając Konferencji Biskupów prawo do ustalenia wieku do godziwego zawarcia małżeństwa. Rozwiązanie to ma na względzie odrębne
warunki rozwoju ludzi w różnych rejonach świata, unormowania prawa
cywilnego, a także zwyczaj miejscowy. Z kolei jeśli chodzi o przeszkodę
uprowadzenia, Ksiądz Profesor stwierdził, że ratio legis uprowadzenia
lub zatrzymania przemocą kobiety jest jej prawo do swobodnego wyboru małżonka oraz godność osoby ludzkiej. Zakaz zawarcia małżeństwa
przez osobę uprowadzoną jest podyktowany troską prawodawcy o pełną
swobodę wyrażenia przez nią zgody małżeńskiej oraz kwalifikowaną
dobrowolność stanowiącą wyraz godności człowieka. Rozstrzygając
okoliczności przeszkody małżeńskiej uprowadzenia, należy zdaniem
Prelegenta mieć na uwadze wszelkie formy zniewolenia lub przemocy,
czynnik intencjonalny, jakim kierował się mężczyzna, a także niezdolność osoby pozbawionej wolności do zawarcia małżeństwa. Przechodząc do omówienia ostatniej przeszkody wynikającej z godności osoby
– tj. występku – Mówca podkreślił, że jej zakres ograniczono wyłącznie
do zabójstwa małżonka, co oznacza, że najwyższy prawodawca chroni
godność osoby, a więc pozbawionego życia małżonka. Źródłem tej przeszkody są kwalifikowane czyny skierowane przeciw bezpieczeństwu
i życiu jednego z małżonków, zarówno małżonkobójstwo, jak i współudział fizyczny bądź moralny. Na koniec swojego wystąpienia Prelegent
zaznaczył, że ewolucja dyscypliny w zakresie analizowanych przeszkód
oznacza skuteczną, pełną i wyraźną ochronę godności człowieka i jego
praw. W jego opinii pożądana jest dalsza refleksja nad wartościami zakorzenionymi w naturze istoty ludzkiej, aby jej niezbywalna godność
i transcendentalne przeznaczenie były zawsze respektowane. Z kolei
przepisy prawa, także z zakresu analizowanych przeszkód małżeńskich,
należy zawsze interpretować zgodnie z wolą prawodawcy i w oparciu
o słuszność prawa.
Przewodniczący pierwszej sesji ks. prof. dr hab. Józef Krzywda podziękował wszystkim Prelegentom za wygłoszenie referatów i otworzył
dyskusję.
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Jako pierwszy głos zabrał ks. prof. dr hab. Piotr Majer, który, odnosząc się do referatu ks. prof. UKSW dra hab. Henryka Stawniaka, dodał
że Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich w odniesieniu do przeszkody przyzwoitości publicznej rozwiązuje ten problem, o którym Prelegent wspominał. Odpowiednik kanonu łacińskiego ujmuje, że przeszkoda dotyczy tych, którzy zawarli związek, choć byli zobowiązani do
zachowania formy kanonicznej, i podjęli życie wspólne. Tak więc samo
podjęcie życia wspólnego jest jakby ciężarem tej przeszkody. Natomiast
kierując pytanie do ks. prof. G. Dzierżona, podziękował za podjęcie
tematu pokrewieństwa w odniesieniu do współczesnych praktyk genetycznych związanych z zapłodnieniem in vitro. Dodał, że pierwszy raz
na tej konferencji ten temat został podjęty. W jego przekonaniu jest to
zagadnienie, przed którym musi stanąć kanonista. Postawił pytanie: czy
w obszarze prawa państwowego kwestia przeszkody pokrewieństwa widziana jest podobnie, czy też są rozbieżności w tym zakresie?
Udzielając odpowiedzi, ks. prof. G. Dzierżon zaznaczył, że tematyka
zapłodnienia in vitro nie była podejmowana przez kanonistów z uwagi
na negatywne odpowiedzi Stolicy Apostolskiej. Natomiast samą szczegółową analizą pokrewieństwa w prawie polskim nie zajmuje się.
Kolejny Dyskutant ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Janczewski
także nawiązał do prelekcji Księdza Prodziekana, w szczególności do
przeszkody przyzwoitości publicznej. Przypomniał, że w referacie była
mowa o dwóch zasadniczych czynnikach, mianowicie: zawarciu małżeństwa cywilnego i wspólnym zamieszkaniu, pożyciu. Ksiądz Profesor
zaznaczył, że wbrew pozorom ten drugi czynnik nie zawsze występuje
w praktyce. Coraz więcej obywateli takich państw jak: Ukraina, Białoruś,
Rosja przyjeżdża do Polski albo innego kraju Unii Europejskiej zawierać
małżeństwa tzw. białe. Ukrytym celem takiego pozornego małżeństwa
jest uzyskanie statusu obywatela Unii Europejskiej dla spokojnej potem
egzystencji. Zawierają zatem formalnie małżeństwo, ale nie żyją z tym
współmałżonkiem, a po pewnym czasie występują do sądu o rozwód.
Zdaniem Księdza Profesora w tym zakresie problem narasta.
Ks. prof. UKSW dr hab. H. Stawniak podzielił zdania Księży Profesorów, stąd też wyraźnie w referacie odniósł się do tego, iż ta klauzula,
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która się pojawiła w kanonie o podjęciu życia wspólnego, porządkuje
dyskusje, które wcześniej się pojawiły. Zdaniem Księdza Profesora zawarcie kontraktu cywilnego pomiędzy np. Polakiem a Ukrainką, którzy
nie zamierzają funkcjonować we wzajemnym współżyciu, ale mają określony inny cel, jest współcześnie zasadniczym problemem. Jednoznacznie stwierdził, że przeszkoda przyzwoitości publicznej w tej interakcji
nie powstaje, natomiast to rodzi wiele problemów, które narastają i będą
się pogłębiały.
Kontynuując dyskusję w zakresie przeszkód, które wynikają z węzła etyczno-prawnego, kolejny Dyskutant – ks. oficjał dr Waldemar
Gałązka z Sandomierza – nawiązał także do zagadnienia przeszkody
przyzwoitości publicznej, a mianowicie porównania do tej przeszkody
sytuacji, w której dziecko było faktycznie wychowywane przez rodziców adopcyjnych, ale bez adopcji formalnej. Nie ma w tym względzie
podstawy prawnej, ale zdaniem pytającego etyczna podstawa jest mniej
więcej ta sama co przy adopcji prawnej. W tym względzie jest dysonans,
dysharmonia. Ksiądz Doktor nawiązał także do kilku przykładów biblijnych, a mianowicie do problematyki kwestionowania pokrewieństwa
Abrahama i Sary jako przyrodniego rodzeństwa. W jego opinii sytuacja
małżeństw przyrodnich była wówczas tolerowana. Poprosił o ustosunkowanie się do tej kwestii ks. prof. UKSW dra hab. H. Stawniaka.
