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WYKAZ SKRÓTÓW 

 

AAS     —  Acta Apostolicae Sedis, Roma 1909 nn. 

CIC 1917  —  Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu 

digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, 

Romae 1917. 

CLSA Proceedings  — Canon Law Society of America Proceedings, Washington 

1969 nn. 

CLSGBI Newsletter  — Canon Law Society of Great Britain and Ireland 

Newsletter, Dublin 1969 nn. 

cap.     — capitulum 

dist.     — distinctio 

dub.     — dubium  

GS   — SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja duszpasterska 

o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 

07.12.1965. 

IE   — Ius Ecclesiae. Rivista internazionale di diritto canoninco, 

Roma 1989 nn. 

IM     — Ius Matrimoniale, Warszawa 1996 nn. 

KPK 1983  — Codex Iuris Canonici auctoritatae Joannis Pauli PP II 

promulgatus. Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984. 

lib.     — liber 

ME   — Monitor Ecclesiasticus. Commentarius internationalis 

Iuris canonici, Roma 1949 nn.  

KPK 1983/MIDI   — Litterae Apostolicae Motu proprio datae Mitis Iudex 

Dominus Iesus, 15.08.2015, w: AAS 107 (2015) 958–967; 
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tekst polski w: FRANCISZEK, List apostolski motu proprio 

Mitis Iudex Dominus Iesus reformujący kanony Kodeksu 

Prawa Kanonicznego dotyczące spraw o orzeczenie 

nieważności małżeństwa (tekst łacińsko-polski), Tarnów 

2015. 

Periodica   — (Periodica de re morali canonica liturgica, Roma 1903–

1990), Periodica de re canonica, Roma 1991 nn. 

PK   — Prawo kanoniczne. Kwartalnik prawno-historyczny, 

Warszawa 1958 nn. 

q.     — questio 

QDE     — Quaderni di Diritto Ecclesiale, Milano 1988 nn. 

sect.     — sectio 

SRRDec.   — Apostolicum Rotae Romanae Tribunal. Decisiones seu 

sententiae, Romae 1909 nn. 

Sent.     — Sententia 

tit.     — titulus 

tract.     — tractatus  
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WSTĘP 

 

Sobór Watykański II (1962–1965) był przełomowy dla personalistycznego ujęcia 

zgody małżeńskiej. Personalizm chrześcijański uwydatnił godność człowieka, 

stworzonego na obraz Boga, podkreślił jego prawa i obowiązki, jego wolność, ale także 

jego odpowiedzialność. W konsekwencji personalistyczne ujęcie małżeństwa miało 

głęboki wpływ na kanony dotyczące małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego  

z 1983 r. – „ostatnim dokumencie Soboru Watykańskiego II” jak go określił papież Jan 

Paweł II1. Personalizm przejawia się szczególnie w podejściu Kodeksu do aktu zgody, 

który jest niezbędny dla zawarcia małżeństwa. Kanony dotyczące wady zgody 

małżeńskiej (kan. 1095 i nn.), odzwierciedlają ten personalistyczny nurt,  

a w szczególności kan. 1098, który deklaruje nieważną zgodę małżeńska uzyskaną  

w wyniku podstępu. Treść kan. 1098 wypływa naturalnie z personalistycznej idei 

wzajemnego oddania się małżonków, która jest trzonem wyrażanej przez nich zgody – 

małżonkowie oddają siebie nawzajem takimi, jakimi są, wzajemnie akceptując ten 

osobowy dar z siebie. Jeśli zatem jedna osoba jest podstępnie nakłaniana do 

zaakceptowania nieprawdziwego obrazu drugiej, stoi to wówczas w opozycji do 

godności i wolności tego międzyludzkiego zaangażowania. Ważnie wyrażona zgoda 

małżeńska, zarówno w oddawaniu, jak i przyjmowaniu siebie wzajemnie, wymaga 

fundamentalnej szczerości. Nie mamy tutaj na myśli nierealnych oczekiwań znalezienia 

współmałżonka wolnego od wszelkich wad czy słabości, ile raczej niezafałszowanego  

i ofiarowanego w prawdzie daru z siebie.  

W jurysprudencji norma z kan. 1098 jest niemalże automatycznie łączona z kan. 

1097 § 2, który był obecny, pod nieco inna treścią, w Kodeksie Prawa Kanonicznego  

z 1917 r.2 Obie normy bowiem dotyczą błędu co do przymiotu osoby. W kan. 1097 błąd 

może dotyczyć dowolnego przymiotu drugiej strony, a sama norma koncentruje się nie 

na samym przymiocie osoby (rzekomo będącym przedmiotem błędu), ale na wpływie 

 
1 Por. JOANNES PAULUS II, Allocutio ad Praelatos Auditores S. Romanae Rotae coram admissos, 26.01.1984, 

w: AAS 76 (1984) 644. 
2 „§2: Error circa qualitatem personae, etsi det causam contractui, matrimonium irritat tantum: 1° Si error qualitatis 

redundet in errorem personae; 2° Si persona libera matrimonium contrahat cum persona quam liberam putat, 
cum contra sit serva, servitute proprie dicta.” (CIC 1917, kan. 1083). 
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błędu na wolę nupturienta, tak że w istocie determinuje jego wolę. Z kolei kan. 1098 

odnosi się do przymiotu osoby w sposób nieco bardziej obiektywny. Parametrem tutaj 

nie jest oddziaływanie na podmiot (który, wprowadził jednego z nupturient w błąd 

poprzez podstęp), ale naturalna zdolność przymiotu do poważnego zakłócania 

małżeństwa. Przymiot osoby odgrywa zatem kluczową rolę w obu powyższych 

normach, stąd też próba ich skatalogowania i oceny waloru subiektywnego, jak  

i obiektywnego, stała się nie tylko interesującym, ale i potrzebnym badaniem.  

Błąd co do przymiotu osoby wprost i zasadniczo zamierzonego (kan. 1097 § 2),  

a także podstępne wprowadzenie w błąd co do przymiotu osoby, który ze swej natury 

może poważnie zakłócić wspólnotę małżeńską (kan. 1098), należą do tytułów 

nieważności, które nieczęsto pojawiają się w trybunałach kościelnych w Polsce. Należą 

one do rzadkości, być może nie tylko ze względu złożoność dowodzenia, ale jak i na 

samo określenie przymiotu, które niekiedy powoduje trudności we właściwej jego 

ocenie.  

Materiałami źródłowymi dla niniejszej pracy naukowej były przede wszystkim 

zebrane orzeczenia Trybunału Roty Rzymskiej, ale także dokumenty papieskie, takie 

jak kodeksy prawa kanonicznego, alokucje, dokumenty Kurii Rzymskiej oraz Papieskiej 

Komisji do Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Niniejsza praca uwzględnia także 

polską i obcojęzyczną bibliografię zebraną podczas licznych kwerend bibliotecznych  

w Polsce, jak i w Leuven czy w Rzymie.  

Dotychczasowe opracowania w przedmiocie kanonów 1097 § 2 i 1098 

ograniczały się do przedstawienia przymiotów osoby jedynie na podstawie kilku 

wybranych wyroków rotalnych, trybunałów lokalnych lub literatury przedmiotu (m.in. 

P. Hennessy, A. Mendonça, U. Navarrete, J. Kowal, M. Arokiaraj, P. Majer, K. Lüdicke, 

G. Erlebach, B. Nowakowski, G. Dzierżon, W. Góralski). Nie podejmowały one próby 

skatalogowania tychże przymiotów czy też porównania ich wpływu na ostateczny 

wyrok w danej sprawie. Nikt wcześniej też nie podjął próby całościowego ujęcia obu, 

mających wspólny mianownik, wad zgody oraz przedstawienia ich ewolucji, aktualnej 

wykładni w oparciu o wyroki Trybunału Roty Rzymskiej a w końcu katalogu 

przymiotów osoby. Literatura przedmiotu w zakresie interesujących nas norm, zarówno 

zagraniczna, jak i krajowa, analizuje je w różnym ujęciu, najczęściej jednak 
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ograniczając się do wybranego zakresu3. W zwiazku z powyższym, novum niniejszej 

rozprawy doktorskiej stanowi zintegrowane ukazanie ewolucji skodyfikowanych norm 

kann. 1097 § 2 oraz 1098 a także racji ich istnienia, właściwej aplikacji, procesu 

dowodzenia oraz samego katalogu przymiotów w jednej monografii naukowej.  

Przedmiotem niniejszej pracy doktorskiej, zatytułowanej Przymiot osoby (kann. 

1097 § 2 i 1098) w wyrokach Roty Rzymskiej z lat 1990–2000, jest szczegółowa analiza 

przymiotów osoby, o których mowa w wymienionych kanonach, na podstawie wyroków 

Trybunału Roty Rzymskiej na przestrzeni 11 lat. Przedstawiony w pracy okres badanych 

wyroków ma swoje dwa uzasadnienia: po pierwsze, okres 11 lat daje wystarczający 

zasób wyroków (blisko 80), po drugie, orzeczenia z tego okresu odnoszą się do 

małżeństw zawartych przed Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1983 r. co pozwala na 

przyjrzenie się stanowisku jurysprudencji w odniesieniu do retroaktywności 

omawianych wad zgody. O ile dziś procesy o stwierdzenie nieważności małżeństw 

zawartych przed wejściem w życie aktualnego Kodeksu należą do rzadkości, o tyle 

małżeństwa między osobami nieochrzczonymi lub tylko między osobą ochrzczoną  

i nieochrzczoną są (i będą) nadal obecne.  

Podjęta próba skatalogowania przymiotów osoby z dwóch analizowanych norm 

ma posłużyć do odpowiedzi na pytania: Czy sam przymiot może decydować  

o ostatecznym wyroku w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa z wyżej 

wspomnianych kanonów? Czy przymioty wskazane przez literaturę kanonistyczna 

różnią się w istocie od tych, które prezentują wyroki rotalne? Czy walor subiektywny  

i obiektywny przymiotu osoby jest w istocie brany pod uwagę w ocenie środków 

dowodowych przedstawionych w powyższych procesach?  

Praca podzielona jest na cztery rozdziały. Każdy z rozdziałów podzielony jest na 

kilka podrozdziałów, które z kolei dzielą się na paragrafy. Ponadto wszystkie rozdziały 

kończą się podsumowaniem omówionych w nich tematów. Dzięki temu zagadnienia są 

 
3  Kilka z wielu baz zawierające indeks publikacji w interesującym nas zakresie można znaleźć w następujących 

depozytoriach:  
 https://ixtheo.de/Search/Results?lookfor=Canon+1097&type=AllFields; 

https://ixtheo.de/Search/Results?lookfor=canon+1098&type=AllFields&limit=500&botprotect=; 
https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/search/podst%C4%99pne%20wprowadzenie%20w%20b%C5%82%C4%85d/0
/100;view=results;mode=grid;sort=score;order=DESC;current=true; 
https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/search/b%C5%82%C4%85d%20co%20do%20przymiotu/0/10. 
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prezentowane w szczegółowy i precyzyjny sposób, umożliwiający jak najdokładniejsze 

przedstawienie wybranych aspektów dotyczących kanonów 1097§ 2 i 1098.  

W pierwszym rozdziale zostanie przedstawiona obszerna historia tworzenia się 

obu kanonów, a także natura omawianych wad konsensusu małżeńskiego. Poznając 

ewolucję doktryny o error qualitatis i deceptus dolo, poznamy także racje, które 

skłoniły prawodawcę kościelnego do wprowadzenia tychże norm do obowiązującego 

Kodeksu. Analizę historyczną kanonu 1097 § 2 Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. 

rozpoczniemy od sięgnięcia do Pisma Świętego, a skończymy na pracach redakcyjnych 

kanonu i jego ostatecznym brzeminiem w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. 

Przyjżymy się opiniom poszczegolnych kanonistów oraz wpływowi ich myśli na 

ewolucję doktryny błędu co do przymiotu osoby oraz podstępnego wprowadzenia  

w błąd, jak i ich wpływowi na ważność zgody małżeńskiej. Nie pominiemy w badaniach 

wpływu myśli św. Tomasza z Akwinu i wprowadzonych przez niego terminów error 

redundans oraz directe intendit, Gracjana i jego dolus dans causam contractui, ani też 

Tomasza Sanchez’a i jego opinii o przymiocie osoby jako elementa essentiala 

małżeństwa. Dalsze analizy przybliżą nam reguły św. Alfonsa de Liguori dotyczace 

error redundans, a także sposób interpretacji i rozumienia przedmiotu zgody 

małżeńskiej. W niniejszych badaniach nie możemy także pominąć dwóch 

najważniejszych zbiorów prawa – Kodeksów Prawa Kanonicznego  z 1917 r. oraz  

z 1983 r. – w tym także ciekawych prac nad redakcjami interesujacych nas kanonów  

w Kodeksie z 1983 r. Istotna dla praktycznej aplikacji analizowanych kanonów, jako 

nowych tytułów nieważności małżeństwa, pozostaje również kwestia ich źródła. 

Rozważania nad naturą obu wad zgody, wraz z krótkim przypomnieniem, czym jest 

prawo naturalne i prawo stanowione, będą stanowiły zamknięcie pierwszego rozdziału. 

Na koniec zaprezentujemy także próbę własnej oceny źródła kan. 1098. Przy 

opracowaniu pierwszego rozdziału pracy posłużymy się w większości metodą analizy 

(źródeł prawa oraz orzecznictwa rotalnego); pojawia się także metoda teologiczna  

w tym, co dotyczy ratio iuris, oraz aktualnego brzmienia interesujących nas kanonów, 

a także metoda krytyki źródłowej. Zastosowana zostanie także metoda egzegetyczno-

dogmatyczna, która dostarcza reguł pozwalających na wyjaśnienie treści pojęć użytych 
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w omawianych kanonach i dzięki temu umożliwi zrozumienie obowiązujących 

przepisów. 

 Drugi rozdział otworzy część dotycząca wyjaśnieniu pojęć error, persona oraz 

qualitas, a także analiza poszczególnych elementów składowych obu wad zgody  

w oparciu o literaturę kanonistyczna oraz zebrane wyroki Trybunału Roty Rzymskiej. 

Poprzez zastosowane metody analizy logicznej oraz argumentacji, zaprezentujemy,  

w jaki sposób prawo rzymskie aplikowane było w praktyce prawnej Kościoła w tym, co 

dotyczyło konsensusu małżeńskiego. Rozdział podejmie próbę przedstawienia 

podobieństw oraz różnic pomiędzy błędem z kan. 1097 § 2 i z kan. 1098. Treści te 

wskażą na właściwe interpretacje i aplikacje obu kanonów w procesach małżeńskich, 

tak by, mając na uwadze ekonomię procesową, nie procedować sprawy, której 

okoliczności nie wskazują na możliwość zastosowaniach tychże norm. Poświęcimy 

uwagę także sprawcy i ofierze podstępu, jak również wartości subiektywnej  

i obiektywnej przymiotu osoby z obu omawianych kanonów. Wskażemy na różnice  

w teoretycznie podobnych do siebie kanonach w tym, co dotyczy przymiotu osoby, jego 

oceny i znaczenia.  

Kolejny rozdział rozpoczniemy od przytoczenia wartej zauważenia (a być może 

mało znanej, bo do tej pory nieopublikowanej) dyskusji na temat personalistycznego 

ujęcia małżeństwa między niegdyś sędzią Trybunału Roty Rzymskiej – Cormac Burke 

a ówczesnym dziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu  

w Leuven (Belgia) – Rick Torfs (1994–2003; 2009–2013). Ta szeroka dyskusja zostanie 

przytoczona jedynie w tej części, która dotyczy personalizmu i interesujących nas 

kanonów. Kolejna część rozdziału trzeciego przedstawi konkretne przymioty osoby, 

zarówno te z kan. 1097 § 2, jak i z kan. 1098 w oparciu o literaturę i zebrane orzeczenia. 

Podjęta zostanie próba stworzenia katalogu przymiotów, który posłuży do odpowiedzi 

na pytania, czy przymioty, na które wskazuje literatura, różnią się od tych, które 

znajdziemy w wyrokach Trybunału Roty Rzymskiej, oraz czy przymioty z grupy 

orzeczeń pro nullitate odbiegają od tych z grupy non constare de nullitate.  

W osiągnięciu zamierzonych celów trzeciego rozdziału pracy zastosowane zostaną 

metody analizy logicznej.  
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Właściwie przeprowadzony proces dowodzenia poszczególnych „elementów 

składowych” każdego z interesujących nas kanonów jest kluczowy dla osiągnięcia 

pewności moralnej przez sędziów orzekających w danej sprawie. W związku z tym 

ostatni rozdział rozprawy poświęcony zostanie prezentacji procesu dowodzenia  

z uwzględnieniem interpretacji obu interesujących nas kanonów wskazanej przez 

jurysprudencję rotalną. Ważnym elementem w procesie dowodzenia jest walor 

subiektywny i obiektywny przymiotu osoby, zarówno w kan. 1097 § 2, jak i 1098.  

O tym, jak sędziowie rotalni odnieśli się do kwestii oceny tych walorów i jaki wpływ 

miał on na ostateczny wyrok w sprawie, będzie odnosiła się druga część ostatniego 

rozdziału niniejszej pracy. Ocena waloru zostanie dokonana na podstawie zebranych 

wyroków i zawartych w nich uwag sędziów rotalnych przy zastosowaniu metody 

analizy. Tradycyjnie wyroki zostaną podzielone na dwie grupy, tak by wskazać, czy 

walor przymiotu miał wpływ na ostateczny wyrok w danej sprawie. 

Pracę naukową zamknie zakończenie, będące podsumowaniem 

przeprowadzonych badań i prezentacją wyciągniętych wniosków. 
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ROZDZIAŁ I 

HISTORIA KANONÓW 1097 § 2 I 1098 ORAZ NATURA WAD ZGODY 

 

Wpływ błędu dotyczącego przymiotu osoby na ważność zgody małżeńskiej ma 

swoją bogatą historię sięgającą w swym początku do Pisma Świętego. Wraz  

z wyodrębnieniem prawa kanonicznego jako osobnej dyscypliny naukowej zajmowano 

się również konsensem małżeńskim oraz jego wadami. W historii redakcji kanonów 

1097 § 2 oraz 1098 można zaobserwować nie tylko wpływ ówczesnej tradycji 

kanonicznej będącej pod wpływem prawa rzymskiego, lecz także nurtujące teologów i 

kanonistów zagadnienia. Poznając ewolucję doktryny o error qualitatis i deceptus dolo, 

można pełniej zrozumieć racje, które skłoniły prawodawcę kościelnego do 

wprowadzenia tychże norm do obowiązującego Kodeksu. 

Istotna dla praktycznej aplikacji analizowanych kanonów jako nowych tytułów 

nieważności małżeństwa pozostaje również kwestia ich źródła. O ile w badaniach nad 

kan. 1097 pochodzenie normy jest dość oczywiste, o tyle kan. 1098 nasuwa więcej 

trudności i pozostawia dyskusję nadal otwartą. 

 

1.1. Historia kanonu 1097 § 2 

 

Kategoria błędu pod, wpływem którego osoba dokonuje aktu prawnego, jest 

znana już od Starego Testamentu i prawa rzymskiego. To na ich założeniach kanoniści 

przez wieki opierali rozwój myśli dotyczącej błędu co do osoby, jak również jej 

przymiotu. Prezentacja ewolucji doktryny nie służy jedynie zapoznaniu się z historią 

tworzenia się nauki o błędzie co do przymiotu osoby, ale również do poznania 

generalnych założeń tej kategorii wady zgody. Z kolei założenia te mogą posłużyć do 

wyprowadzenia własnych wniosków dotyczących natury kanonu oraz wyodrębnienia 

jego najważniejszych elementów. 
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1.1.1 Od Biblii do św. Tomasza z Akwinu 

 

Analizę historyczną kanonu 1097 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. 

rozpoczniemy od sięgnięcia do Pisma Świętego, bowiem już tam pojawia się błąd, pod 

wpływem którego zawierane jest małżeństwo. W Księdze Rodzaju opisane jest 

małżeństwo Jakuba i Lei4. Ten biblijny związek służył jako przykład wielu kanonistom 

i teologom w procesie tworzenia prawodawstwa Kościoła w zakresie wpływu błędu 

(szeroko rozumianego) na konsens małżeński. 

Teoria błędu co do tożsamości lub przymiotu osoby wpływającego na ważność 

wyrażanej zgody małżeńskiej została opracowana przez kanonistów znacznie później 

niż koniec redakcji Biblii. Nie znajdziemy wykładni prawa kościelnego, które 

podejmowałyby temat błędu i jego wpływu na konsens małżeński przed XI wiekiem. 

Spośród ówczesnych teologów i prawników Kościoła pierwszymi autorami, którzy 

podjęli ten temat, byli Piotr Lombard, Bernard z Pavii Iwo z Chartres oraz Gracjan.  

Iwo z Chartres, żyjący na przełomie XI i XII wieku, kształtował swoją analizę przede 

wszystkim wokół błędu dotyczącego stanu niewolniczego, który wydawałby się bliski 

błędowi co do przymiotu osoby, lecz – jak się okaże – zupełnie inaczej rozumianego.  

W średniowieczu temat niewolnictwa w odniesieniu do możliwości zawarcia 

małżeństwa był niezwykle istotny. Iwo z Chartres postawił zasadnicze pytanie: jeśli 

osoba wolna zawiera małżeństwo pod wpływem błędu co do stanu niewolniczego 

drugiej strony, to czy jest ono ważne5? Pytanie to było istotne, gdyż w czasach autora 

niewolnicy stanowili dużą część społeczeństwa, ale nie odróżniali się znacząco od 

skromniejszej jego części, w związku z tym dochodziło do wielu oszustw przy okazji 

zawierania małżeństw. Co więcej, osoba wolna, poprzez życie wspólne z osobą stanu 

niewolniczego, traciła swój stan wolności. A zatem wątpliwość autora nie ograniczała 

się jedynie do odpowiedzi na teoretyczne zagadnienie. Zdaniem prawnika błąd, który 

dotyczył stanu wolnego, czynił małżeństwo nieważnym6. Na potwierdzenie swojej tezy 

autor podawał prawodawstwo świeckie, głównie frankońskie, oraz prawodawstwo 

 
4 Por. Rdz 29, 15–30. 
5 Por. S. IVO CARNOTENSIS, Opera omnia, t. I, Parisiis 1889, pars VIII, cap. 56. 
6 Por. tamże. 
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soborowe – VI rozdział Synodu w Verberie7. Mając za fundament wymienione 

prawodawstwo, autor twierdził, że sama różnica między stanem małżonków nie może 

stanowić o nieważności zawieranego małżeństwa, a zatem małżeństwo zawierane 

między osobą wolną a niewolnikiem jest ważne. Jednakże błąd, pod wpływem którego 

jeden z nupturientów zawierał małżeństwo, a który to dotyczył sytuacji, której nie mógł 

wcześniej znać, czynił małżeństwo nieważnym8. Prawnik jednak nie poruszył, jakże 

bliskiego temu zagadnieniu, wpływu błędu co do osoby nupturienta na ważność 

zawieranego małżeństwa9.  

W wieku XII kontunuowano badania nad wpływem błędu na ważność 

małżeństwa. Gracjan, ojciec i twórca prawa kanonicznego jako dyscypliny naukowej, w 

Decretum (Concordia discordantium canonum), w bardzo obszerny sposób, odwołując 

się do licznych przykładów, zbadał wpływ błędu na ważność małżeństwa. Na początku 

wprowadził on rozróżnienie błędu na cztery jego rodzaje: błąd co do osoby (kiedy 

Wirgiliusz okazuje się być w rzeczywistości Plato), błąd dotyczący „jakości” osoby 

(kiedy osoba dobra w rzeczywistości jest zła), błąd co do stanu jej majątku (gdy osoba 

bogata faktycznie jest uboga) oraz błąd dotyczący stanu niewolniczego (kiedy osoba 

wolna w rzeczywistości jest niewolnikiem)10. Podział błędu wprowadzony przez 

Gracjana – szczególnie trzy pierwsze jego rodzaje – opierał się na tradycyjnym podziale 

stosowanym przez prawodawstwo świeckie czasów Gracjana w odniesieniu do błędu  

w zgodzie małżeńskiej11. Ponieważ interesuje nas tylko błąd co do przymiotu osoby,  

w niniejszym opracowaniu pominięty zostanie błąd dotyczący stanu niewolniczego.  

 
7 Synod w Verberie (756 r.) zajął się m.in. wskazaniem na kanoniczne zasady swobodnego wyboru 

współmałżonka, ważnością i nieważnością takiego małżeństwa, zasadami życia w rodzinie, współzależności 
między panem a poddanym oraz między Kościołem a społeczeństwem. Por. M. A. CLAUSSEN, The Reform 
of the Frankish Church: Chrodegang of Metz an the Regula canonicorum in the Eight Century, Cambridge 
University Press, 2004, 51–52. 

8 Por. S. IVO CARNOTENSIS, Opera omnia, pars VIII, cap. 56. 
9 Po r. P. HENNESSY, Canon 1097: A requiem for error redundans?, w: The Jurist 49 (1989) 147–148. 
10 „Verum est, quo non omnis error consensus excludit; sed error alius est personae, alius fortunae, alius 

condicionis, alius qualitatis. Error personae est, quando hic putatur esse Virgilius, et ipse est Plato. Error 
fortunae, quando putatur esse dives qui pauper est, vel e converso. Error condicionis, quando putatur esse liber 
qui servus est. Error qualitatis, quando putatur esse bonus qui malus est. Error fortunae et qualitatis coniugi 
consensus non excludit. Error vero personae et condicionis coniugi consensus non admittit.” (Decretum 
Gratiani: emendatum et notationibus illustratus, w: Corpus Iuris Canonici editio Lipsiensis secunda post 
Aemilii Ludouici Richteri. pars 1, Paris 1550, C. XXIX, q.1, § 2). 

11 Por. A. ESMEIN, Le Mariage en Droit Canonique, I, Paris 1891, 345. 
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W pierwszej kolejności Gracjan, wyjaśniając teorię błędu co do osoby, dla jego lepszego 

zobrazowania wskazał na przypadek, w którym szlachetna kobieta została przeznaczona 

do małżeństwa ze szlachcicem, którego nigdy nie poznała i nie widziała. Kiedy czekała 

na jego przyjazd, pewien niewolnik podszył się pod przyszłego małżonka i tym samym 

kobieta zawarła z nim małżeństwo. Po zawarciu małżeństwa prawdziwy pan młody 

zjawił się i zażądał przeznaczonej sobie kobiety jako żony. Kobieta spostrzegłszy, że 

została oszukana i wyraziła zgodę małżeńską wobec, tak naprawdę, niewolnika a nie 

tego mężczyzny, co powinna, zapragnęła poślubienia właściwego mężczyzny12.  

W kontekście tego przykładu Gracjan postawił następujące pytania: czy między kobietą 

a niewolnikiem zostało w ogóle zawarte małżeństwo oraz czy kobieta ma prawo 

natychmiast, jak tylko dowiedziała się o oszustwie, porzucić niewolnika13?  

W odpowiedzi na pierwsze pytanie Gracjan zawarł także swoją wykładnię na temat 

błędu wpływającego na zgodę małżeńską14. Pomimo iż dokonał on niejako pierwszej 

systematycznej wykładni tego tematu, uczynił to w sposób pewny i bez cienia 

wątpliwość w prawdziwość i zasadność swoich twierdzeń15. W pierwszej części Gracjan 

wysunął twierdzenie, że zgoda małżeństwa może być zniszczona przez error. 

Małżeństwo, przypomina autor, jest wspólnotą pomiędzy kobieta a mężczyzną, w której 

cieszą się oni wzajemnie życiem wspólnym oraz do której zaistnienia konieczna jest 

wzajemnie wyrażona zgoda, tak jak ma to miejsce przy zawieraniu umowy, kontraktu. 

A zatem, zgodnie z prawem rzymskim dotyczącym umów, zgoda tworząca umowę 

wyrażana jest przez dwie osoby (lub więcej), ale dotyczy jednego, tego samego 

przedmiotu. Zarazem ta z osób zawierających umowę, która czyniła to pod wpływem 

błędu, nie będąc jednocześnie tego świadoma, nie wyraziła ważnej zgody, gdyż nie 

posiadała prawdziwej wiedzy o jej przedmiocie. Analogicznie zatem, kobieta nie 

wyraziła ważnej zgody małżeńskiej względem mężczyzny – niewolnika, gdyż nie 

posiadała ona wiedzy o jego niewolnictwie. Co więcej, była w błędzie, że jest on 

człowiekiem wolnym16. Dla jeszcze dokładniejszego wyjaśnienia swojego stanowiska 

 
12 Por. Decretum Gratiani: emendatum et notationibus illustratus, C. XXIX, q.1 § 4. 
13 Por. tamże. 
14 Por. J. FREISEN, Geschichte des Canonischen Eherechts, Paderborn 1893, 277. 
15 Por. tamże, 277. 
16 Por. Decretum Gratiani: emendatum et notationibus illustratus, C. XXIX, q.1. 
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Gracjan posługuje się kolejnym przykładem: jeżeli mężczyzna, sądząc błędnie, 

otrzymuje święcenia od mężczyzny, który w rzeczywistości nie jest biskupem, musi 

„ponownie” przyjąć święcenia, gdyż „pierwsze” są nieważne, w ogóle nie zaistniały17. 

Niestety, wskazując na ten przykład autor ujawnił pewną niespójność swoich twierdzeń. 

W ostatnim przykładzie niezaistnienie sakramentu święceń nie wynika tylko z błędu, w 

jakim jest mężczyzna go przyjmujący, lecz przede wszystkim z faktu, że człowiek 

podający się za biskupa faktycznie nim nie jest, a zatem nie może ważnie udzielić tego 

sakramentu18. W opinii Gracjana spośród wszystkich wyodrębnionych przez niego 

błędów tylko dwa mają wpływ na konsens małżeński tak, że pod ich wpływem 

zawierane małżeństwo jest nieważne: błąd dotyczący osoby oraz błąd dotyczący stanu 

niewolniczego osoby19. Gracjan na dowód słuszności swojej tezy wskazał na kolejne 

przykłady zaczerpnięte z prawa świeckiego. Przykład pierwszy jest następujący: jeśli 

właściciel pola chce sprzedać go tylko i wyłącznie Marcellusowi, ale zupełnie inna 

osoba podszywa się pod tegoż właśnie i w rezultacie ona kupuje pole, zawarta umowa 

sprzedaży jest nieważna w wyniku błędu dotyczącego tożsamości osoby kupującej20. 