W odniesieniu do pierwszej części pytania Ksiądz Prodziekan zaznaczył, że kiedy mówimy o przeszkodzie pokrewieństwa prawnego, to ona
opiera się na akcie adopcji. Stąd też, o istnieniu tej przeszkody można
mówić, o ile miało miejsce przysposobienie prawne. W związku z tym
jeżeli ktoś był faktycznie włączony w rodzinę, a tego formalnego aktu
nie było, to z punktu widzenia ścisłości interpretowania tejże przeszkody
nie możemy mówić o pokrewieństwie prawnym. Ks. Profesor dodał, że
dostrzega ten problem, natomiast w ramach etyczno-prawnych wszystkie przeszkody wymienione w prelekcji w swoim zakresie dotykają
tychże problemów i ta kwestia podjęta przez pytającego może zaistnieć,
ale od strony przeszkody pokrewieństwa prawnego w tym zakresie się
nie mieści. Jest pewna problematyka, która faktycznie występuje, ale
nie mamy tutaj do czynienia z przeszkodą w ścisłym tego słowa znacze-
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niu, a więc do zawarcia związku małżeńskiego.
Głos w dyskusji zabrał również ks. Orłowski z Wrocławia. W swojej wypowiedzi nawiązał do analizowanej przez ks. prof. G. Dzierżona
przeszkody pokrewieństwa I stopnia, w ramach której cytował Genesis.
Postawił pytanie: jaka jest interpretacja w tym kontekście przeszkody
istniejącej czy nieistniejącej pokrewieństwa w linii bocznej? Czy należałoby się też odwołać do Genesis, do antropologii biblijnej i co bibliści
na ten temat mówią?
Ustosunkowując się do pytania, ks. prof. G. Dzierżon zaznaczył,
że nie badał zagadnienia zawartego w referacie pod kątem biblijnym.
Przyznał jednak, że zarówno kanoniści przedkodeksowi i pokodeksowi
operowali wspomnianymi obrazami biblijnymi. Jednakże w Jego przekonaniu do tych obrazów należy podejść z punktu widzenia krytyki
tekstu. Nie sądzi, aby obecni bibliści, szczególnie jeśli chodzi o obrazy z Pięcioksięgu, uznali, że to są obrazy realne. Zatem odwoływanie
się do tych obrazów w odniesieniu do źródeł pochodzenia tej przeszkody w odniesieniu do współczesności nie ma racji bytu. Kwestie
obrazów biblijnych były krytykowane przez komentatorów Kodeksu
z 1917 r. Zdaniem ks. Profesora nie są to dobre argumenty, jeśli chodzi
o uzasadnienie, skąd ta przeszkoda pochodzi bądź, że nie pochodzi
z prawa naturalnego. Ponadto Pięcioksiąg powstał w określonym kontekście, miał określony cel. Nie należy tych obrazów traktować jako
realnych, a więc o charakterze historycznym. Ale pewnej wiedzy, co
do egzegezy Pisma św. nie ma, przedstawił tylko stan namysłu kanonistyki nad tym problemem i istniejące czy też występujące w literaturze
argumentacje.
Do dyskusji włączył się również Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW – ks. prof. dr hab. Józef Wroceński. Na początku krótko
nawiązał do fragmentu dyskusji, w której ks. prof. dr hab. Piotr Majer
podjął kwestię in vitro. Dodał, że padło stwierdzenie, że jest to „problem,
który pierwszy raz jest poruszany na sympozjum wśród kanonistów”.
Analizując te słowa, stwierdził, że ten temat powinien być drążony, ponieważ in vitro to jest w zasadzie metoda zapłodnienia i dziś wiemy, że
jeszcze jesteśmy na początku tej drogi. Odnosząc się do postawionego
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przez Dyskutanta pytania porównawczego stanowisko kanonistyki wobec stanowiska cywilistów czy prawników świeckich w tym zakresie,
Ksiądz Dziekan dodał, że jeśli chodzi o stanowisko kanonistów, to ono
nie jest wypracowane, nie ma nawet jednoznacznego stanowiska Kościoła w tej materii. Natomiast Rząd RP podejmuje konkretne działania
ustawodawcze (np. art. 68 k.r.o. dopuszcza „zabieg medyczny”). Należy
przypuszczać, zdaniem Księdza Dziekana, że te działania podejmuje na
podstawie opinii prawników świeckich, a więc określonej procedury legislacyjnej. Kontynuując aspekt kanoniczny, Dyskutant dodał, że zasadniczy problem dostrzega już w samej kwestii ustalenia, w którym momencie mamy do czynienia ze złem. Opinia strony kościelnej jest taka,
że jest to metoda zła. Nawet niektórzy biskupi wysunęli tezę, że jest
to przestępstwo, które powinno być karane. Ale wiemy, że jeśli chodzi
o karalność, to jest duże zróżnicowanie ocen, także wśród kanonistów.
Mianowicie, kiedy dokonuje się przestępstwo, za które należy się np.
ekskomunika? Zdaniem Księdza Dziekana, trudno to stwierdzić. Należy przypuszczać, że stanowisko Kościoła w tej materii także może ulec
zmianie, bo gdy ta metoda udoskonali się i nie będą niszczone embriony,
to prawdopodobnie Kościół to zaakceptuje, z racji tego, że wzrasta liczba małżeństw bezdzietnych. Na koniec, skierował pytanie do ks. prof.
G. Dzierżona: jak Ksiądz Profesor przypuszcza, w jakim kierunku będzie rozwijał się podjęty problem, do czego możemy dojść?
Udzielając odpowiedzi ks. prof. G. Dzierżon zaznaczył, że problematyką prawa karnego nie zajmuje się. W tej kwestii nie chce się wypowiadać, ponieważ zagadnieniem się nie interesuje, tak pod względem
kanonicznym, jak i prawno-porównawczym.