Kolejnym przykładem użytym przez Gracjana, jest biblijne małżeństwo między 

Jakubem i Leią. Jakub zorientował się dopiero następnego dnia, że został oszukany 

przez swojego teścia, mimo tego nie oddalił Lei od siebie21. Z jednej strony przykład 

ten obrazuje zawarcie małżeństwa pod wpływem błędu co do osoby, lecz z drugiej 

strony należy pamiętać, że Jakub nie oddalił Lei. Gracjan jednak celowo posłużył się tą 

bibliją historią, aby wprowadzić rozróżnienie pomiędzy zgodą accidentalis i 

substantialis. Pierwsza z nich ma miejsce przed skonsumowaniem małżeństwa, druga 

następuje po jego dopełnieniu – w jej wyniku Jakub nie oddala Lei. W przypadku Jakuba 

i Lei, Patriarcha nie wyraził zgody accidentalis, lecz substantialis, dlatego też jego 

małżeństwo z Leią było ważnym małżeństwem. W ostatniej części rozważań Gracjan 

zwrócił uwagę na zasadność twierdzenia, iż błąd co do stanu majątkowego i błąd co do 

„jakości” osoby nie wpływają na ważność małżeństwa. Błąd dotyczący „jakości” osoby 

 
17 Por. tamże. 
18 Por. J. FREISEN, Geschichte des Canonischen Eherechts, 277. 
19 Por. Decretum Gratiani: emendatum et notationibus illustratus, C. XXIX, q.1. 
20 Por. tamże, C. XXIX, q.1, § 2. 
21 Por. tamże, C. XXIX, q.1 § 3. 
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(qualitatis), wyjaśnił autor, ma miejsce, gdy mężczyzna zawiera małżeństwo z kobietą 

o złej sławie lub będącą w rzeczywistości nierządnicą, mając pewność, że jest to kobieta 

szlachetna i cnotliwa22. Gracjan uzasadniał swoje stanowisko wobec wpływu tego 

rodzaju błędu na ważność wyrażanej zgody przykładem z prawa kościelnego: pewien 

człowiek otrzymuje beneficjum kościelne, które według jego opinii i wiedzy przysporzy 

mu bardzo wysokie dochody. Niestety po fakcie okazało się, że w rzeczywistości 

beneficjum przynosi skromne zyski, co oznacza, że był on w błędzie. Mimo to zgoda na 

jego przyjęcie nie stała się nieważna, a beneficjum nadal pozostało jego „własnością”23. 

Ostatni przykład Gracjan aplikuje do konsensusu małżeńskiego. Jeśli jedna ze stron 

przed zawarciem małżeństwa uznawała drugą stronę za np. zamożną, a po zawarciu 

małżeństwa okazało się, że jest ona w rzeczywistości uboga lub posiada znacznie mniej 

bogactw niż przewidywała strona będąca w błędzie, małżeństwo jest ważne. Co więcej, 

Gracjan porównuje błąd co do przymiotu osoby z błędem mającym miejsce przy zakupie 

pola. Jeśli człowiek, chcąc kupić pole, które wydawało mu się być żyzne, kupił w 

rzeczywistości jałowe, nie może zwrócić się do sprzedającego o rozwiązanie umowy i 

tym samym uznanie jej za nieważnej24. 

Wpływ argumentacji oraz rozwiązań Gracjana na kodyfikację prawa Kościoła 

był ogromny. Jego teorie odznaczyły się nie tylko w klasycznej doktrynie, ale również 

stosowane były w trybunałach kościelnych i wreszcie w Kodeksie Prawa Kanonicznego 

z 1917 r.25. Gracjan był pod wpływem ówczesnej definicji osoby jako stworzenia 

obdarzonego rozumem i posiadającego sobie tylko właściwą istotę człowieczeństwa. 

Ten, kto chciał poślubić konkretną osobę, jej „jakość” – qualitas uznawał za walor o 

znaczeniu następczym w stosunku do samej osoby.  

 
22 Por. tamże. 
23 Por. tamże, C. XXIX, q.1 § 2. 
24 „Error qualitatis non excludit similiter consensum; utpote si quis emerit agrum vel vineam, quam putabat esse 

uberrimam, quamvis iste erraret in qualitate rerum, rem minus fertilem emendo, non potest tamen venditionem 
rescindere. Similiter, qui ducit in uxorem meretricem vel corruptam, quam putat esse castam vel virginem, non 
potest eam dimittere, et aliam ducere (…) si quis consentiret in prelaturam alicujus ecclesiae, quam putaret 
esse divitem, et illa esset minus copiosa, quamvis hic deciperetur errore fortunae, non tamen posset renunciare 
prelaturae acceptae. Similiter, que nubit pauperi, putans illum esse divitem, non potest renunciare priori 
condicioni, quamvis erraverit (…) Error fortunae et qualitatis non excludit consensum.” (tamże, C. XXIX, q.1 
§ 5). 

25 Por. P. HENNESY, Canon 1097: A requiem for error redundans?, 150. 
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Rozróżnienie na zgodę accidentalis i substantialis, po raz pierwszy 

wprowadzone przez Gracjana, miało ogromny wpływ na przyszłe nauczanie na temat 

konsekwencji prawnych błędu w odniesieniu do zgody małżeńskiej26. Francuski 

prawnik i kanonista, J. Gaudemet, zwrócił uwagę na jeszcze jeden aspekt wnioskowania 

Gracjana, a mianowice na pewną nieprecyzyjność w interpretacji prawnej terminu error 

qualitatis oraz error condicionis. J. Gaudemet twierdził, że między nimi nie ma w 

rzeczywistości różnicy. Oba błędy traktują o pewnej „jakości”, przymiocie 

towarzyszącym osobie, w pewien sposób go określającym oraz rozróżniającym spośród 

innych osób, dlatego poddał w wątpliwość opinię Gracjana, która przypisywała 

unieważniającą siłę dla konsensusu małżeńskiego tylko jednemu z nich. Skoro – 

zdaniem J. Gaudemet’a – dotyczą one tej samej materii, oba powinny powodować 

nieważność zgody małżeńskiej. Według francuskiego kanonisty być może odpowiedzią 

na tę wątpliwość jest historyczne pochodzenie error qualitatis, które nie jest owocem 

doktrynalnych rozważań i analiz, lecz arbitralnej kreacji kanonisty, którego autorytet 

miałby pozostać niekwestionowany pomimo pewnych niejasności w jego analitycznych 

rozwiązaniach w przedmiocie błędu. Ponad to Gaudemet postulował, że ponieważ 

niewolnictwo należało do figury błędu dotyczącego stanu danej osoby, a nie do error 

qualitatis, słuszny wydawałby się w tej perspektywie powrót do rozróżnienia pomiędzy 

stanem (rozumianym szerzej niż niewolnictwo) danej osoby, a jej qualitatis27. Błąd w 

odniesieniu do stanu, w opinii J. Gaudemet’a, zawierałby w swym pojęciu nie tylko 

kwestię stanu niewolniczego danej osoby, ale także szereg znaczących faktów 

dotyczących osoby takich jak np. narodowość, która we współczesnej teorii osoby 

należy do jej tożsamości. W związku z powyższym współczesna koncepcja błędu co do 

stanu osoby, podobnie jak u Gracjana, wykluczałaby ważność zgody małżeńskiej 

wyrażonej pod jego wpływem28. Doktrynalna teoria osoby w kontekście zgody 

małżeńskiej jako individualitas physica, tj. stworzenie o naturze niepodzielnej, którą 

prezentował Gracjan, nie zawierała w swojej treści qualitatis, przez którą można 

zidentyfikować osobę, a zatem i sam error qualitatis quae redundat in personam nie był 

 
26 Por. M. J. REINHARDT, Error Qualitatis in Errorem Personae Redundans, w: CLSA Proceedings 35 (1973) 

56. 
27 Por. J. GAUDEMET, Droit canonique et droit Romain, w: Studia Gratiani 9 (1966) 63. 
28 Por. tamże, 63. 
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znany Gracjanowi. Pozostanie on jednak twórcą i pierwszym komentatorem błędu 

dotyczącego osoby w szerokim tego słowa znaczeniu, który swoją metodologią sięga do 

zasad prawa rzymskiego, a jego wykładnia wpłynęła na interpretację doktryny w 

kolejnych wiekach aż po dzisiejszą jurysprudencję29.  

Temat błędu podjął również Piotr Lombard. Jego teoria błędu, zawarta w 

Quattuor Libri Sententiarum30, była niemalże identyczna z przedstawioną przez 

Gracjana. Ten średniowieczny teolog używał w swoich analizach tych samych terminów 

i reguł co poprzednik. Piotr Lombard rozpoczynał swoje rozważania od przypomnienia, 

że nie każdy błąd tamuje lub wyklucza zgodę małżeńską, gdyż różna jest ich natura. 

Następnie wymienił, za Gracjanem, cztery rodzaje błędów: „Błąd osoby, kiedy ten 

uważany jest za tamtego człowieka, a jest inny. Błąd majątku, kiedy uważany jest za 

bogatego, kto jest biedny, albo odwrotnie. Błąd stanu, kiedy za wolnego uważany jest, 

kto jest niewolnikiem. Błąd jakości, kiedy za dobrego uważany jest, kto jest zły”31. 

Autor w swoich badaniach nie posługiwał się przykładami, tak jak robił to Gracjan.  

W sposób bardzo krótki i stanowczy twierdził: „Błąd majątku i jakości nie wyklucza 

zgody; błąd zaś stanu udaremnia zgodę małżeńska, o tym stanie będziemy mówili 

potem. Również błąd dotyczący osoby nie dopuszcza zgody małżeńskiej: jak gdy ktoś 

prosi w małżeństwo szlachciankę, a za nią daje się mu inną, niskiego pochodzenia, nie 

ma między nimi małżeństwa, bo mężczyzna nie wyraził zgody na tę, lecz na inną. Jakby 

ktoś przyrzekł mi sprzedać złoto, a zamiast złota dał mosiądz i tak mnie oszukał: czy 

powiedziano by, że na mosiądz się zgodziłem? Nigdy nie chciałem kupować mosiądzu: 

i dlatego nie zgodziłem się na niego, ponieważ zgoda należy do woli. Jak więc błąd 

materialny wyklucza zgodę, tak i w małżeństwie błąd osoby”32. Mimo iż autor nie 

wskazał, dlaczego błąd co do „jakości” osoby nie czyni zgody małżeńskiej nieważną, 

wskazał jednak na kierunek takiego postulatu: „zgoda należy do woli”33.  

Po badaniach Gracjana i Piotra Lombarda błąd w relacji do zgody małżeńskiej 

stał się przedmiotem badań Bernarda z Pavii. Jego analizy zawarte zostały w Summa 

 
29 Por. P. HENNESY, Canon 1097: A requiem for error redundans?, 152. 
30 Por. P. LOMBARD, Cztery Księgi Sentencji, II, (tłum.) J. WOJTKOWSKI, Olsztyn 2015, D. XXX, cap. 1, n. 

1, ss. 477–478. 
31 Tamże, D. XXX, cap. 1, n. 1, s. 477. 
32 Tamże, D. XXX, cap. 1, n. 2, s. 477. 
33 Por. tamże, D. XXX, cap. 1, n. 2, s. 477. 
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Decretalium: De matrimonio34. Autor powtórzył za Gracjanem rodzaje błędu w 

przedmiocie zgody małżeńskiej, nauczanie na temat błędu oraz jego wpływu na konsens 

małżeński. Wyjaśnił także, że error qualitatis ma miejsce, gdy osoba uważana za dobrą 

jest zła lub piękna – brzydką35. Powtarzając za Gracjanem, autor podsumował, że błąd 

dotyczący qualitatis osoby oraz błąd dotyczący stanu majątkowego nie stanowią 

przeszkody do małżeństwa36. W odniesieniu do error qualitatis Bernard z Pavii podał 

przykład wykraczający poza „jakość” moralną, taki jak brzydota czy piękno fizyczne 

osoby. Wyjaśnił on również pewną zależność i związek między error personae a error 

qualitatis: kobieta przedstawia się mężczyźnie jako Maria, córka cesarza 

Konstantynopola, i taką właśnie mężczyzna zgadza się pojąć za żonę. Po zawarciu 

małżeństwa okazało się, że mężczyzna był w błędzie, gdyż Maria nie była tą, za którą 

się podawała. Autor założył, że przy wyrażaniu zgody małżeńskiej konieczna jest 

wcześniejsza wiedza na temat drugiej osoby, również i taka, która pochodzi od osób 

„trzecich”, lub jest wiedzą posiadaną ex fama. Mężczyzna zgodził się pojąć za żonę 

kobietę, co do której wiedział jedynie, że jest córką cesarza Konstantynopola. Przymiot 

Marii stał się jednocześnie środkiem jej identyfikacji, określeniem jej tożsamości. Skoro 

jednak okazał się on być niezgodnym ze stanem faktycznym „(…) ideoque non est 

contractum matrimonium inter me et istam”37. Wydawać by się mogło, że autor 

potwierdzi nieważność małżeństwa zawartego pod wpływem błędu dotyczącego 

przymiotu drugiej strony, jeśli przymiot ten jednoznacznie odróżniał ją od innych i 

stanowił o jej tożsamości, będąc w pewnym sensie błędem dotyczącym osoby. Nie 

znajdziemy jednak wprost tak sformułowanej opini w dziele Bernarda z Pavii. Kończąc 

rozważania na temat wpływu błędu na ważność zgody małżeńskiej, autor pisze: „Error 

itaque personae et conditionis matrimonialem consensum excludit; error vero fortunae 

et qualitatis matrimonium non impedit”38.  

 
34 Por. BERNARDUS PAPIENSIS, Summa Decretalium, Appendix: Summa De Matrimonio, ed. Th. Laspeyres, 

Ratisbonae 1860, lib. IV, tit. 1 § 11–15, n. 5. 
35 Por. BERNARDUS PAPIENSIS, Summa Decretalium, lib. IV, tit. 1 § 11. 
36 „Sunt autem in tali bus quator errores: error personae, qualitatis, fortunae, et condistions; (…) error qualitatis, 

quando putatur bonus et est malus, vel putatur pulcher et est turpis (…) Error fortunae et qualitatis matrimonio 
non praestant impedimentum (…).” (BERNARDUS PAPIENSIS, Summa Decretalium, lib. IV, tit. 1 § 11). 

37 Por. tamże, n. 5, 293. 
38 Por. tamże, n. 5, 292–293. 
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Warto wspomnieć również o Stefanie z Tournai, który w Summa super decreta39 

odniósł się do znaczenia błędów w powstaniu ważnej zgody małżeńskiej. W znacznej 

części zastosował on schematy i przykłady podane przez Gracjana, można jednak 

dostrzec także kilka osobistych refleksji autora. Wskazał on na przykład błędu 

dotyczącego qualitas, w którym ma ona istotną wartość dla jednego z nupturientów40. 

Kobieta poślubiła mężczyznę, ponieważ była przekonana o jego królewskim lub innym 

szlachetnym pochodzeniu. Ponieważ okazało się to być nieprawdą, powstały błąd – w 

opinii autora – jest błędem, który nie dotyczy osoby mężczyzny, a jedynie jego 

pochodzenia, tj. qualitatis. Wola kobiety skierowana została ku konkretnemu i 

określonemu qualitas mężczyzny, nie zaś jego osobie. To qualitas mężczyzny stała się 

przyczyną, dla której kobieta zdecydowała się go poślubić41. W tym miejscu autor 

wskazał na możliwość określenia tego przypadku również jako błędu dotyczącego 

„celu” zawarcia małżeństwa. Jednakże żaden z nich, zdaniem autora, nie wpływa na 

ważność małżeństwa, a zatem kontrakt małżeński został zawarty w sposób ważny42.  

W drugiej połowie XIII w. nowe ujęcie tematu błędu dotyczącego przymiotu 

osoby przedstawił Rajmund de Peñafort. Jego najsłynniejsze dzieło Summa de 

paenitentia w swej pierwotnej wersji składało się z trzech części. W latach 1235–1236 

autor napisał czwartą część pt. De matrimonio. W traktacie tym znalazła się również 

wykładnia nauki o błędzie. Rajmund pozostaje wierny dotychczasowej doktrynie o 

rodzajach błędu faktycznego (error personae, error conditionis, error qualitatis, error 

fortunae) oraz ich ewentualnego wpływu na konsens małżeński. Error qualitatis, 

według Rajmunda de Peñafort, na ogół dotyczył płaszczyzny moralnej jednego z 

nupturientów (np. dobry, szlachetny, dziewiczy, zły, niegodziwy) lub jego statusu 

 
39 Por. STEPHANUS TORNACENSIS, Summa Magistri Stephani Tornacensis, super decreta, (ed.) J. F. VON 

SCHULTE, Giessen 1981, C. 29, q. 1; S. ZVOLENSKY, «Error qualitatis dans causam» e «errore qualitatis 
directe et principaliter intentae». Studio storico della distinzione, Roma 1998, 56. 

40 „Nam si mulier ista crediderit, iustym esse filium nepotemve; errat enim in genere, sive relatione paternitatis 
sive filiationis.” (STEPHANUS TORNACENSIS, Summa Magistri Stephani Tornacensis, supra decreta, C. 
29, q. 1). Por. S. ZVOLENSKY, Error qualitatis dans causam e errore qualitatis directe et principaliter 
intentae, 56. 

41 Por. STEPHANUS TORNACENSIS, Summa Magistri Stephani Tornacensis, super decreta, C. 29, q. 1. Por. S. 
ZVOLENSKY, Error qualitatis dans causam e errore qualitatis directe et principaliter intentae., 56. 

42 Por. STEPHANUS TORNACENSIS, Summa Magistri Stephani Tornacensis, super decreta, C. 29, q. 1. Por. S. 
ZVOLENSKY, Error qualitatis dans causam e errore qualitatis directe et principaliter intentae, 56. 
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społecznego43. Błąd przymiotu osoby zobrazował w odniesieniu do błędu dotyczącego 

osoby. Autor podkreślił, że warunkiem koniecznym do jego zaistnienia jest 

wcześniejsza wiedza o osobie, której błąd dotyczy, a która jest jednocześnie „celem” 

małżeństwa. Wskazał na trzy sposoby pozyskiwania pewnej wiedzy o osobie: wiedza 

per visum, auditum vel famam44. Jeżeli jednak jeden z nupturientów nie posiadał żadnej 

z nich wówczas, zawierając małżeństwo pod wpływem błędu „co do osoby”, zawierał 

małżeństwo ważnie. W tym przypadku – zdaniem Rajmunda de Peñafort – można by 

mówić jedynie o error qualitatis, ten jednakże nie ma wpływu na ważność zawartego 

małżeństwa45. Ostateczne stanowisko autora odnoście do error qualitatis przedstawiało 

się inaczej, niż sugerowałaby to ostatnia opinia. Niewątpliwie była ona też nowością w 

stosunku do ówczesnej doktryny, a z pewnością przykładem szerszego spojrzenia na 

error qualitatis. Mianowicie, w ostatecznej opinii Rajmunda de Peñafort error qualitatis 

może czynić nieważnym małżeństwo tylko i wyłącznie wtedy, gdy qualitas jest 

przymiotem indywidualizującym osobę. Jeśli jednak qualitas nie posiada cechy 

wyjątkowo charakteryzującej i odróżniającej od pozostałych osób, wówczas nie wpływa 

ona na ważność zgody małżeńskiej46.  

Św. Bonawentura, XIII-wieczny franciszkanin, podjął się również odpowiedzi na 

pytanie o ważność małżeństwa zawartego pod wpływem błędu. Swoje badania 

przedstawił w Commentaria in quatuor libros sententiarum47. Wzorem swoich 

poprzedników autor swoją analizę rozpoczął od wskazania rodzajów błędów, które 

czynią zawarte małżeństwo nieważnym. Kategorię błędów, które nie powodują 

nieważności małżeństwa, określił technicznym sformułowaniem error proprietatum 

 
43 Por. RAYMOND OF PEÑAFORT, Summa on Marriage. Mediaeval Sources in Translation volume 41, (tłum.) 

P. PIERRE, Toronto, 2005, tytuł III, nr 1–2. 
44 „Ad quod notandum est quod, ad hoc quod aliquis, vel aliqua erret consentiendo in virum, quem putat alterum, 

necessarium est quo per visum, auditum, vel famam habeat aliquam notitiam illius absentis personae, quam 
credit istam praesentem (…) Si vero nullam notitiam habeat mulier de persona absente, non errat in ea, sed 
decipitur in praesente.” (RAYMUNDUS DE PENAFORTE, Summa de matrimonio, Roma 1978, tit. III, n. 1). 

45 „ (…) si aliquis anglicus rusticus veniat ad aliquam nobilem mulierem, dicens se filium Regis Angliae, cuius 
notitiam mulier nullam habeat, et contrahit illa cum eo, credens eum filium regis, non impeditur matrimonium; 
quia non fuit error personae, sed potius qualitatis, que non impedit, sicut nec error fortunae.” (RAYMUNDUS 
DE PENAFORTE, Summa de matrimonio, tit. III, n. 1). 

46 Por. RAYMOND OF PEÑAFORT, Summa on Marriage, tit. III, n. 1. Por. S. ZVOLENSKY, Error qualitatis 
dans causam e errore qualitatis directe et principaliter intentae, 62. 

47 Por. S. BONAVENTURA, Opera omnia: Commentaria in quatuor libros sententiarum, Florentiam 1889, tomus 
4, dist. 30, art. unicum. 
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personae – „błąd dotyczący właściwości osoby”. Św. Bonawentura, wierny swoim 

poprzednikom pomimo zmiany terminu, uznał, że taki błąd nie determinuje nieważności 

zawieranego małżeństwa, chyba że „właściwość” ta dotyczy jego stanu 

niewolniczego48. Dwa spośród błędów – dotyczący osoby oraz stanu niewolniczego – 

św. Bonawentura zaliczył do tych, które matrimonium impedit49. Jednakże ich wpływ 

na nieważność zgody małżeńskiej nie pochodzi z jednego źródła. Błąd dotyczący stanu 

niewolniczego nie narusza integralności konsensu, pod warunkiem że znając prawdę, 

druga strona zgodziłaby się na zawarcie małżeństwa. Św. Bonawentura zauważył, iż od 

motywacji i samej zgody jednego z nupturientów na pozostanie we wspólnocie 

małżeńskiej nie może zależeć ważność małżeństwa. Taki błąd, zdaniem autora, może 

wpływać na ważność zgody małżeńskiej jedynie z woli ustawodawcy kościelnego50. 

Interesujące jest również spojrzenie św. Bonawentury na error qualitatis w kontekście 

error in persona. Podał on już znany przykład o potencjalnym synu króla Anglii. Autor 

posłużył się nim, by wskazać uzasadnienie twierdzenia, iż błąd dotyczący osoby czyni 

małżeństwo nieważnym. Św. Bonawentura wskazał na dwa poziomy wiedzy kobiety na 

temat mężczyzny, w tym przypadku o królewskim synu. Pierwszy z nich to wiedza o 

jego pochodzeniu z królewskiego rodu Anglii. Wiedza ta może pochodzić z visu vel 

auditu, zatem nie jest wiedzą doskonałą ani też pełną (pomimo to konkretyzuje osobę 

mężczyzny określeniem filium regis Angliae). Na podstawie tej wiedzy kobieta 

decyduje się na małżeństwo z tym mężczyzną. Św. Bonawentura zaznaczył, że możliwe 

jest, iż kobieta otrzymała wiedzę od osób trzecich, a zatem wyraża zgodę małżeńską 

tylko na podstawie pewngo elementu wiedzy o osobie mężczyzny, a mianowicie 

takiego, że jest on synem króla Anglii51. Nie jest to całościowe poznanie osoby. Dla 

kobiety „przymiot” królewskości mężczyzny jest wystarczającą wiedzą o nim, a przez 

 
48 „Si autem sit error proprietatum personae, talis error non omnino tollit consensus; et ideo non omnino impedit 

matrimonium, nisi quando est error conditionis sive servitutis.” (S. BONAVENTURA, Opera omnia: 
Commentaria in quatuor libros sententiarum, lib. 4, dist. 30, art. unicum, q.1). 

49 „Matrimonium impedit error circa personam, non autem error circa proprietates personae, nisi sit circa 
conditionem.” (Tamże, lib. 4, dist. 30, art. unicum, q. 1). 

50 „Ratio autem huius est propter duo, scilicet propter favorem libertatis et causa matrimonialis, quae maxime 
favorabilis est. (...) Et praeterea, servitus est contra bonum prolis et fidei, et quia iura favent matrimonio, ideo 
praesumunt, errantem in conditions non consentire, ideo nec matrimonium esse. Et ideo, quod impediat, hoc 
facit constitutio Ecclesiae ex praedica, veniens ratione.” (Tamże, lib. 4, dist. 36, art. 1, q. 2). 

51 Por. tamże, lib. 4, dist. 30, art. unicus, q. 1, n. 5. 
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to staje się on przymiotem dla niej determinującym wolę zawarcia z nim małżeństwa. 

Innymi słowy, przypadek ten nie wyklucza, że wiedza opiera się jedynie na przymiocie 

mężczyzny – syn króla Anglii – odróżniającym go od pozostałych. 

Drugi poziom wiedzy, bardziej ograniczony niż poprzedni, bazuje na wiedzy o 

pojęciu filium regis jako ogólnym i abstracyjnym, bez odniesienia do konkretnej osoby, 

co daje możliwość przypisania tej „właściwości” każdemu męskiemu potomkowi 

dowolnej rodziny królewskiej52. Św. Bonawentura stwierdził, że w sytuacji, gdy osoba 

dysponuje wiedzą z pierwszego przedstawionego poziomu, będąc w błędzie, zawiera 

małżeństwo nieważnie, a błąd ten jest właściwie błędem dotyczącym osoby. Z kolei jeśli 

jej fałszywa wiedza na temat mężczyzny jest z poziomu drugiego, wtedy jest to 

faktycznie error proprietatis, czyli błąd dotyczy przymiotu osoby, a nie substancji53. 

Św. Bonawentura wskazał na możliwość szerszej interpretacji i przyjęcia error 

qualitatis, który może w rzeczywistości stać się error in persona, jeśli jest on na tyle 

indywidualizującym przymiotem, by na jego podstawie odróżnić daną osobę o 

pozostałych.  

Największy wpływ na zmianę ówczesnej średniowiecznej myśli i doktryny o 

error qualitatis miał bez wątpienia św. Tomasz z Akwinu. W Summa Theologiae54 oraz 

Commentum in quatuor libros sententiarum55 św. Tomasz z Akwinu, podobnie jak 

Gracjan, oparł swoją analizę na autorytecie prawa rzymskiego. Rozpoczął on analizę od 

ogólnej wykładni wpływu błędu na konsens małżeński, odnosząc się do twierdzeń 

zawartych w Digestach Justyniana: nie ma nic bardziej przeciwnego do wyrażonej 

zgody niż błąd, a jeżeli zgoda jest wymagana do ważnego małżeństwa, to błąd ją 

wyklucza. Cokolwiek zatem uniemożliwia zaistnienie przyczyny sprawczej 

 
52 Por. tamże. 
53 „Quod vero quaeritur de nobilitate, dicendum, quod circa nobilitatem contingit errare dupliciter, ut patet per 

exemplum. Mulier enim, quae credit, hunc quem videt, esse filium regis Angliae, dupliciter potest errare: aut 
enim cognoscit personam filii regis Angliae visu, vel auditu: et tunc in veritate consentit in illum, quia de illa 
cogitat; et tunc est error personae, et non est matrimonium. Aut personam eius non cognoscit, sed solum cogitat 
dignitatem et credit, hunc quem videt, habere illam dignitatem et nobilitatem; et tunc non consentit nisi in hunc, 
et est error proprietatis, non substantiae. Quod ergo obiicitur: credit, hunc esse alium; falsum est, sed alterum, 
quia nobilitas non est substania, sed accidens.” (Tamże, lib. 4, dist. 30, art. unicus, q. 1, n. 5). 

54 Por. S. THOMAS AQUINAS, Summa Theologica Supplementum – Tractatus de matrimonio, Paryż 1860, q. 
51–52.  

55 Por. S. THOMAS AQUINAS, Commentum in quatuor libros sententiarum magistri Petri Lombardi: adjectis 
brevibus adnotationibus, Parmae 1856–1858, lib. 4, dist. 30, q. 1. 
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małżeństwa, uniemożliwia również jego zaistnienie. Ponieważ, przypomina autor, 

zgoda jest elementem konstytutywnym małżeństwa, dlatego też to, co czyni nieważnym 

zgodę, czyni też nieważnym małżeństwo56. W ujęciu filozofii św. Tomasz z Akwinu 

dwie władze w człowieku stanowią o tożsamości prawdziwie ludzkiego działania – są 

to intelekt i wola. Przed podjęciem decyzji intelekt dokonuje praktycznego osądu 

rzeczy, tak by w konsekwencji doprowadzić do podjęcia (lub nie) określonej czynności. 

Taki osąd stanu rzeczy tworzony jest w umyśle człowieka na podstawie informacji, 

wiadomości przekazywanych z zewnątrz. Jeśli informacje te lub wiedza są błędne, w 

konsekwencji także i wola wyda decyzję opartą na błędzie. Akwinata wskazał również 

na prawo naturalne jako źródło nieważności małżeństwa zawieranego pod wpływem 

błędu57.  

Kontynuując swoje rozważania, św. Tomasz z Akwinu wymienił za Gracjanem58 

rodzaje błędów oraz omówił ich wpływ na ważność zgody małżeńskiej. Nie poprzestał 

jedynie na tym, lecz wskazał także na argumentację stanowiska, iż błąd dotyczący stanu 

niewolniczego może czynić małżeństwo nieważnym. Autor wskazał na konstytutywne 

elementy młażeństwa, jakimi są wspólnota kobiety i mężczyzny oraz wzajemna władza 

nad sobą, poprzez którą wyrażana jest zgoda małżeńska. Jeżeli zatem niewolnik nie 

posiada władzy nad swoją osobą, a jedynie jego pan, nie może zatem bez zgody swojego 

pana, a więc samodzielnie i wolnie, „podarować” władzy nad sobą swojemu 

współmałżonkowi59. Św. Tomasz z Akwinu uznał, że nieważność małżeństwa z powodu 

tego błędu wynika z prawa pozytywnego, a także narusza istotę małżeństwa, jaką jest 

wzajemne przekazanie siebie przez nupturientów60. Akwinata jako pierwszy 

wprowadził nowy termin w odniesieniu do błędu: error redundans61. Określił tym 

mianem błąd, który przekracza swoje wąskie, literalne znaczenie i zakłada jego szerszą 

 
56 Por. S. THOMAS AQUINAS, Summa Theologica Supplementum – Tractatus de matrimonio, q. 51, art.1. 
57 Por. M. PENCZEK, Wola i intelekt w filozofii Tomasza z Akwinu, Kraków 2012, 51–53, 245–254. 
58 Por. C. XXIX, q.1, § 2. 
59 Por. S. THOMAS AQUINAS, Summa Theologica Supplementum – Tractatus de matrimonio, q. 51, art. 2. 
60 Por. tamże, q. 51, art. 2, in corp. 
61 „(…) si error nobilitatis vel dignitatis redundant in errorem personae, tunc impedit matrimonium. Unde si 

consensus mulieris feratur in istam personam directe, error nobilitatis ipsius non impedit matrimonium. Si 
autem directe intendit consentire in filium regis, quicumque sit ille, tunc si alius presentetur ei quam filus regis, 
est error personae, et impedietur matrimonium.” (S. THOMAS AQUINAS, Commentum in quatuor libros 
sententiarum, lib. 4, dist. 30, q. 1, art. 2, ad. 5). 
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interpretację. Termin error redundans św. Tomasz z Akwinu wyjaśnił następująco: błąd 

dotyczący osoby sam w sobie nie powoduje nieważności małżeństwa, podobnie jak ma 

to miejsce w przypadku błędu co do qualitatis osoby; jeśli jednak błąd co do osoby jest 

równoznaczny z błędem co do konkretnej osoby, stanowi to przeszkodę do zawarcia 

małżeństwa. Zważywszy na trudność teoretycznej wykładni terminu error redundans, 

św. Tomasz z Akwinu posłużył się przykładem. Jeśli kobieta wyraża zgodę małżeńską 

wobec konkretnego, tego właśnie a nie innego mężczyzny, jej ewentualny błąd 

dotyczący statusu tegoż mężczyzny nie czyni nieważnym ich małżeństwa. Jeżeli jednak 

zamierza ona poślubić przede wszystkim królewskiego syna, a więc jego status 

społeczny staje się przedmiotem jej woli przed jego osobą, to jeśli ktoś inny niż 

królewski syn zostanie przez nią poślubiony, powstaje w rzeczywistości błąd dotyczący 

osoby i czyni małżeństwo nieważnym62. Innymi słowy, jeśli błąd co do osoby dotyczy 

jej statusu lub rangi społecznej, jest on wtedy równoznaczny z błędem co do jej 

tożsamości i czyni on małżeństwo nieważnym. Św. Tomasz z Akwinu określił to, co 

odnajdujemy w obecnie obowiązującym Kodeksie Prawa Kanonicznego w kan. 1097 § 

2: jeśli qualitas osoby nie jest wprost i zasadniczo zamierzony, błąd co do niego nie 

czyni małżeństwa nieważnym. Qualitas, co do której istnieje błąd i który to 

jednocześnie jest bezpośrednio zamierzony (directe intendit) jako „podmiot” zgody 

małżeńskiej, przechodzi w błąd dotyczący osoby i czyni małżeństwo nieważnym63.  