Do podjętego zagadnienia włączył się ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski, który krótko ustosunkował się do wątku zawartego w pytaniu
Księdza Dziekana Józefa Wroceńskiego, a mianowicie stanowiska Kościoła względem metody in vitro. W opinii Księdza Profesora, Kościół
nigdy nie zaaprobuje metody in vitro, choćby z tego względu, że samo
poczęcie dokonuje się niezgodnie z wolą Stwórcy.
W tym miejscu także prowadzący dyskusję – ks. prof. J. Krzywda
– postawił krótkie pytanie w kwestii eugeniki: ponieważ tylko Stolica
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Apostolska może ustanowić przeszkody, a tutaj się mówi o źródle przeszkody: czy eugenika odgrywa tu jakąś rolę w ocenie i w interpretacji
przeszkody, czy nie ma to większego znaczenia?
Ks. prof. dr hab. Ginter
������������������������������������������������
Dzierżon, odpowiadając, stwierdził jednoznacznie, że co do tego nie ma wątpliwości, ponieważ jedną z racji
funkcjonowania tej przeszkody są względy eugeniczne, oprócz względów moralnych.
Po dyskusji ks. prof. dr hab. Józef Wroceński zarządził przerwę
i w imieniu organizatora konferencji zaprosił uczestników na obiad.
Drugiej sesji, popołudniowej, przewodniczył ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński (UKSW), który zaprosił do stołu prezydialnego prelegentów: ks. prof. dra hab. Janusza Gręźlikowskiego (UKSW), prof.
dr hab. Wandę Stojanowską (UKSW) oraz ks. dra Mirosława Koska
(UKSW).
Pierwszy referat podczas tej sesji, zatytułowany: „Przeszkody małżeńskie wynikające z węzła religijnego”, wygłosił ks. prof. UKSW dr hab.
Janusz Gręźlikowski. Swoje wystąpienie rozpoczął od określenia zakresu referatu, w którym przybliżył stan prawny trzech kanonicznych
przeszkód do zawarcia małżeństwa, a mianowicie: przeszkody święceń,
ślubów zakonnych (wieczystego ślubu publicznego czystości w instytucie zakonnym) oraz różności religii. Jako przeszkody wynikające z węzła religijnego czynią osobę – i jej stan prawny i faktyczny – niezdolną
do zawarcia ważnego małżeństwa. Poddając analizie charakter i funkcje
przeszkód, Prelegent omówił historyczno-doktrynalną ewolucję zagadnienia, dostrzegając skuteczność ochrony dóbr w porządku religijnym,
moralnym i społecznym. Przechodząc do analizy przeszkody święceń,
zaznaczył, że zakaz zawierania małżeństwa przez osoby duchowne został
wprowadzony przez prawo zwyczajowe, później partykularne, a w końcu powszechne. Do Soboru Laterańskiego II (1139 r.) małżeństwo duchownych zawarte wbrew zakazowi traktowane było jako niegodziwe,
ale ważne. Jednoznaczny zakaz oraz sankcję nieważności małżeństwa
duchownego wprowadził Sobór Trydencki, a potwierdził prawodawca
w obydwu kodeksach. Ustanawiając przeszkodę święceń Kościół podkreślił znaczenie kapłańskiego celibatu, całkowitą gotowość do posługi
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oraz pełne oddanie się Bogu. Podobnie należy traktować przeszkodę publicznego ślubu czystości, której treść i przedmiot kształtowały się przez
wieki. Dopiero w XII wieku zaczęto mówić o nieważności małżeństwa
po ślubach uroczystych. W obowiązującym kodeksie przeszkoda ta odnosi się do wszystkich ślubów publicznych wieczystych składanych
w instytutach zakonnych. Norma kan. 1088 KPK sankcjonuje nieważnością usiłowanie zawarcia małżeństwa przez osoby związane ślubem
publicznym czystości w instytucie zakonnym. Przeszkoda ślubu ustaje,
jeśli zakonnik, podejmując kroki prawne (uzyska zezwolenie Stolicy
Apostolskiej), przechodzi z instytutu zakonnego do instytutu świeckiego bądź do stowarzyszenia życia apostolskiego (kan. 685 § 2 KPK).
W końcowej części swojego wystąpienia Prelegent omówił przeszkodę
różnej religii, której geneza obejmuje pojęcie małżeństw mieszanych.
Podkreślił, że surowość doktryny podtrzymywana przez całe stulecia
została złagodzona dopiero po Soborze Watykańskim II. W Instrukcji
z 1986 r. przyjęto normę, na podstawie której strona katolicka składa
w formie pisemnej zobowiązanie, że uczyni wszystko, aby odsunąć od
siebie niebezpieczeństwo utraty wiary oraz że wszystkie dzieci zostaną
ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim. Oświadczenie i przyrzeczenie w trzech egzemplarzach podpisują obydwie strony – katolicka
i nieochrzczona.