Zatrzymajmy się zatem na chwilę na nowym terminie wprowadzonym przez św. 

Tomasza z Akwinu, który warunkuje nieważność małżeństwa zawartego pod wpływem 

error qualitatis. Wyrażenie directe intendit wskazuje na ukierunkowanie woli 

nupturienta nie na osobę, lecz na konkretny jej przymiot. Główną i najważniejszą 

przyczyną, dla której osoba decyduje się na zawarcie małżeństwa, staje się przymiot 

drugiej strony. Co więcej, jak wynika ze słów św. Tomasza z Akwinu, przymiot, co do 

którego osoba jest w błędzie, nie musi być w „posiadaniu” jednej osoby. Wskazuje na 

to przykład, jakim posłużył się autor dla zobrazowania error qualitatis. W czasach św. 

 
62 Por. tamże, lib. 4, dist. 30, q. 1, art. 2, ad 3. 
63 „Błąd co do przymiotu osoby, chociażby był przyczyną zawarcia małżeństwa, nie powoduje nieważności 

małżeństwa, chyba że przymiot ten był bezpośrednio i zasadniczo zamierzony.” (KPK 1983, kan. 1097 § 2: w: 
AAS 75 (1983), pars II, 1–317; tekst polski w: Kodeks Prawa Kanonicznego, Przekład polski zatwierdzony 
przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984, kan. 1097 § 2).  
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Tomasza z Akwinu, przymiot „królewski syn” mógł odnosić się do wielu osób64. 

Akwinata rozróżnił zatem od siebie qualitas osoby, która jest zasadniczym przedmiotem 

zgody małżeńskiej oraz osobę (persona), która również może być bezpośrednio i 

zasadniczo zamierzona jako podmiot konsensu. Ponieważ „posiadaczem” konkretnej 

qualitatis, która to odróżnia ją od pozostałych osób, jest persona, stąd error redundans 

in personae.  

Myśl św. Tomasza z Akwinu przyczyniła się do szerszej interpretacji dotąd 

wąsko rozumianego błędu co do osoby (tylko w granicach jej tożsamości). Chociaż już 

Piotr Lombard podawał przykład mężczyzny, który pragnie zawrzeć małżeństwo ze 

szlachetną kobietą, jej szlachetność była przyjmowana przez Piotra Lombarda jedynie 

jako tożsamość moralna, nie na tyle indywidualizująca, by równocześnie mogła określić 

jej tożsamość fizyczną (odróżniając ją od innych kobiet). Można przypuszczać, że 

właśnie ten przykład miał wpływ na myśl św. Tomasza z Akwinu i powstanie error 

redundans65. Akwinata, nie odrzucając rzymskiej reguły małżeństwa jako kontraktu, 

wprowadził pojęcie osoby (persona), które obejęło również qualitas; co więcej, św. 

Tomasz uznał, że qualitas może być decydującym elementem w procesie 

indywidualizacji osoby, a zatem może stać się także przedmiotem zgody małżeńskiej. 

Wykładnia błędu i jego wpływu na ważność zgody małżeńskiej w ujęciu św. Tomasza 

stała się pierwszym krokiem do szeroko rozumianej personalistycznej koncepcji 

człowieka, nie zaprzeczając i nie eliminując nauki o małżeństwie jako kontrakcie66. 

 

1.1.2. Od Tomasza Sanchez’a do Kodeksu Prawa Kanonicznego  

z 1917 r. 

 

W okresie od XIV do początku XVI w. nie kontynuowano rozważań nad 

wprowadzonymi przez św. Tomasza z Akwinu terminami error qualitatis directe et 

principaliter intentae oraz error redundans. Nie pojawiały się też nowe komentarze czy 

wykładnie postulujące nieważność małżeństwa zawieranego pod wpływem error 

 
64 Por. M. J. REINHARDT, Error Qualitatis in Errorem Personae Redundans, 57. 
65 Por. A. M. RODRIQUEZ, De Errore Redundante in doctrina et jurisprudentia canonicis, w: Periodica 65 

(1976) 388. 
66 Por. P. HENNESSY, Canon 1097: A requiem for error redundans?, 158. 
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qualitatis. Dopiero na przełomie wieku XVI i XVII na nowo zaczęto interesować się 

wpływem błędu na ważność zgody małżeńskiej. Jezuicki kanonista Tomasz Sanchez w 

dziele De sancto matrimonii sacramento67 zajął się głównie kategorią error redundans. 

Źródłem dla jego myśli były przede wszystkim prawo rzymskie, wykładnia św. Tomasz 

z Akwinu oraz św. Bonawentury. Jezuita, podobnie jak Akwinata, wskazywał na różnice 

między błędem a ignorancją oraz stawiał jako warunek posiadanie wcześniejszej wiedzy 

na temat drugiej strony. Autor analizował ewentualną nieważność małżeństwa 

zawartego pod wpływem error qualitatis, opierając się na klasycznym rozróżnieniu św. 

Tomasza z Akwinu między elementa essentialia a accidentalia małżeństwa. Przymiot 

osoby, w opinii Tomasza Sancheza, należy do elementa accidentalia i tym samym nie 

posiada on wpływu na ważność zgody małżeńskiej, gdyż cechy osoby postrzegane były 

przez niego jako elementy przypadkowe, nawet wówczas, gdy przymiot osoby był 

określony i indywidualizujący68. Hiszpański kanonista wskazywał jednak, iż z woli 

ustawodawcy error qualitatis może czynić małżeństwo nieważnym69. Zwracał uwagę 

na rolę woli w wyrażanej zgodzie małżeńskiej, która jego zdaniem jest elementem 

konstytutywnym małżeństwa. Wyrażenie woli łączył z warunkiem. Przyznawał, że 

może mieć miejsce przypadek, w którym istnienie pewnego przymiotu u drugiej strony 

jest warunkiem wyrażenia zgody małżeńskiej. Warunek ten może być wyrażony 

poprzez słowa lub pewne zachowania strony, a przymiot może dotyczyć np. stanu 

majątkowego. W tym wypadku, stwierdzał autor, jeśli po zawarciu małżeństwa jedna ze 

stron nie będzie w rzeczywistości posiadała danego przymiotu, zawarte małżeństwo 

będzie nieważne. Autor przeniósł punkt ciężkości z zakresu konsensusu bezwzględnego 

na kategorię zgody warunkowej. W takim przypadku istotą zawieranego małżeństwa nie 

jest konsens, lecz intencja warunkująca go. Obecność konkretnego przymiotu u drugiej 

 
67 Por. THOMA SANCHEZ, De sancto matrimonii Sacramento disputationum. Libri X in tres tomos distributi, 

Venetiis 1712, lib. VII, disp. 18. 
68 „Certum est etiam apud omnes, error qualitatis, fortunae minime vitio matrimonium. Quo is circa circumstantiam 

matrimonii non contigat, sed circa accidentia. Et id n. 18 latius est probandum (…) dum qualitas se habet per 
accidens, solum involuntarium secundum quid consurgit. Et ratio hujus est. Quippe cum nihil sit volitum, quin 
praecognitum, quando error est in apprehensione rei non necessariae, ad essentiam contractus, ipsíusque finem, 
sed in accidenti quodam, efficit ut contractus sit quoad essentiam voluntarius, ac proinde talis simpliciter, 
involuntarius autem secundum quid, quantum ad accidens illud, in quo versatur error.” (Tamże, n. 18). 

69 „Posset tamen Pontifex causa justa ductus statuere, ut is error matrimonium dirimat: sicut potest alia 
impedimenta dirimentia indicere.” (Tamże, n. 9). 
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strony jest przyczyną, dla której pierwsza strona decyduje się na zawarcie małżeństwa70. 

Tomasz Sanchez, odnosząc się do kategorii error qualitatis redundans in error 

personam, przedstawił dwie możliwości wpływu error qualitatis na ważność wyrażanej 

zgody małżeńskiej. Oba posiadają wspólny element: przymiot osoby powinien określać 

ją w sposób niepozostawiający wątpliwości, a więc powinien być jak najbardziej 

indywidualizujący71. Pierwsza możliwość, według autora, ma miejsce, gdy przymiot, co 

do którego osoba jest w błędzie, nie determinuje w sposób indywidualny człowieka; w 

takiej sytuacji nie ma miejsca błąd dotyczący osoby, a zawarte małżeństwo jest ważne. 

Druga możliwość jest odwrotnością pierwszej: jeśli przymiot, co do którego osoba 

zawierająca małżeństwo jest w błędzie, wskazuje na osobę, odróżniając ją od 

pozostałych, wtedy strony zawierają małżeństwo nieważnie72. Biorąc pod uwagę, że 

qualitas jest w tych przypadkach ujmowana jako rzeczywista tożsamość osoby, 

kategoria error redundans stawała się faktycznie error personae. Tomasz Sanchez 

wskazał na dwie możliwości, które powodują nieważność małżeństwa pod wpływem 

error qualitatis:  

 
70 „Id tamen fatebor, nimirum, si qualitas, in qua erratur, apponatur per modum conditionis ipso contractu, quando 

scilicet matrimonium initur, sive verbis exprimatur, sive mente contrahentis retenta sit, irritari matrimonium, 
ut si contrahens eam actu intentionem haberet, duco hanc, si dives aut nobilis sit: tunc enim deficiente ea 
qualitate, deficit conditio, et subinde consensus sub illa praestitus, atque ita matrimonium erit nullum. Conditio 
enim honesta est. Desideratur tamen ut ea intentio apponendi talem conditionem, sit actualis aut virtualis: 
nimirum, ut contrahens tunc habeat illam actu vel virtute, quia antea habuit, nec per contrarium actum revocata 
est. Haec enim intentio, sicut sufficit ad constituendum matrimonium si afirmativa sit: ita ad dissalvendum, 
quando est negativa. Non vero sufficit intentia habitualis.” (Tamże, n. 21). 

71 „Quando error qualitatis redundet in errorem personae, ita ut tunc vere circa personam erretur, ac proinde 
matrimonium fit nullum? Quaestio est maxima momenti, ac difficillima. Quidam eam regulam tradunt. Si 
consensus contrahentis feratur in personam sibi prestentem directe, formaliter, error in nobilitate, vel alia ipsius 
qualitate, non redundat in errorem personae irritantem matrimonium. Si vero feratur directe et formaliter in 
personam, cui illa qualitas inest, ut in filim regis, at materialiter et inderecte in personam praesentem, quatenus 
existimatur Filus regis: error erit personae matrimonium irritans. (…) Alii tradunt aliam regulam, quae fere in 
idem recidit. Si erretur circa subiectum qualitatis, ut nobilitatis, est error personae, secus si erratur circa ipsam 
qualitatem. (…) Utraque regula verissima est, non tamen exhaurit difficultatem: quae eo pertinet, ut declaretur, 
quando intentio errantis circa qualitatem censeatur directe ferri in qualitatem, atque ita sit folius qualitatis error: 
quando autem in personam: ac subinde sit personae error matrimonium dirimens. Desideratur igitur specialior 
regula, quae difficultatem hanc enoder. Quod Deo duce, ut assequi potuero, ex DD. colligens, duplici regula 
explicabo.”. (Tamże, n. 25). 

72 „Prior regula sit. Quoties qualitas in qua erratur, non determinat individuam personam, non est error personae, 
sed solius qualitatis, ut si quis se filium aut primogenitum regis fingat, minime explicans cujus regis filius sit, 
foemina illi nubens, eo errore ducta, in sola qualitate errat, et ideo valet matrimunium. [...] Posterior regula. Si 
qualitas illa, in qua erratur, designat individuam personam, tunc error circa qualitatem refunditur in personae 
errorem, ac matrimonium dirimit, ut si ille mentiatur dicens se esse filium talis regis, ut Francinae.” (Tamże, 
nn. 26–27). 
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1. przymiot określa i indywidualizuje osobę tak, że w rzeczywistości mamy 

do czynienia z error redundans,  

2. konkretny przymiot osoby jest elementem warunkującym wyrażenie 

zgody małżeńskiej przez jedną ze stron73.  

Ostatnia z możliwości jest bardzo bliska brzmieniu obowiązującej treści kan. 1097 § 2, 

w szczególności terminowi directe et principaliter intenta. 

W tym samym okresie Basilio Ponce de Leon74 podjął ten sam temat, stawiając 

jednak inną tezę i reprezentując tym samym odmienne stanowisko od poprzednika. Jego 

poglądy zreformowały ówczesną doktrynę w zakresie terminologii oraz prawa 

materialnego. Autor, zgodnie z dotychczasową tradycją, jako fundament swojej analizy 

przywołał twierdzenie, że błąd dotyczący przymiotu osoby (np.: szlachectwo, bogactwo 

itp.), ponieważ dotyczy elementa accidentalia małżeństwa, nie wpływa na ważność 

zawieranego małżeństwa75. Zauważył jednak, że temat ten to casus specialis, w którym 

pytanie o ważność błędu dotyczącego przymiotu osoby wymaga szczególnej analizy i 

uwagi. Szczególne znaczenie miała tutaj, zdaniem autora, relacja między intencją osoby, 

a konkretnym elementa accidentalia, tj. przymiotem. Relacja ta może być dwojaka: 

jedna ze stron może nie przywiązywać szczególnej uwagi do jakiegokolwiek z 

konkretnych przymiotów drugiej strony lub wręcz przeciwnie – może mieć on istotne 

znaczenie dla niej. W pierwszej z relacji związek między przymiotem jednej strony a 

wolą zawarcia małżeństwa przez drugą jest przypadkowy. Wola zawarcia małżeństwa 

jest niezależna od posiadania (lub nie) jakiegoś konkretnego przymiotu przez jedną ze 

stron. Z kolei drugi rodzaj relacji warunkuje zawarcie małżeństwa przez jedną ze stron 

występowaniem (lub nie) określonego przymiotu u drugiej strony. Posiadanie tego 

przymiotu (lub jego brak) skutkowałoby w konsekwencji niezawarciem małżeństwa 

przez stronę, która ten przymiot stawia jako warunek sine qua non. Taka relacja może 

 
73 Por. tamże, n. 27. 
74 „Attamen, ut ego explicem quid res habeat, neque enim existimo posse esse discrimen in re, sed tantum in modo 

loquendi.” (BASILIUS PONTIUS LEGIONENSIS, De Sacramento matrimonii tractatus, Brussel 1627, lib. 
IV, cap. XXI, n. 2). 

75 „Communis Doctorum sententia est errorem circa qualitatem, nobilitatem, divitias, et similes non vitiare 
matrimonium, quia non est circa substantialia, et illis ignoratias adhuc salva manet substantia contractus, et 
voluntarium requisitum ad eius substantiam. Sic dicent Doctores omnes, ita ut necesse non sit Authores referre, 
quamvis cum in specialibus casibus loquuntur, valde discedant ab ea communi sententia.” (Tamże, n. 1). 