Drugi referat na temat: „Przeszkoda małżeńska ze względu na wiek
w prawie polskim” wygłosiła pani prof. dr hab. Wanda Stojanowska
(UKSW). Na początku swojego wystąpienia omówiła ewolucję przepisów w tym zakresie. Zarówno w dekrecie z 1945 r., jak i w Kodeksie rodzinnym z 1950 r. ustawodawca wymagał od nupturientów pełnoletniości
(18 lat). Wymóg wieku traktowano jako prawną zdolność do wstąpienia
w związek małżeński, a nie jako przeszkodę małżeńską. Po ukończeniu
16 lat zarówno kobieta, jak i mężczyzna mogli z „ważnych powodów”
uzyskać zgodę na zawarcie małżeństwa. Podwyższenia granicy wieku dla
mężczyzn do 21 lat dokonał ustawodawca w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym z 1964 r. Podstawa faktyczna obejmowała ukończenie zasadniczej służby wojskowej oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych. Uzyskanie zezwolenia mogło nastąpić po ukończeniu przez mężczyznę 18 lat,
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a przez kobietę lat 16. Prelegentka podkreśliła, że zróżnicowanie wieku
uprawniającego do zawarcia małżeństwa wywołało falę krytyki z uwagi
na niespójność systemu prawa oraz niezgodność z Konstytucją RP i prawem międzynarodowym. Stąd też, ustawą z 1998 r. znowelizowano k.r.o.,
zrównując wiek nupturientów do 18 lat, przyznając możność udzielenia
zezwolenia przez sąd tylko kobiecie, która ukończyła 16 lat. Przechodząc
do szczegółowego omówienia zezwolenia na zawarcie małżeństwa mimo
przeszkody wieku, a więc aspektu praktycznego, Pani Profesor dookreśliła zakres przesłanek materialnych, do których należą: ważne powody
i zgodność zawarcia małżeństwa z dobrem założonej rodziny. Krytycznie
odniosła się do praktyki sądowej oraz jakości orzecznictwa, w którym
lekceważona jest przesłanka „dobra rodziny”. Swoją opinię poparła negatywną oceną eksponowaną w doktrynie, w tym także badaniami przeprowadzonymi w 1973 r. przez J. Sztombkę, w których autor krytycznie ocenił aktywność sądów w zbieraniu materiału mającego istotne znaczenie
dla rozstrzygnięcia sprawy. Także najnowsze badania M. Domańskiego
z 2009 r. dowodzą, że sądy skupiają się jedynie na przesłance „ważnych
powodów”, pomijając „dobro założonej rodziny”. Co więcej, okoliczność
powtarzalna jako „ważny powód” dotyczy wyłącznie: ciąży małoletniej,
urodzonego dziecka bądź trwającego konkubinatu. W końcowej części
swojego referatu Pani Profesor określiła wnioski de lege ferenda w zakresie nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Postulowała obowiązek przygotowania wszystkich nupturientów do zawarcia małżeństwa
(podobnie jak w prawie kanonicznym) oraz obowiązek poddania się nupturientów badaniom lekarskim, jako dowód w sprawie o zezwolenie na
zawarcie małżeństwa, oraz jako badania przedślubne, których wyniki nie
miałyby wpływu na zawarcie małżeństwa, ale pozostałyby do prywatnej
wiedzy i oceny nupturientów.
Ostatni referat pt. „Pozostałe przeszkody małżeńskie w prawie polskim” wygłosił ks. dr Mirosław Kosek (UKSW). Prelegent na początku
swojego wystąpienia określił zakres i formę przedłożenia. Analizując
termin „przeszkody małżeńskie”, zaznaczył, że nie jest to termin ustawowy. Ustawodawca posługuje się formułą opisową: „nie może zawrzeć
małżeństwa”, „okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa” czy też
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„powód unieważnienia”. Przechodząc do meritum swojego wystąpienia,
Prelegent określił katalog przeszkód, ich ratio legis (aspekt eugeniczny,
obyczajowy, moralny, społeczne funkcje i cele małżeństwa) oraz względy historyczne kształtowania się poszczególnych zakazów. W przypadku
ubezwłasnowolnienia całkowitego, zakaz zawarcia małżeństwa sformułowany w art. 11 k.r.o. traktować należy jako skutek ubezwłasnowolnienia. Z kolei przeszkoda choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego budzi w doktrynie liczne kontrowersje. Podnoszony jest zarzut
braku obowiązkowych lekarskich badań przedślubnych, na podstawie
których strony zainteresowane mogłyby podjąć odpowiedzialną decyzję. W opinii Mówcy aktualnie to kierownik USC ocenia stan faktyczny i podejmuje decyzję, choć nie jest merytorycznie przygotowany do
stwierdzenia na podstawie określonych zachowań nupturienta istnienia
choroby psychicznej. W dalszej części swojego wystąpienia Prelegent
omówił przeszkodę bigamii, której ratio legis dotyczy zasady ochrony
małżeństwa, oraz krótko nawiązał do przeszkody pokrewieństwa i powinowactwa, opartych na względach natury obyczajowej i eugenicznej. Wspomniał, że ustawodawca w ramach ostatniej nowelizacji k.r.o.
zdefiniował oba pojęcia. Na koniec omówił przeszkodę przysposobienia (adopcji), która wykazuje pewne podobieństwo do pokrewieństwa,
szczególnie jeśli chodzi o cele i zakres relacji, jaki zachodzi między
adoptowanym dzieckiem i adoptującym rodzicem. W doktrynie prawa
rodzinnego adopcja nazywana jest pokrewieństwem prawnym, dlatego
też utrwalił się postulat, co do jej uchylenia z racji dublowania istniejącej już przeszkody pokrewieństwa.
Przewodniczący drugiej sesji ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
(UKSW), podziękował Prelegentom za wygłoszenie referatów i otworzył dyskusję.
Ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski w krótkiej refleksji odniósł się
do prelekcji ks. prof. UKSW J. Gręźlikowskiego i zawartego stwierdzenia, że „święcenia diakonatu muszą być ważne i dobrowolnie przyjęte”.
Zdaniem Księdza Profesora sformułowanie „i dobrowolnie przyjęte”
jest niepotrzebne. W Jego przekonaniu wystarczy sformułowanie „ważnie przyjęte”. Natomiast w odniesieniu do prelekcji Pani prof. dr hab.
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W. Stojanowskiej dodał, że w prawie kanonicznym przeszkodę wieku
wobec kobiety, która ukończyła lat 16, a nie ukończyła lat 18, ustanowiła Konferencja Episkopatu Polski. Jest to przeszkoda co do godziwości zawarcia małżeństwa, a nie do jego ważności. Stąd też, kobieta,
która ukończyła lat 16, a nie ukończyła lat 18, ma prawo zwrócić się
o dyspensę. Taką możliwość udzielenia zezwolenia przewiduje prawo
kanoniczne partykularne, konkretnie Instrukcja Konferencji Episkopatu
Polski, pod warunkiem, że strona/kobieta uzyska najpierw zezwolenie
sądu. Ten fakt, jak podkreślił Ksiądz Profesor, jest wyrazem troski prawodawcy kościelnego o dobro rodziny. Z kolei nawiązując do referatu
ks. dra M. Koska, postawił pytanie o konwalidację małżeństwa przy
istnieniu przeszkody wieku. Ponadto dodał, że postulat doktryny dotyczący przeniesienia przeszkody choroby psychicznej lub niedorozwoju
umysłowego do wad oświadczenia woli jest - zdaniem Księdza Profesora - właściwy i byłby po myśli rozwiązania prawa kanonicznego, gdzie
choroba psychiczna, a dokładnie niezdolność konsensualna, mieści się
w sferze kanonicznej zgody małżeńskiej, a nie w katalogu przeszkód.