51 
 

czynić wyrażaną zgodę nieważną w przypadku błędu, jednak Ponce nie wydał w tym 

temacie jednoznacznej opinii 76. Nie poprzestał on jedynie na komentarzu. Wskazał 

także przykład, który jest interesujący chociażby z tego względu, że nie jest 

powtórzeniem stale używanych wzorców. Mianowicie, pewna kobieta przez całe życie 

nie chciała zawrzeć małżeństwa z Żydem. Wprowadzona w błąd zawarła małżeństwo z 

nim właśnie. Małżeństwo to zostało uznane za nieważne77. Ponadto autor wskazał, że 

istotnym aspektem przy uznaniu małżeństwa za nieważne jest możliwość udowodnienia 

stosunku osoby będącej w błędzie do przymiotu drugiej strony, co do którego została 

wprowadzona w błąd78. Basilio Ponce de Leon nie zajął się kwestią samego przymiotu, 

jego cechy indywidualizującej osobę. Według jego analizy istota error qualitatis 

sprowadza się przede wszystkim do relacji między wolą a przymiotem, co w 

konsekwencji skutkuje lub nie zawarciem małżeństwa, a tym samym wyrażeniem zgody 

warunkowej79. Nie można pominąć jeszcze jednego, niezwykle istotnego i 

interesującego elementu jego analiz. Zestawił on obok siebie pojęcie subiektywnego 

obrazu osoby, który posiada jedna ze stron małżeństwa (jako pewnego rodzaju 

 
76 „(…) accidentalem circumstantiam contractus duobus modis posse comparari ad voluntatem contrahentis. 

Primo, ut solum concomitanter se habeat, vel quia nihili de illis cogitavit, neque de oppositis, vel quia ita 
affectus erat, ut etiam si cogitaret, nihilominus actum perficeret (…) Quia voluntas disponendi, et contrahendi 
in eo casu, in quo quis ignorant praedictas circumstantias, non nititur contraris, neque illis ducitur tunc ad eo 
pacto disponendum. Unde si contraria ad eam dispositionem non concurrerunt, neque fuerunt illius causa: ita 
neque ignoratio in eiusmodi circumstantis, etiamsi disponentem retreherent a dispositione, reddunt illam 
involuntariam, estque proinde valida. Secundo modo, ita ut animus contrahentis feratur in substantiam 
contratus, et simul in circumstantiam, tanquam in conditionem, a qua vult pendere contratum.” (Tamże, nn. 2, 
3). 

77 „Atque ita ego obtinui in quadam causa matrimoniali, ut ex errore in qualitate nobilitatis dissolveretur 
matrimonium. Saepe enim multo antea, et proxime etiam ante matrimonium contractum explicuerat foemina, 
se quidvis passuram, et mortem sibi illaturam potius, quam cum illa contraheret, si Iudaeorum sanguine infectus 
erat. Unde cum in viro defectus nobilitatis manifestus fuisset, matrimonium declaratum est nullum; et huic 
sententiae subscripserunt apud Salmanticenses.” (Tamże, n. 13). 

78 „ (…) in quo casu talis consensus dependet ab ea circumstantia, et illam habet pro conditions assensus, invalidum 
est matrimonium, si dives non sit, aut nobilis, aut honesta, aut virgo, in foro quidem conscientiae, si ita res se 
habeat, et etiam in exteriori foro, si probari poteri.” (Tamże, n. 13). 

79 „Ego quidem iuxta dicta explico facile. Error illius qualitatis dicitur refundi in errorem personae, quando et 
quoties animus contrahentis expresse fertu in personam sub ea qualitate tamquam conditione assensus. Atque 
sic constat exemplum, quod adducit D. Thomas eo loco de foemina, quae consensit in filium Regis, aut 
primogenitum.” (Tamże, cap. XXII, n. 2). 



52 
 

oczekiwany obraz) i pojęcie samej osoby przyszłego współmałżonka, w taki sposób, że 

stają się one tożsame80. 

Problem subiektywnej identyfikacji osoby współmałżonka i jego wpływu na 

ważność zgody małżeńskiej wyrażanej pod wpływem błędu jest do dnia dzisiejszego 

przedmiotem nie tylko komentarzy kanonicznego prawa małżeńskiego, lecz również 

pojawia się w wielu wyrokach rotalnych. Basilio Ponce de Leon nie opowiedział się 

jednoznacznie za nieważnością małżeństwa pod wpływem error qualitatis, ale 

podkreślił, że w zależności od relacji woli i intencji jednej ze stron do qualitas drugiej 

może on uczynić wyrażoną zgodę małżeńską nieważną. 

Kanonistyka XVII w. rozważała również kwestię znaczenia błędu dotyczącego 

qualitas accidentalia, który może powodować nieważność zawieranego małżeństwa. 

Kanoniści tego okresu skupiali uwagę na takich przymiotach osoby, które przede 

wszystkim miały znaczenie indywidualizujące, a w ten sposób odróżniające od innych 

osób. Takie podejście uzasadnione było sytuacją społeczną XVII w., kiedy częstym 

zjawiskiem było zawieranie małżeństwa przez pełnomocnika jednej ze stron, bez 

uprzedniego ich poznania się. Stąd też przymiot, który służył do identyfikacji 

współmałżonka, był niezwykle istotny. Posługiwano się terminami wypracowanymi 

przez ówczesnych kanonistów oraz teologów: error qualitatis redundans in errorem 

personae, error qualitatis refunditur in errorem personae, error qualitatis transit in 

errorem personae, error qualitatis involvit errorem personae. Niezależnie od 

stosowanej terminologii nadal istotne pozostawało określenie przymiotów. Pojawiały 

się różne koncepcje określające wagę przymiotu: 

— przymiot niekoniecznie musi być indywidualizujący osobę, wystarczy, by 

określał on pewną grupę osób (Rafał Aversa); 

— przymiot określa strona warunkująca wyrażenie zgody małżeńskiej (Basilio 

Ponce de Leon); qualitas poprzez intencję jednej ze stron staje się tym, co 

warunkuje zawarcie małżeństwa (Jean-Baptiste Gonet)81. 

 
80 „Quare quoties consensus fertur in foeminam aliqua conditione vestitam expresse, error refunditur in errorem 

personae. Quia si desit illa conditio, iam non est illa persona, in quam consentit vestita illis qualitatibus, sed 
alia longe diversa.” (Tamże, n. 2). 

81 Por. S. ZVOLENSKY, Error qualitatis dans causam e errore qualitatis directe et principaliter intentae, 137–
138. 
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Pewną kulminację i całościowe podsumowanie badań w zakresie error qualitatis 

przynosi analiza podjęta przez św. Alfonsa de Liguori, a zawarta w Theologia moralis82. 

Autor opowiedział się, zgodnie z obowiązującą doktryną, za stanowiskiem, iż error 

qualitatis nie ma wpływu na ważność wyrażanej zgody małżeńskiej83. Wskazał jednak 

na wyjątki od tej zasady: jeśli qualitas jest warunkiem wyrażonej zgody lub error 

qualitatis redundans ma wpływ na istotę małżeństwa. Aby określić, kiedy mamy do 

czynienia z wymienionymi wyjątkami, św. Alfons de Liguori podał trzy ogólne reguły 

dotyczące error redundans. Pierwsza z nich stanowi, że przymiot przechodzi na istotę 

małżeństwa, kiedy osoba aktualnie zamierza zawrzeć małżeństwo pod warunkiem 

dotyczącym tego przymiotu84. Gdy warunek jest niespełniony, wtedy też konsens 

małżeński, jako całość, także jest niespełniony. Stan faktyczny, czyli intencja zawarcia 

małżeństwa pod warunkiem dotyczącym przymiotu osoby, jest wystarczający do 

ewentualnego zaistnienia konsensu wadliwego. Z kolei sam warunek ma miejsce 

rzeczywiście wtedy, gdy osoba, ograniczając wyrażenie zgody małżeńskiej, posiada 

wątpliwość odnośnie do przyszłości lub obecnej rzeczywistości. W tym przypadku 

mamy zatem do czynienia nie tylko z samym błędem, ale również z warunkiem, który 

wpisuje się w kategorię error qualitatis85. Druga reguła error redundans zakłada, że 

przymiot musi być indywidualizujący i właściwy dla tej konkretnej osoby. Tylko w 

takim przypadku mamy faktycznie do czynienia z błędem dotyczącym osoby, który 

czyni małżeństwo nieważnym, nawet jeśli strona nie wyraziła uprzedniego oczekiwania 

wobec tego przymiotu86. Św. Alfons de Liguori wyjaśnił, że są w błędzie wszyscy jego 

 
82 Por. S. ALPHONSUS MARIA DE LIGORIO, Theologia moralis, Romae 1912, lib. VI, tract. VI De matrimonio, 

cap. III, dub. II. 
83 „(…) error qualitatis seu conditionis personae (excipio servitutem) non irritat matrimonium, ut v. g r. si putetur 

esse nobilis, virgo, dives, etc. quam quis vult ducere, nec sit talis: quia hic error non tollit consensum in 
personam et materiam contractus.” (Tamże, cap. III, dub. II, n. 1009). 

84 „Prima: Tunc qualitas redundant in substantiam, cum quis actualiter intendit contrahere sub conditione talis 
qualitatis: tunc enim verificatur quod, deficient conditione, omnio deficit consensus. Hoc certum est (…), si 
contrahens ante matrimonium expressam habuerit intentionem, et eam non retractavit, non contrahendi nisi sub 
tali conditione; quia tunc consensus ille, si non actualiter, est saltem virtualiter conditonatus.” (Tamże, cap. III, 
dub. II, n. 1014). 

85 Por. W. DALTON, Error redundans: a look at some recent jurisprudence, w: CLSGBI Newsletter 50 (1981) 
11. 

86 „Secunda regula est: Quando qualitas non est communis aliis, sed propria et individualis alicujus determinatae 
personae, put si quis crederet contrahere cum primogenti regis Hispaniae: tunc qualitas redundant in personam; 
unde errando in qualitate, erratur in personam, et proinde nullum est metrimonium, etiamsi ille non habuerit 
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poprzednicy, którzy twierdzili, że ogólny przymiot, czyli taki, który odnosi się do 

pewnej grupy osób, równie skutecznie wpływa na ważność małżeństwa co 

indywidualizujący. Jego zdaniem bowiem św. Tomasz w swoim przykładzie 

dotyczącym ogólnego przymiotu posiadanego przez kilka osób wskazywał na 

konieczność zaistnienia uprzednio po jednej ze stron zamiaru zawarcia małżeństwa z 

osobą obdarzoną (lub nie) takim przymiotem. Zatem siła takiego przymiotu nie należy 

do niego samego, lecz wynika z faktu wprost zamierzonego wyrażenia zgody tylko 

wobec osoby go posiadającej87. Nawiązuje do tego trzecia reguła error redundans, na 

którą wskazał św. Alfons de Liguori. Posłużył się on dwoma przykładami: pierwszy 

mówi o kobiecie, która pragnie poślubić szlachetnie urodzonego człowieka, za którego 

podał się Tycjan; przykład drugi jest odwrotnością pierwszego – kobieta pragnie 

poślubić Tycjana, który jest szlachetnie urodzony. Małżeństwo jest nieważne tylko w 

pierwszym przypadku, ponieważ przymiot był wprost i zasadniczo zamierzony, a więc 

to przymiot stał się przedmiotem zgody małżeńskiej. Istotą jest intencja kobiety 

zawierającej małżeństwo. Zamiar podmiotu wyrażającego zgodę daje pierwszeństwo 

przymiotowi przed osobą88. Co więcej, w tej regule przymiot nie posiada konkretnej i 

indywidualizującej formy, tak by można było dzięki niemu zidentyfikować i odróżnić 

osobę. Najistotniejszą rolę odgrywa tutaj zgoda małżeńska, która musi być zasadniczo i 

bezpośrednio związana z przymiotem. Te dwa terminy – zasadniczo i bezpośrednio – 

odgrywają tutaj ogromną rolę. Pomimo autorytetu, zarówno św. Tomasza, jak i św. 

Alfonsa de Liguori, wśród kanonistów można spotkać się z opiniami, że qualitas, co do 

której jest się w błędzie, w tym przypadku winna być jednak zdefiniowana, określona 

zanim uznamy sytuację za błąd dotyczący osoby89. Niemniej jednak widzimy, że analizy 

 
expressam intentionem non contrahendi.” (S. ALPHONSUS MARIA DE LIGORIO, Theologia moralis, lib. 
VI, tract. VI De matrimonio, cap. III, dub. II, n. 1015). 

87 Por. tamże, cap. III, dub. II, n. 1015. 
88 „Tertia igitur regula, quam tradit D. Thomas (…) est quod si consensus fertur directe et principaliter in 

qualitatem, et minus principaliter in personam, tunc error in qualitate redundat in substantiam. Secus, si 
consensus principaliter fertur in personam, et secundario in qualitatem (…) si quis dixerit: Volo ducere Titiam, 
quam puto esse nobilem: tunc error non redundant in substantiam, et ideo non invalidat matrimonium. Secus, 
si dixerit: Volo ducere nobilem, qualem puto esse Titiam: tunc enim error redundant in substantiam; quia 
directe et principaliter intenditur qualitas, et minus principaliter persona.” (Tamże, cap. III, dub. II, n. 1016). 

89 Por. M. J. REINHARDT, Error Qualitatis in Errorem Personae Redundans, 59–60. 
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św. Alfonsa de Liguori stoją w opozycji do poglądów, jakie przedstawił Tomasz 

Sanchez w tym samym temacie. 

Wiek XVIII, z wyjątkiem wykładni św. Alfonsa de Liguori, nie przyczynił się 

znacznie do rozwoju doktryny w obszarze error qualitatis. Najczęściej kanoniści i 

teolodzy, którzy zajmowali się kategorią błędu i jego wpływu na ważność zgody 

małżeńskiej, powtarzali dotychczas wypracowaną doktrynę. Podobnie prezentuje się w 

tym względzie wiek XIX. Analiza tematu błędu ograniczała się do powtarzania 

wypracowanych już stwierdzeń, nie podjęto prób jakiegokolwiek nowatorskiego 

spojrzenia na error qualitas. Większe zaangażowanie w rozwój doktryny dotyczącej 

błędu co do przymiotu, można zaobserwować na przełomie XIX i XX w., czyli w 

okresie kształtowania się pierwszego Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r. 

Podtrzymywane było w tym czasie stanowisko, że przymiot osoby należy do elementa 

accidentalia małżeństwa, stąd nie może mieć on wpływu na ważność wyrażonej zgody 

małżeńskiej. Niemniej jednak, jak słusznie zauważył wówczas G. D’Annibale, trudno 

trwać przy tym stanowisku, kiedy mamy do czynienia z przymiotem, jakim jest np. 

impotencja90. F. X. Wernz oraz P. Gasparri, najważniejsi kanoniści w okresie 

poprzedzającym promulgację Kodeksu, odwoływali się w analizie tematu do 

interpretacji woli strony wprowadzonej w błąd. P. Gasparri podkreślał, że problem 

intencji jest o wiele bardziej złożony, szczególnie w sytuacji, gdy jedna ze stron 

spowodowała błąd, który stał się rzeczywistą przyczyną sprawczą małżeństwa, a druga, 

poznawszy przed zawarciem małżeństwa prawdę, mimo to małżeństwo zawarła. 

Małżeństwo zostało zawarte zatem ważnie. Kościół jednakże, zdaniem P. Gasparri’ego, 

odwołując się do prawa pozytywnego, może określić, że takie małżeństwo jest nieważne 

(tak jak w przypadku dolus)91. Sposób interpretacji i rozumienia przedmiotu zgody 

 
90 „Error accidentalis, idest qui in personam non cadet, non obest (…) seu facit, ut ecce si mulier virum potentem, 

exisitimet, qui ad tempus impotent est.” (G. D’ANNIBALE, Summula theologiae moralis, t. III, lib. lib. III, 
tract. VI De matrimonio, Romae 1891, 444). 