Do podniesionej kwestii wieku odniosła się prof. W. Stojanowska,
która – powołując się na swoją długoletnią praktykę sędziowską – jednoznacznie stwierdziła, że to oportunizm sędziów leży u podstaw redukowania prawie do minimum postępowania dowodowego w zakresie
spraw z art. 10 k.r.o. Twierdzenie to uzasadniła, omawiając aspekty procesowe złożonego wniosku. Każdy oddalony wniosek wymaga szczególnie wnikliwego postępowania dowodowego, z uwagi na potrzebę
uzasadnienia tego rodzaju postanowienia sądu, ponieważ może być
ono zaskarżone. Jest to zatem pewien wysiłek dla sądu, wymagający
poświęcenia więcej czasu niż w przypadku udzielenia zezwolenia na
zawarcie małżeństwa. Stąd też, nawiązując do swojego referatu, Pani
Profesor podkreśliła istotę wniosku de lege ferenda – pozostawienia
młodym ludziom czasu do namysłu (tempus deliberandi) przed zawarciem małżeństwa.
Udzielając odpowiedzi, ks. dr M. Kosek stwierdził, że przepis art.
10 k.r.o. (przeszkoda wieku) należy do grupy przepisów, w odniesieniu
do których instytucja konwalidacji małżeństwa znajduje zastosowanie.
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Najczęściej konwalidacja w omawianym przypadku następuje przez
upływ czasu (osiągnięcie przez stronę wymaganego wieku). Rozważa
się w doktrynie kwestię udzielenia zezwolenia ex post na zawarcie małżeństwa, chociaż, z praktycznego punktu widzenia, rozwiązanie to jest
raczej rzadko stosowane.
Kolejne pytanie postawił ks. oficjał dr Waldemar Gałązka, a mianowicie: czy skutki unieważnienia małżeństwa w prawie państwowym
mają charakter ex nunc, czy ex tunc? Jeżeli jest to unieważnienie, które
stwierdza, że małżeństwo istniało, a rozwiąże się je od dziś, to czym
unieważnienie różni się od rozwodu?
Odpowiadając, ks. dr M. Kosek zaznaczył, że różnica pomiędzy unieważnieniem a rozwodem jest zasadnicza. Rozwód jest sytuacją wyjątkową, ma jasno określone przesłanki. Spełnienie tych przesłanek zawartych w art. 56 k.r.o. wypełnia to co jest konieczne do orzeczenia
przez sąd rozwodu. Rozwód dotyczy wszystkich małżeństw zawartych
w określonym stanie faktycznym. Prawomocny wyrok kształtuje nową
sytuację prawną między małżonkami, a więc ma charakter ex nunc.
Natomiast unieważnienie małżeństwa ma wyjątkowy zakres przedmiotowy i podmiotowy, dotyczy tylko i wyłącznie tego, co ustawodawca normuje jako przeszkoda małżeńska i tylko tych przypadków, nie ma
szerszego przedmiotowego zakresu. Jest to pewnego rodzaju ułatwienie
ustawodawcy. Z unieważnieniem małżeństwa wiążą się dwa rodzaje
skutków. Niektóre mają charakter ex tunc – sięgają daty zawarcia małżeństwa (powrót do poprzedniego stanu cywilnego, powrót do nazwiska), inne są ex nunc – następują dopiero od daty uprawomocnienia się
wyroku. Z uwagi na dobro jednostki i aspekt społeczny nie wszystkie
skutki można znieść z mocą wsteczną (np. status dzieci małżeńskich,
stosunki majątkowe miedzy małżonkami).
Z kolei ks. prof. dr hab. J. Wroceński nawiązał ponownie do przeszkody wieku. Podkreślił, że w prawie kanonicznym przeszkodę wieku
usuwa się przez dyspensę, a w prawie polskim przez zgodę sądu. Stąd
też, skierował kilka pytań do Pani prof. W. Stojanowskiej: czy motywem wyrażenia zgody przez sędziego na zawarcie małżeństwa przez
małoletnią są przesłanki prawne, czy też sędzia może wziąć pod uwagę
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inne przesłanki, np. dobro rodziny? Czy jest możliwe w związku z tym
uzyskanie zgody przez małoletnią, która urodziła dziecko jeszcze w niższym wieku, np. 13 czy 14 lat, i pragnie założyć rodzinę? Co w praktyce sędziowskiej przeważa: dobro rodziny czy też przesłanki prawne na
udzielenie zgody?
Odpowiadając, Pani prof. Wanda Stojanowska jednoznacznie stwierdziła, że do katalogu podstaw prawnych uzyskania zgody przez małoletnią na zawarcie małżeństwa należą: „ważne powody” oraz „dobro rodziny”. Uzyskanie zezwolenia oznacza możliwość zawarcia małżeństwa.
Dotyczy to oczywiście tylko kobiet, które ukończyły lat 16. Zgodnie
z wymaganiami prawnymi zawartymi w art. 10 k.r.o., sąd musi zbadać
(obligatoryjnie), czy powstała – na skutek zezwolenia sądu – rodzina ma
szansę przetrwania. Nawiązując do treści swojego wystąpienia i oceny
praktyki sądów, Pani Profesor dodała jednak, że praktyka niestety idzie
w złym kierunku. Ciąża małoletniej lub fakt posiadania przez nią dziecka w ocenie sądów oznacza „ważny powód”. Jest on zresztą ewidentny,
zawarty we wniosku i udokumentowany, np. zaświadczenie małoletniej
o ciąży albo odpis aktu urodzenia dziecka z tego związku. Negatywnie
oceniając praktykę sądową, Pani Profesor dodała, że sądy nie badają
innych istotnych okoliczności (np. kwestii warunków mieszkaniowych,
posiadania środków utrzymania lub innych sytuacji – czy ojciec dziecka jest uzależniony od narkotyków lub alkoholu, czy nupturienci mieli
zamiar zawarcia małżeństwa zanim dziecko się urodziło lub doszło do
jego poczęcia). Powołując się na swoją długoletnią praktykę sędziowską, wspomniała, że zawsze – jako sędzia orzekający – w tego rodzaju
sprawach zadawała stronom pytania: czy zamiar zawarcia małżeństwa
powstał przed ciążą i czy istnieją między nimi więzi uczuciowe. Jeśli
nupturienci odpowiadali, że tylko ciąża jest powodem decyzji zawarcia
małżeństwa, to takie małżeństwo – zdaniem Pani Profesor – nie rokuje
nadziei na przetrwanie. W Jej ocenie sądy w ogóle nie biorą pod uwagę
„dobra założonej rodziny”, a więc przesłanki ważniejszej niż „ważne
powody”. Co więcej, aktualna praktyka stwarza rozwodogenną sytuację, ponieważ zawarcie małżeństwa pod przymusem ciąży jest później nieszczęściem dla całej rodziny, w tym także dzieci. Opisana oko-
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liczność nie jest przesłanką do stwierdzenia nieważności małżeństwa
w prawie kanonicznym, gdyż małżonkowie zawarli związek małżeński
świadomie i odpowiedzialnie. W konkluzji Pani Profesor stwierdziła, że
należy zapobiegać takiej rozwodogennej sytuacji i dać czas do namysłu
nupturientom, aby poukładali swoje sprawy osobiste i stworzyli trwały
związek emocjonalny, kiedy oboje osiągną pełnoletność.