91 „Quod si error fuerit antecedens seu dederit causam matrimonio ita ut nempe Titus, veritate cognita ante 
matrimonium, Semproniam non duxisset, casus est magis implexus (…) Revera Titius in casu ducit 
Semproniam pleno consensu, ideoque matrimonium valeat necesse est. Utique, cognita veritate, ipse 
Semproniam ducturus non fuisset; sed haec est voluntas interpretativa, quae in rerum natura non existit, ac 
proinde nil operatur (…) Etiam Ecclesia de rigore juris potuisset lege positiva constituere dolum alterius partis 
irritare matrimonium non quidem pro parte decepta tantum, cum matrimonium claudicare non possit, sed pro 
utraque parte: sed hoc impedimentum non tulit, imo expresse declaravit matrimonium in casu valere, ut constat 
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małżeńskiej, jaki przedstawił P. Gasparri, został użyty w tekście legislacyjnym 

pierwszego Kodeksu92.  

Z kolei F. X. Wernz uważał, że konieczne jest, aby rozważając kategorię error 

qualitatis, stawiany był warunek, by nawet przymiot indywidualizujący osobę był 

bezpośrednio i wyłącznie zamierzony przez jedną ze stron wyrażającą zgodę 

małżeńską93. Przed promulgacją Kodeksu zdecydowana większość kanonistów 

opowiadała się za regułami interpretacji error qualitatis prezentowanymi przez  

św. Alfonsa de Liguori. Interesującą jednak nowość dotyczącą terminologii przedstawili 

A. Ballerini oraz D. Palmieri. Ich zdaniem zamiast mówić o error qualitatis redundans 

in personam właściwsze jest użycie terminu error qualitatis redundans in substantiam. 

Wskazywali oni również na zasadność oddzielenia błędu dotyczącego przymiotu 

indywidualizującego osobę, od przymiotu wspólnego pewnej grupie osób94. Zaznaczali 

jednak, że w przypadku error qualitatis redundans in personam przymiot musi posiadać 

cechy indywidualizujące osobę95. Co więcej, ich zdaniem błąd dotyczący przymiotu, 

który określa pewną grupę osób, można również analizować w aspekcie kategorii error 

 
ex dictis, ne innumera conjugia evaderent dubia et litibus exposita.” (P. GASPARRI, Tractatus canonicus de 
matrimonio, vol. II, cap. IV De consensu matrimoniali, Città del Vaticano 1932, n. 895). 

92 „Error facti circa qualitatem e. g. si Titius putat suam Mariam, cum contrahit, esse divitem, bonam, nobilem 
etc., cum sit e converse pauper, perversa, ignobilis, irritat matrimonium in tribus sequentibus casibus: a) Si 
agatur de qualitate servili (…); b) Si consensus datus fuit sub vera ac proprie dicta conditione illius qualitatis, 
quae deest, e.g, si Titius dixit: Volo ducere Mariam, dummodo nobilis sit; (…) c) Tandem si error qualitatis 
redundat in errorem personae.” (Tamże, 892). 

93 „(…) vocatur „redundans in personam et consistit in errore circa qualitatem a) plane individualem personae, v.g. 
primogenitae filiae principis Monacensis, b) ab errante directe et exclusive tantum (non solummodo 
principaliter) ratione illius qualitatis individualis (non etiam sub alio respectu) expetitae sive intentae.” (F. X. 
WERNZ, Ius decretalium ad usum praelectionum in scholis sextus canonici sive iuris decretalium, vol. IV, 
Romae 1904, 13). 

94 „Difficultas cognoscendi, quando qualitas transeat in conditionem personae, inde maxime, imo omnino exorta 
est, quod duas causas, propter quas error qualitatis vitiat contractum et quas A. distincte proponit, nempe 1 
quando qualitas est conditio, sub qua consensus praestatur, 2 quando qualitas transit in conditionem idest quasi 
in locum personae, confuderunt in unam causam et utrumque casum complecti voluerunt sub generali 
quaestione quandonam error qualitatis redundet in substantiam: qui quidem modus dicendi est obscurus quam 
maxime et vix permittit, ut introspiciatur verus status huius controversiae. Si ergo separaverimus duos illos 
casus malo fato permixtos in unum, et primum quidem ablegaverimus ad meram quaestionem de consensu 
conditionato, secundum vero accipiamus simplicissima illa ratione, qua illum plures iuxta veterum doctrinam 
exhibuerunt, res plana erit” (A. BALLERINI, D. PALMIERI, Opus theologicum morale in Busembaum 
medullam, Prati 1982, vol. VI, 473). 

95 „E quibus omnibus illud concludi debet, quod tunc error qualitatis irritat matrimonium, quando non cognoscis 
personam, cum qua contrahis, nisi ex indicio et determinatione illius qualitatis; unde fit, ut si absit illa qualitas 
ab ea persona, quacum contrahis, iam contrahas cum persona alia, quam nullo modo cognoscis et diversa ab ea 
persona, quacum te contrahere putabas.” (Tamże, 475). 
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qualitatis directe et principaliter intentae, jednakże zawsze w łączności z kategorią 

konsensu warunkowego96. 

Papież Benedykt XV 27 maja 1917 r. promulgował Codex Iuris Canonici, który 

uporządkował i usystematyzował prawodawstwo Kościoła katolickiego. W Kodeksie z 

1917 r. znalazła się również regulacja prawna dotycząca error qualitatis. W kan. 1083 

§ 2, w sposób bardzo syntetyczny (w porównaniu do prowadzonych do tego czasu 

badań), został ujęty error qualitatis: 

“§ 2: Error circa qualitatem personae, etsi det causam contractui, matrimonium 

irritat tantum: 

1° Si error qualitatis redundet in errorem personae; 

2° Si persona libera matrimonium contrahat cum persona quam liberam putat, cum 

contra sit serva, servitute proprie dicta”97. 

Kodeks nie przyjął zatem postulowanej chociażby przez św. Alfonsa de Liguori 

reguły o błędzie dotyczącym przymiotu, który de facto warunkowałby wyrażenie zgody 

małżeńskiej przez jedną ze stron. Nie znalazła się w nim też najcięższa forma błędu, a 

mianowicie błąd dokonany w wyniku oszustwa lub podstępu. Być może norma Kodeksu 

z 1917 r. była pokłosiem orzeczenia rotalnego coram Perathoner z 11 sierpnia 1910 r. 

opublikowanego m.in. w Acta Apostolicae Sedis. Odnosiło się ono do utrzymania w 

mocy ważności małżeństwa, mimo iż kobieta wprowadziła w błąd mężczyznę odnośnie 

do poczęcia za jego sprawą dziecka, co stało się to przyczyną zawarcia z nią 

małżeństwa98. Przykład ten, jak i recepcja przez Kodeks kierunku analizy błędu, 

wskazywały, jak rygorystyczne podejście do tej kategorii wady zgody obecne było w 

doktrynie początku XX w. Zapewne wynikało to z faktu, że małżeństwo jest nie tylko 

świętym kontraktem, ale przede wszystkim jednym z siedmiu sakramentów 

 
96 „Exinde vero mos addendi regulam quam videre est apud Pichler et Reiffenstuel (…) et etiam apud s. Alph. 

(…), quod in substantiam error qualitatis redundat, quando consensus fertur directe et principaliter et unice in 
qualitatem, indirecte vero et minus principaliter in personam. Quae quidem eatenus vera esse possunt, quatenus 
reduci possint ad casum consensus conditionati, (…) non vero ad casum praesentem de qualitatis errore, qui 
transeat in errorem personae.” (Tamże, 475–476). 

97 „§ 2 Błąd co do przymiotu osoby choćby był przyczyną umowy, małżeństwo unieważnia tylko: 1°jeżeli błąd co 
do przymiotu staje się błędem co do osoby;2°jeżeli osoba wolna zawiera małżeństwo z osobą, którą uważa za 
wolną, podczas gdy jest ona niewolnikiem w ścisłym znaczeniu niewoli.” (CIC 1917; tł. pol. za: S. 
BISKUPSKI, Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego, Warszawa 1956, 278). 

98 Por. Sent. c. PERATHONER, Nullitatis matrimonii, 11.08.1910,  w: AAS 2 (1910) 961–972. 
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ustanowionych przez Chrystusa. Co więcej, ustawodawca w Kodeksie z 1917 r. w kan. 

104 wskazał, że błąd może mieć wpływ na ważność jakiegokolwiek aktu prawnego 

jedynie w sytuacji, gdy dotyka on istotnego elementu (substantialis) aktu lub niszczy go 

w sposób całkowity99. Kodeks stanowił zatem, iż w przypadku error qualitatis oraz aktu 

prawnego, jakim jest małżeństwo, nie mamy do czynienia z błędem dotykającym 

istotnego elementu zgody małżeńskiej. Błąd dotyczący przymiotu jednej ze stron nie 

należy to istoty wyrażanej zgody małżeńskiej; zgodnie z doktryną jest on bowiem 

elementem przypadkowym, nieistotnym. Zgoda małżeńska wyrażona nawet pod 

wpływem error qualitatis jest aktem woli skierowanym w sposób absolutny ku drugiej 

stronie i dlatego też error qualitatis odnosi się tylko do przymiotu osoby, nie zaś do 

samej zgody małżeńskiej jako istoty tego aktu prawnego100.  

Ogólnie przyjętą zasadą (za wykładnią P. Gasparri’ego101) w Kodeksie stała się 

ta, że błąd, który odnosi się do przymiotu osoby, nie narusza wyrażanej zgody 

małżeńskiej i tym samym nie powoduje jego nieważności. Wyrażona w sposób pełny 

wola nupturientów wobec podmiotu zgody małżeńskiej, który uprzednio został poznany 

przez intelekt, obejmuje podmiot zgody małżeńskiej w sposób absolutny, tak że nie 

może być w związku z tym mowy o nieważności wynikającej z prawa naturalnego. 

Innymi słowy, nawet jeśli wola i intelekt skażone zostały błędem co do przymiotu osoby, 

osoba ta nie jest niewystarczająca czy wadliwa do zaistnienia małżeństwa102. Niemniej 

jednak Kodeks dopuszczał dwa wyjątki: jeśli błąd dotyczył stanu niewolniczego jednej 

ze stron lub jeśli error qualitatis przechodził w błąd dotyczący osoby. W drugim 

wyjątku wskazanym przez Kodeks podstawową zasadą było określenie, czy ów 

przymiot konkretnie określa osobę, czy jest indywidualizujący w swej naturze. 

Klasycznym tego przykładem jest przymiot pierworodnego dziecka, który odróżnia 

osobę od większości innych. W związku z tym przymiot ten może być uznany za taki, 

który de facto przechodzi w tożsamość osoby. Kolejne wymaganie wobec przymiotu 

 
99 „Error actum irritum reddit, si versetur circa id quod constituit substantiam actus vel recidat in conditionem sine 

qua non; secus actus valet, nisi alid iure caveatur; sed in contractibus error locum dare potest action rescissoriae 
ad normam iuris.” (CIC 1917, kan. 104). 

100 Por. H. A. AYRINHAC, Marriage Legislation in the New Code of Canon Law, New York 1918, n. 195, 194–
195. 

101 Por. P. GASPARRI, Tractatus canonicus de matrimonio, vol. II, cap. IV De consensu matrimoniali, n. 892. 
102 Por. tamże, n. 892. 
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stanowiło, iż strona będąca w błędzie co do przymiotu drugiej strony winna ją znać 

(odróżniać od innych osób) właśnie na podstawie tego przymiotu. Zatem jej wiedza o 

osobie, z którą zamierza wrzeć małżeństwo, powinna opierać się głównie na tym 

przymiocie. Możliwe jest to szczególnie w sytuacji, gdy np. strona błądząca jest 

zachwycona przymiotem drugiej strony, którą pragnie poślubić i dlatego też ten właśnie 

przymiot odróżnia ją od innych. Aby właściwie ocenić, czy w konkretnym przypadku 

mamy do czynienia z error qualitatis redundet in errorem personae, komentatorzy 

ówczesnego Kodeksu wskazywali, że istotną kwestią jest stan wiedzy o drugiej stronie 

osoby wprowadzanej w błąd przed zawarciem małżeństwa, a mianowicie w jaki sposób 

została owa wiedza pozyskana. Ważny był też czas pozyskania wiedzy o konkretnym, 

indywidualizującym przymiocie. Istotnym elementem była również wiedza, czy strona 

błądząca zdecydowała się na poślubienie drugiej strony, zanim ją poznała osobiście. 

Jeżeli osoba była znana stronie błądzącej przed zawarciem małżeństwa, to istniało duże 

prawdopodobieństwo, że zgoda małżeńska została wyrażona bezpośrednio wobec osoby 

znanej, o której osoba błądząca miała wiedzę szerszą niż opierającą się tylko na 

indywidualizującym przymiocie. Wtedy też nie mogło być mowy o błędzie dotyczącym 

przymiotu rozszerzającym się na błąd co do osoby. Trzeci element odnoszący się do 

aplikacji kan. 1083 § 2, 1º dotyczył intencji osoby wprowadzanej w błąd. Choć nie było 

o tym bezpośrednio mowy w tekście kanonu, należało określić, czy intencja strony 

będącej pod wpływem błędu była wprost i zasadniczo skierowana ku przymiotowi 

drugiej strony, czy może ku niej samej jako osobie. W związku z powyższymi uwagami 

należy podkreślić, że zgodnie z normą kan. 1083 § 2, 1º Kodeksu z 1917 r. mówiącą o 

error qualitatis, jeśli przymiot nie posiadał cechy indywidualizującej osobę oraz jeśli 

strona błądząca nie kierowała swojej woli bezpośrednio na tenże przymiot, nie można 

było mówić o nieważności małżeństwa z tego tytułu. Oczywiste jest to, że cechy takie 

jak dziewictwo czy majętność nie określają osoby w sposób indywidualizujący, gdyż na 

świecie jest wiele osób o tych przymiotach. Zatem błąd w stosunku do powyższych 

przymiotów nie czyni małżeństwa nieważnym103. 

 
103 Por. H. T. RIMILINGER, Error invalidating matrimonial consent. An historical synopsis and commentary, 

Washington 1932, 37–41. 
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Kodeks z 1917 r. powrócił do zasady zaczerpniętej z prawa rzymskiego i 

przeniesionej przez Gracjana na grunt prawa kanonicznego, error condicionis. Błąd 

dotyczący stanu niewolniczego miał bardzo niewielkie praktyczne zastosowanie i w 

zasadzie ograniczał się tylko do terenów misyjnych Kościoła. Niemniej jednak 

zastanawiano się nad źródłem tej wady zgody, czy pochodzi ona z prawa stanowionego 

przez Kościół104, czy może z prawa naturalnego105. Większość ówczesnych 

komentatorów Kodeksu opowiadało się za pierwszym stanowiskiem, argumentując, iż 

każdy niewolnik ma nadprzyrodzone prawo do zawarcia małżeństwa. Jednakże z faktu, 

że niewolnik nie dysponuje sam sobą, lecz czyni to jego pan, wynika, że istnieje 

poważne niebezpieczeństwo, iż prawa wynikające z małżeństwa (np. wychowanie 

dzieci w wierze, praktykowanie swojej religii) będą ograniczone również wobec drugiej 

strony małżeństwa, czyli osoby będącej wolną. Dlatego Kościół, stojąc na straży 

zarówno wiary strony wolnej, jak i swobodnego jej praktykowania, przyjął error 

condicionis jako wadę zgody małżeńskiej. 

 

1.1.3. Prace Papieskiej Komisji do Rewizji Kodeksu Prawa 

Kanonicznego oraz obecny kształt kan. 1097 § 2 

 

25 stycznia 1959 r. papież Jan XXIII wyraził zamiar rewizji Kodeksu z 1917 r. 

Od tego momentu rozpoczęły się dyskusje o zakres i rodzaj kodeksowych nowelizacji. 