Do małżeństw mieszanych, a więc końcowego wątku prelekcji
ks. prof. UKSW dra hab. Janusza Gręźlikowskiego, nawiązał kolejny
Dyskutant – ks. prof. UKSW dr hab. Jan Krajczyński, który poprosił Referenta o przedstawienie swojej propozycji rozwiązania kwestii wychowania potomstwa pochodzącego z takiego związku. Postawił pierwsze
pytanie: jak pogodzić dwie wartości – naczelną „wartość prawdy”, której ma być wierny Kościół, i drugą wartość – „zasadę dialogu ekumenicznego”? Uzasadniając pytanie, dodał, że powszechnie wiadome jest,
że strony nawet w różny sposób postrzegają samą działalność ekumeniczną i jej cele. Kierując drugie pytanie do ks. dra M. Koska, nawiązał
Dyskutant do określonej przez ustawodawcę legitymacji czynnej strony,
która ma prawo domagać się unieważnienia małżeństwa bigamicznego,
jeśli ma w tym tzw. interes prawny. Postawił pytanie: czy z takim powództwem może wystąpić promotor sprawiedliwości bądź proboszcz
parafii, jeśli byłby w posiadaniu wiedzy o takim fakcie? Jeśli chciałby to
uczynić, mając na względzie uniknięcie zamieszania, zgorszenia w środowisku religijnym?
W odniesieniu do pierwszej kwestii – małżeństw mieszanych – odpowiedzi udzielił ks. prof. UKSW dr hab. J. Gręźlikowski, który stwierdził, że powołując się na artykuł ks. prof. UKSW dra hab. H. Stawniaka
zamieszczony w „Ateneum Kapłańskim”, utożsamia się z tym, co Autor
zawarł w jego treści. W opinii Księdza Profesora poruszona w pytaniu
problematyka jest trudna do rozwiązania z uwagi na aspekt podmiotowy
(np. katolika i nieochrzczonego), zakres praw i obowiązków, ich harmonijnego funkcjonowania, zrozumienia samych nupturientów i wreszcie samych ustaleń pomiędzy zainteresowanymi. Zaznaczył, że strona
katolicka w przygotowaniu kanonicznym do zawarcia małżeństwa też
powinna oddziaływać w sensie i z punktu widzenia naszego Kościoła
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rzymskokatolickiego, naszych zasad wynikających z zawieranego małżeństwa kanonicznego. Potrzeba – zdaniem Księdza Profesora – wielu
dyskusji, aby ten stan obecny i prawny, jaki proponuje w Polsce Instrukcja, zmodyfikować. Należałoby na skutek dyskusji wypracować jakiś
ważny model, ażeby te wartości katolickie nie zostały po drodze zagubione, także odnośnie do wychowania potomstwa.
W odniesieniu do drugiego pytania odpowiedzi udzielił ks. dr M. Kosek, podkreślając, że ustawodawca, określając katalog osób legitymowanych czynnie do wystąpienia o unieważnienie małżeństwa zawartego
przy istnieniu przeszkody bigamii, używa sformułowania „każdy, kto
ma w tym interes prawny”. Zwrot ten należy interpretować szeroko.
W Jego opinii promotor sprawiedliwości ma w tym „interes prawny”.
Odpowiadając twierdząco, podkreślił wskazane uprawnienie promotora, przypominając, że bigamia jest przestępstwem.
Do dyskutowanej kwestii małżeństw mieszanych odniósł się ks. prof.
UKSW dr hab. H. Stawniak. Podkreślił, że w artykule, na który powołał
się w prelekcji ks. prof. dr hab. J. Gręźlikowski, przytoczył rozwiązania innych Konferencji Episkopatu, które na bazie tych samych przepisów prawa powszechnego mają wypracowane inne rozwiązania, np. spotykają się
duchowni osób, które zamierzają zawrzeć związek małżeński, spotykają
się narzeczeni i oni w ramach dialogu rozstrzygają o tym, w jakim kierunku będzie zmierzało wychowanie potomstwa, które z tego małżeństwa
się narodzi. To pokazuje – zdaniem Księdza Profesora – że jest możliwy
dialog, w którym strona katolicka jest stroną uczestniczącą. Dodał, że problematyka przygotowań do tzw. małżeństw mieszanych była przedmiotem
ostatnich rozwiązań prawnych Konferencji Episkopatu Polski, w przygotowaniu których uczestniczył ks. prof. dr hab. P. Majer. Rozwiązania te są
aktualnie w Stolicy Apostolskiej i oczekują na recognitio. Stąd też, można
sądzić, że dotychczasowe dość sztywne przepisy ulegną pewnej ewolucji.
W tym miejscu ks. oficjał dr Waldemar Gałązka dodał do wypowiedzi
przedmówcy, że w przedmiotowej nowelizacji prawa partykularnego
w Polsce (przyjętej w Licheniu), zostało zawarte bardzo istotne sformułowanie „mając świadomość, że druga strona ma takie (czy podobne)
zobowiązania wynikające ze swej religii”.
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Kolejny głos w dyskusji zabrał dr Piotr Telusiewicz (Katedra Prawa
Rodzinnego i Praw Rodziny KUL), który odniósł się do stwierdzenia
zawartego w referacie prof. W. Stojanowskiej, a więc postulatu wprowadzenia badań przedmałżeńskich. Określając wstępnie motywy pytania,
zauważył, że – po pierwsze – coraz więcej młodych ludzi podchodzi do
zawarcia związku małżeńskiego obojętnie albo negatywnie. Po drugie,
coraz więcej młodych ludzi, jeśli nie musi w sensie prawnym zrealizować określonego obowiązku, pewnej powinności, to tego nie robi.
Szczególnie jeśli nie są oni zmuszeni przepisami prawa. Po trzecie,
biorąc pod uwagę najnowsze propozycje, jakie pojawiają się od października zeszłego roku, dotyczące wprowadzenia ustawy o związkach
partnerskich, w których przez związek partnerski rozumie się nie tylko
związki homoseksualne, ale także heteroseksualne, promuje się w pewien sposób zastępowalność małżeństwa przez związki wolne. Stąd też,
w kontekście tych trzech okoliczności postawił pytanie: czy wprowadzenie obowiązku badań przedmałżeńskich w prawie polskim nie spowodowałoby niechęci młodych ludzi do zawarcia związku małżeńskiego i czy w ten sposób nie zmniejszylibyśmy jedynie liczby zawieranych
małżeństw w ogóle?
Udzielając odpowiedzi na to pytanie, Pani prof. Wanda Stojanowska nawiązała do wygłoszonej w referacie opinii na podstawie przeprowadzonych własnych badań socjologicznych, w których uczestniczyło 120 nupturientów, 40 kierowników USC i 40 księży prowadzących
kursy przedmałżeńskie. Nupturienci wyrażali ubolewanie, że nie ma takich badań obowiązkowych ani nawet fakultatywnych, jak również, że
nie ma struktury organizacyjnej do przeprowadzania takich badań, np.
w zakresie służby zdrowia, nawet odpłatnych. Wprowadzenie obowiązkowych lekarskich badań przedślubnych – zdaniem Pani Profesor – wyeliminowałoby współczesne zagrożenia, np. wykrycie niebezpiecznych
chorób dziedzicznych czy nosicielstwa HIV. Z przeprowadzonych badań
wynika, że wielu nupturientów chętnie poddałoby się takim badaniom.
Zdaniem respondentów w obecnym stanie prawnym nie wypada prosić
bliską osobę, jaką jest narzeczony, o poddanie się badaniom. Ustosunkowując się do twierdzenia zawartego w pytaniu Dyskutanta, że badania
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mogą wpłynąć na zmniejszenie zawieranych małżeństw w ogóle, Pani
prof. W. Stojanowska stwierdziła, że takiej obawy nie ma, ponieważ
minimum, jakie Ona proponuje, to informacja co do treści wyników badań wyłącznie do wzajemnej wiadomości nupturientów. Nawet sąd nie
miałby wglądu w takie wyniki. Sąd posiadałby zatem jedynie wiedzę, że
nupturienci znają swoje wyniki badań i podejmują świadomie decyzję
zawarcia małżeństwa oraz jest ona bardziej odpowiedzialna i dojrzała.
Dodała, że wprowadzenie obowiązkowych badań, jako dowodu w sprawie z art. 10 k.r.o., jest możliwe de lege lata. Nie ma więc potrzeby nowelizowania k.r.o., ponieważ sąd może dopuszczać dowody takie, jakie
uważa za stosowne, jeżeli wyrazi wątpliwości. Może dopuścić dowód
z takich badań, określając ich zakres (np. określić jednostki chorobowe),
podobnie jak dopuszcza dowód z ekspertyzy biegłego. W takiej sytuacji
nupturienci muszą przeprowadzić określone badania lekarskie, podobnie jak muszą się podporządkować i pomagać sądowi w przeprowadzeniu innych dowodów. Podkreślając jeszcze raz znaczenie badań przedślubnych, Profesor W. Stojanowska dodała, że decyzję pozostawiłaby
samym zainteresowanym. Byłoby to optymalne rozwiązanie problemu.
Koncepcja ta powinna być zrealizowana rzetelnie i profesjonalnie.
Ostatnie pytanie postawił ks. dr Zdzisław Jancewicz, Katedra Prawa
Rodzinnego i Praw Rodziny (KUL). Nawiązując do analizowanej przeszkody wieku, skierował pierwsze pytanie do Pani prof. W. Stojanowskiej: jak zapatruje się na ostatnią zmianę, która weszła do k.r.o., a która
wiąże się z uznaniem ojcostwa przez mężczyznę, który ma lat 16? Drugie pytanie, odnośnie do przeszkody choroby psychicznej, skierował do
ks. dra M. Koska. Stwierdził, że można mówić o różnych kontrowersjach i stanowiskach doktryny. Postawił pytanie: czy nie należy wymagać więcej od kierownika USC, który musi zweryfikować, czy zachodzą
takie przeszkody, czy też nie pomiędzy nupturientami, którzy chcą zawrzeć związek małżeński? Czy kierownik USC, jeśli widzi, że np. dana
osoba może być dotknięta chorobą psychiczną, nie powinien odmówić
wydania zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa?
W odpowiedzi na pierwszą kwestię, dotyczącą uznania ojcostwa
przez 16-letniego mężczyznę, Pani prof. W. Stojanowska nawiązała
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do treści wygłoszonego referatu, w którym poddała analizie również
propozycje zmian ustawowych odnośnie do art. 10 k.r.o.. Dodała, że
od nowelizacji z 1998 r. było wiele prób dalszego nowelizowania tej
normy w kierunku przyznania uprawnienia do ubiegania się o zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa po ukończeniu 16. roku życia także
mężczyźnie (np. projekt z 2003 r.). Pani Profesor była przeciwniczką
tej koncepcji, a swoje uwagi krytyczne zawarła w opinii opracowanej
dla Kancelarii Sejmu. Podobnie krytycznie postrzega nowelizację obowiązującą od 13 czerwca 2009 r. w zakresie uznania ojcostwa przez
16-letniego chłopca. Dostrzega podobieństwo przesłanek negatywnych:
po pierwsze, możliwość nacisku osób bliskich na 16-letniego chłopca,
nakłaniających go do zawarcia małżeństwa; po drugie fakt, że akt uznania uniemożliwia sprawdzenie, czy rzeczywiście uznający jest biologicznym ojcem dziecka. Przed uznaniem ojcostwa nie przeprowadza się
bowiem badań DNA. Natomiast w razie sądowego ustalenia ojcostwa
sąd dopuszcza dowód z badań DNA. Nie ma wówczas niebezpieczeństwa, że prawnym ojcem dziecka zostanie mężczyzna, który nie jest
jego ojcem biologicznym. Pani Profesor dodała, że wspólnie z ks. drem
M. Koskiem napisała książkę pod tytułem „Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r.
Analiza. Wykładnia. Komentarz”, wydaną w 2011 r., w której zacytowana została negatywna opinia prawna opracowana przez Panią Profesor
dla Sejmu w kwestii uznania ojcostwa przez 16-latka. Ksiądz Doktor
– dodała – zauważył również podobieństwo wspomnianych przesłanek
negatywnych i podzielał pogląd utrzymania wieku 18 lat dla uznającego
mężczyzny.
Ks. dr M. Kosek dodał, że podczas prac sejmowych nad projektem
nowelizacji z 2008 roku na forum stosownej podkomisji sejmowej były
przytaczane różne opinie, m.in. opinia Pani prof. W. Stojanowskiej
i Księdza Doktora. Oboje postulowali podwyższenie granicy wieku,
a przynajmniej uregulowania tego zagadnienia w taki sposób, jak to
czyni ustawodawca w art. 10 k.r.o., czyli 18 lat co do zasady, z możliwością obniżenia do 16 roku życia. Z przykrością stwierdził, że posłowie odrzucili tę propozycję. Odnosząc się do procesu uchwalania ustaw,
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podkreślił brak w wielu przypadkach należytej rzetelności i merytorycznego rozważenia w ramach prac sejmowych istotnych zagadnień, podnoszonych w opiniach ekspertów. Natomiast odpowiadając na pytanie
ks. dra Zdzisława Jancewicza, odnośnie do potrzeby dokonywania głębszej oceny stanu zdrowia nupturientów przez kierownika USC, Ksiądz
Doktor przyznał, że jest oczywiście za tym, aby kierownik USC właściwie realizował te przepisy, które ma do dyspozycji. Dodał jednak, że jest
w doktrynie pewna wątpliwość, czy jego doświadczenie, merytoryczne
przygotowanie w każdym przypadku będzie mu w tym pomagało.
Formalnego zamknięcia obrad konferencji dokonał ks. prof. UKSW
Józef Wroceński, Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, który wyraził radość z tak obszernej i pogłębionej dyskusji. Podkreślił, że
organizowane konferencje są nośnikami nauki, ponieważ referaty przyczyniają się do pogłębiania wiedzy. Wyraził nadzieję, że kończąca się
konferencja taki właśnie skutek spowodowała. Wszyscy obecni, także
dyskutanci, mają pogłębiony pogląd na temat przeszkód małżeńskich
w prawie kanonicznym i w prawie polskim. Zarówno wygłoszone referaty, jak i dyskusja udowodniły, że nawet nieskomplikowana problematyka, przy zastosowaniu metody naukowej, ukierunkowuje na wiele
nowych i ciekawych zagadnień. W imieniu Wydziału Prawa Kanonicznego Ksiądz Dziekan podziękował imiennie wszystkim prelegentom,
przewodniczącym sesji, dyskutantom, a także pracownikom naukowym, księżom oficjałom oraz studentom za przybycie i udział w dyskusji. Kończąc, życzył wszystkim pomyślności i wyraził nadzieję, że
konferencja ubogaciła wszystkich intelektualnie.
Helena Pietrzak

Księga1.indb 223

2013-01-04 20:55:02

224

sprawozdania

[224]

SPIS TREŚCI
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Ks. Wojciech Góralski, Kanoniczne przeszkody małżeńskie . ......
3
Ks. Henryk Stawniak, Przeszkody małżeńskie wynikające z węzła etyczno-prawnego....................................................................... 19
Ks. Ginter Dzierżon, Pochodzenie przeszkody pokrewieństwa
w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej................................ 35
Ks. Jan Krajczyński, Przeszkody małżeńskie wynikające z godności osoby .......................................................................................... 53
Ks. Janusz Gręźlikowski, Przeszkody małżeńskie wynikające
z węzła religijnego............................................................................ 73
Wanda Stojanowska, Przeszkoda małżeńska ze względu na wiek
w prawie polskim.............................................................................. 95
Ks. Mirosław Kosek, Przeszkody małżeńskie w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.......................................................................... 107
KOMUNIKATY
Anna Gołębiowska, Alkoholizm jako przyczyna nieważności małżeństwa według orzecznictwa Roty Rzymskiej i Trybunałów kościelnych .......................................................................................... 121
Ks. Krzysztof Graczyk, Wymóg wolności wewnętrznej w podejmowaniu decyzji o zawarciu małżeństwa . ...................................... 145
RECENZJE
AA.VV., (a cura di R. Cusco e G. Rocca), Nuove forme di vita
consacrata, Città del Vaticano 2010, Urbaniana University Press,
ss. 303 – Rec.: S. Bożena Szewczul WNO....................................... 171
Claudio Papale, Formulario commentato del processo penale canonico, Città del Vaticano 2010, ss. 268 – Rec.: O. Dariusz Borek
o. Carm. ........................................................................................... 178

Księga1.indb 224

2013-01-04 20:55:02

spis treści

225

Uchwały pierwszego synodu diecezji toruńskiej. Prawo partykularne Kościoła Toruńskiego, „Bernardinum”, Toruń 2011, ss. 531
– Rec.: Ks. Wojciech Góralski . ...................................................... 183
Zarządzenia posynodalne Biskupa Łomżyńskiego. Zarządzenia.
Dekrety. Instrukcje. Statuty. Regulaminy, Łomżyńska Kuria Diecezjalna, (red.) ks. T. Śliwowski, ks. S. Gawryś, ks. J. Krupka,
Łomża 2011, ss. 331 – Rec.: Ks. Wojciech Góralski . .................... 191
SPRAWOZDANIA
Helena Pietrzak, Konferencja Naukowa na temat: Przeszkody
małżeńskie w prawie kanonicznym i polskim ................................. 197
INDEX RERUM
DISSERTATIONES
Wojciech Góralski, Canonic disabilities to marriage in genere.......
3
Henryk Stawniak, The impediments to marriage arising from the
ethical and legal node........................................................................ 19
Ginter Dzierżon, The Origins of the Impediment of Consanguinity
in the Direct Line and in the Second Degree in the Lateral Line..... 35
Jan Krajczyński, Marriage impediments resulting from dignity of
the human.......................................................................................... 53
Janusz Gręźlikowski, Marital obstructions resulting from religious tie............................................................................................ 73
Wanda Stojanowska, Age as an impediment to marriage under Polish law ............................................................................................. 95
Mirosław Kosek, Marriage impediment in the Polish Family and
Guardianship Code............................................................................ 107
Documenta – relationes – recensiones........................................... 121

Księga1.indb 225

2013-01-04 20:55:02