Kanoniści, profesorowie Wydziałów Prawa Kanonicznego sugerowali, aby w tworzeniu 

nowego Kodeksu zwrócić szczególną uwagę na język kodeksowy, a mianowicie by był 

on bardziej zrozumiały i precyzyjny, ale jednocześnie też pozbawiony rozbieżności w 

stosowanej terminologii. Od momentu promulgacji Kodeksu z 1917 r. pojawiały się 

interpretacje autentyczne Papieskiej Komisji Interpretacji Tekstów Prawnych, które 

samoistnie stanowiły już część obowiązującego wówczas prawa. Postulowano zatem, 

aby i one znalazły się w znowelizowanym prawie Kościoła, a także by włączono do 

 
104 Por. H. A. AYRINHAC, Marriage Legislation in the New Code of Canon Law, n. 195, 194–195. 
105 Por. P. CERATO, Matrimonium a Codice I.C. Integre Desumptum, Padua 1929, n. 79.  
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niego orzecznictwo sądowe oraz decyzje administracyjne wydawane przez Rotę 

Rzymską oraz Sygnaturę Apostolską106.  

Warto odnieść się do opublikowanych, niejako w tle prac kodyfikacyjnych, 

wyroków rotalnych, które niewątpliwie miały znaczenie dla ówczesnego kształtowania 

się doktryny. Pierwszym z nich jest wyrok coram Canals z 21 kwietnia 1970 r. Proces 

w I instancji prowadzony był z tytuły błędu dotyczącego przymiotu osoby redundans w 

błąd co do osoby po stronie mężczyzny. W trakcie trwania wspólnoty małżeńskiej został 

on zatrzymany przez policję i oskarżony o bigamię. Wyrok trybunału pro nullitate w 

sądzie apelacyjnym został odrzucony, jednakże orzeczono nieważność tego małżeństwa 

z tytułu niezdolności z przyczyn natury psychicznej do podjęcia i wypełnieina istotnych 

obowiązków małżeńskich (kan. 1095, 3º) W Rocie Rzymskiej powrócono z kolei do 

tytułu wskazanego przez I instancję. W opinii sędziów turnusu rotalnego przymioty 

moralne, społeczne lub prawne mogą być tak ściśle związane z osobą fizyczną, że nie 

byłaby ona tą samą, gdyby któryś z nich w rzeczywistości nie istniał. Opinia ta stała się 

podstawą do wydania rotalnego orzeczenia. Ponens w część in iure rozpoczął od 

zaprezentowania stanowiska, iż zgodnie ze ścisłą interpretacją kan. 1083 § 2107 przymiot 

musi określać osobę w taki sposób, by móc ją odróżnić od innej. Zatem, zdaniem 

Canals’a, oczywiste jest kanoniczne pojęcie błędu co do przymiotu osoby zakładające 

również błąd dotyczący osoby. Następnie wskazał na możliwość wystąpienia 

przypadków, w których przymiot osoby jest wymagany przez drugą stronę i zamierzony 

bardziej niż sama osoba. Według ponensa są to przypadki, które również zawierają się 

w interpretacji niniejszego kanonu, a co więcej, są zgodne (choć w szerokiej 

interpretacji) z trzecią zasadą podaną przez Alfonsa de Liguori108. Ostatnia opinia 

ponensa stanowiła, iż przymioty moralne, społeczne lub prawne mogą mieć tak ścisły 

związek z samą osobą, że byłaby ona zupełnie inną, gdyby pozbawiono ją tego 

przymiotu. Tym samym ponens stwierdził, że jeśli ktoś zawiera małżeństwo z osobą, 

którą np. uważał za wolną od wszelkich więzów, gdy tymczasem była ona związana 

 
106 Por. J. A. ABBO, The revision of the Code, w: The Jurist 20/4 (1960) 374–375. 
107 „Error circa qualitatem personae, etsi det causam contractui, matrimonium irritat tantum:1°Si error qualitatis 

redundet in errorem personae;2°Si persona libera matrimonium contrahat cum persona quam liberam putat, 
cum contra sit serva, servitute proprie dicta.” (CIC 1917, kan. 1083). 

108 Por. S. ALPHONSUS MARIA DE LIGORIO, Theologia moralis, lib. VI, tract. VI De matrimonio, cap. III, 
dub. II, n. 1016. 
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związkiem cywilnym, małżeństwo to jest nieważne. Ponens wyjaśnił jednak, że 

nieważność małżeństwa w tym przypadku wynika z błędu dotyczącego osoby 

rozumianej w sposób bardziej kompletny i całościowy109. 

12 listopada 1973 r. został wydany wyrok coram Pinto, który dotyczył ważności 

małżeństwa zawartego w 1928 r., a zaskarżonego w 1951 r. z trzech tytułów. Jeden z 

nich dotyczył błędu co do przymiotu osoby redundans na błąd co do osoby Pinto odniósł 

się w nim do wąskiej interpretacji błędu co do przymiotu osoby, zaprzeczając 

jednocześnie zasadności każdej szerszej interpretacji, która miałaby wynikać z 

dokumentów soborowych. Zdaniem ponensa, nieważność małżeństwa można orzec 

tylko w sytuacji zaistnienia błędu co do przymiotu przechodzącego w błąd co do osoby 

jako warunku sine qua non zakładanego przez jedną ze stron. Pinto nie podzielał opinii 

Canals’a, uznając ją za wyraz niemalże naruszenia prawa w celu dopasowania się do 

nowoczesnego społeczeństwa i „pomocy” małżeństwom, które znalazły się w trudnej 

sytuacji110. 

Z kolei orzeczenie coram Di Felice z 26 marca 1977 r. zdaje się reprezentować 

najbardziej kompletną pod względem jurydycznym decyzję, odnosząc się również do 

dotychczasowych badań w przedmiocie błędu co do osoby. Zanim doszło do zawarcia 

zaskarżonego przez kobietę małżeństwa, kobieta zerwała zaręczyny z innym mężczyzną 

ze względu na problemy finansowe, w jakie popadła jego rodzina. Kobieta bowiem 

chciała przede wszystkim wyjść za mąż za człowieka o wysokim statusie społecznym i 

majątkowym. Pozwany z kolei, w ocenie kobiety, był niezwykle cenionym lekarzem w 

niewielkiej wiosce, o odpowiednim statusie majątkowym. Po zawarciu małżeństwa 

pozwany niewiele poświęcał uwagi i troski kobiecie oraz ich córce. Trzy lata po 

zawarciu małżeństwa kobieta zachorowała i za namową mężczyzny powróciła do 

swojego domu rodzinnego. Mężczyzna odwiedzał ją raz w tygodniu, z czasem zupełnie 

zaniechał odwiedzin i zniknął. Kobieta wówczas odkryła, że pozwany nie był w 

rzeczywistości lekarzem, lecz zwykłym oszustem. W 1970 r. kobieta zaskarżyła 

małżeństwo z tytyłu conditio de presenti. Trybunał I instacji orzekl, iż nieważności 

małżeństwa nie została udowodniona. Ponieważ kobieta w 1972 r. złożyła apelację, 

 
109 Por. Sent. c. CANALS, Nullitatis matrimonii, 21.04.1970, w: SRRDec. 62 (1972) 370–375.  
110 Por. Sent. c. PINTO, Nullitatis matrimonii, 12.11.1973, w: Periodica 64 (1975) 503–517. 
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trybunał II instancji rozważył sprawę dodatkowo z tytułu kan. 1083 § 2, 1º111, z którego 

następnie orzekł nieważność małżeństwa. Część in iure wskazała na początku na różnicę 

między warunkiem a błędem. Następnie ponens podjął analizę kategorii error redundas. 

Przypominał o dwóch kierunkach interpretacji – zgodnie ze ścisłą interpretacją reguły 

Alfonsa de Liguori112 oraz szeroką interpretacją ponensa zawartą w wyroku coram 

Canals. Di Felice określił pewne punkty, na podstawie których oparł on ostateczną 

sentencję. Uznał mianowicie, iż kan. 1083 § 2, 1º nie definiuje ani też nie ustala 

przymiotu, który zakładałby error redundans. Co więcej, jego zdaniem  

§ 2 tej normy nie powinien być sprowadzany w rzeczywistości do takiego znaczenia jak 

§ 1, który mówi o fizycznej tożsamości osoby; w przeciwnym wypadku ustawodawca 

powtórzyłby tę samą normę. Wskazuje to również, zdaniem ponensa, na rozumienie 

przymiotu osoby nie tylko jako indywidualizującej cechy właściwej konkretnej osobie. 

Redaktor wyroku odniósł się również do § 3 obowiązującej wówczas normy, twierdząc, 

że bycie niewolnikiem nie może określać osoby fizycznie, gdyż jest to przymiot 

charakteryzujący ją społecznie i prawnie. Sam fakt, że ustawodawca wyróżnił ten 

przymiot, nie oznacza, że wszystkie pozostałe przymioty społeczne czy prawne nie 

mogą wpływać na ważność zgody małżeńskiej. Dla Di Felice było oczywiste, że jeśli 

błąd co do stanu niewolniczego (w sensie braku wolności) może sprawić, że małżeństwo 

jest nieważne, to podobnie może tak się też stać w przypadku błędu dotyczącego „stanu 

niewolniczego”, ale w aspekcie ekonomicznym lub moralnym113. Ponens dalej wskazał, 

iż w rzeczywistości osoba jest znana drugiej jako pewna kombinacja kilku przymiotów, 

które razem tworzą całość osoby. Chociaż niektóre z tych przymiotów mogą być 

przypadkowe, to jednak przymioty takie jak status społeczny czy majątkowy mogą w 

rzeczywistości stanowić cechę identyfikującą daną osobę. W związku z tym, w opinii 

ponensa, ogromne znaczenie w dzisiejszych czasach nabrał prestiż społeczny konkretnej 

osoby jako jej przymiot indywidualizujący. Sędzia kościelny, zdaniem ponensa, 

dokonując interpretacji kan. 1083, nie mógł pominąć nauczania Soboru Watykańskiego 

 
111 „Error circa qualitatem personae, etsi det causam contractui, matrimonium irritat tantum:1°Si error qualitatis 

redundet in errorem personae.” (CIC 1917, kan. 1083). 
112 Por. S. ALPHONSUS MARIA DE LIGORIO, Theologia moralis, lib. VI, tract. VI De matrimonio, cap. III, 

dub. II, n. 1014–1016. 
113 Por. Sent. c. DI FELICE, Nullitatis matrimonii, 14.12.1977, w: SRRDec. 69 (1987) 150–151. 
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II, zwłaszcza w tym co dotyczy współzależności człowieka od społeczeństwa, a także 

znaczenia godności ludzkiej. Ponens, mając tutaj szczególnie na uwadze treść 

konstytucji Gaudium et spes (n. 47–48), doszedł do wniosku, że życie społeczne nie jest 

czymś dodanym do osoby ludzkiej, gdyż dzięki relacjom interpersonalnym człowiek 

rozwija się w sposób prawidłowy, a poprzez nawiązywanie więzi społecznych dorasta 

do nawiązania właściwej więzi w małżeństwie. Szczególnie ważne staje się w 

kontekście omawianej sprawy soborowe nauczanie o małżeństwie jako matrimoniale 

intima vitae communio, gdzie przymioty moralne, psychiczne i duchowe małżonków 

mają szczególne znaczenie (Gaudium et spes, n. 35)114. Konkludując, turnus rotalny 

stwierdził, że błąd dotyczący przymiotu mężczyzny (lekarz szanowany wśród 

miejscowej społeczności), ze względu na który kobieta zdecydowała się na zawarcie z 

nim właśnie małżeństwa, jest równoznaczny z błędem co do osoby, zarówno z przyczyn 

obiektywnych, jak i subiektywnych. Status społeczny tego mężczyzny jako lekarza 

byłby zupełnie inny niż jako nie-lekarza. Subiektywność przymiotu w tej sprawie 

została określona poprzez przywiązanie kobiety do przymiotu, o którym została błędnie 

poinformowana. Kobieta poślubiła w rzeczywistości innego mężczyznę, niż zamierzała. 

Tak więc, zdaniem ponensa, poza wszelką wątpliwością pozostaje fakt, że kobieta nie 

zamierzała poślubić mężczyzny, który podawał się za lekarza, lecz przede wszystkim 

zamierzała poślubić lekarza115. Nie był to jedyny wyrok coram Di Felice, który 

przedstawiał takie właśnie ujęcie error qualitatis. Swoją opinię ponens potwierdził 

również w orzeczeniu z dnia 14 stycznia 1978 r.116 

Dnia 28 marca 1963 r. papież Jan XXIII ustanowił komisję rewizyjną (Pontificia 

Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo), która podlegając papieżowi, miała 

jego bezpośrednie pełnomocnictwo nad wszystkimi aspektami kanonicznego procesu 

refom. W procesie opracowania nowego Kodeksu z 1983 r. można wyróżnić cztery 

główne etapy: prima versio w latach 1972–1977, schematy Kodeksu w latach 1980 i 

1982 oraz promulgacja obowiązującego Kodeksu w 1983 r. Finalizacja każdego z 

etapów wyglądała podobnie – całość opracowanych kanonów nowego Kodeksu 

 
114 Por. tamże, 150–151. 
115 Por. tamże, 155. 
116 Por. Sent. c. DI FELICE, Nullitatis matrimonii, 14.01.1978, w: ME 103 (1978) 273–279. 
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zebranych w jeden wolumin rozsyłana była do konferencji episkopatów, dykasterii Kurii 

Rzymskiej, przełożonych zakonnych, a także uniwersytetów i wydziałów kościelnych. 

W 1977 r. jedna z 13 komisji opublikowała Schema De Sacramentis opracowane przez 

Coetus de Sacramentis i Coetus de Matrimonio, który zawierał 368 kanonów.  

33 Kanony tego Schematu nie weszły do Schematu z 1980 r., a 4 dodatkowe kanony 

wyeliminowano podczas papieskiej rewizji117.  

Dnia 1 lipca 1968 r. odbyła się V sesja Coetus Studiorum (I etap z IV, czyli 

opracowanie tzw. prima versio), podczas której zajmowano się m.in. nową redakcją kan. 

1083. Prace rozpoczęto od uchylenia przepisu o error circa conditionem servilem oraz 

od zastąpienia w § 2 terminu circa qualitatem personae określeniem in qualitatem 

personae. Stało się tak za jednogłośną zgodą wszystkich konsultorów118. Nie był to 

jedynie zabieg stylistyczny, ale bardzo ważne podkreślenie, że przymiot ma być jak 

najściślej związany z konkretną osobą119. Następnie przedstawione zostały przez 

Konsultorów propozycje zmiany kan. 1083 § 2: 

1. pominąć cały § 2.  

2. poprawić kan. 1083 § 2, 1º w następujący sposób: „błąd odnośnie do przymiotu 

osoby przekłada się na błąd odnośnie do tożsamości osoby, jeżeli przedmiotem 

woli nupturienta jest bardziej przymiot niż osoba, która się tym przymiotem 

odznacza”120; 

3. § 2 (opuściwszy 2º) połączyć z § 1 w następujący sposób: „czyni nieważnym 

małżeństwo błąd odnośnie do osoby albo odnośnie do przymiotu, który 

przechodzi w błąd odnośnie do osoby”121; 

 
117 Por. E. N. PETERS, Incrementa in progressu 1983 Codicis Iuris Canonici: a legislative history of the 1983 

Code of Canon Law (with a Multilingual Introduction), Montreal 2005, 79.  
118 Por. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Coetus studiorum de 

matrimonio – adunatio, 01.07.1968, w: Communicationes 3 (1971) 65–66. 
119 Por. G. RICCIARDI, Errore sulla persona ed errore sulla qualità della persona intensa direttamente e 

principalmente nel matrimonio canonico, w: La nuova legislazione canonica. Il consenso: elementi essenziali, 
difetti, vizi, Città del Vaticano 1986, 67. 

120 „Si error qualitatis redundet in errorem identitatis, scilicet si obiectum voluntantis nupturientis est prius 
qualitas quam persona qua illa qualitate videtur pollere.” (PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS 
CANONICI RECOGNOSCENDO, Coetus studiorum de matrimonio – adunatio, 01.07.1968, w: 
Communicationes 3 (1971) 65). 

121 „Invalidum reddit matrimonium error circa personam aut circa qualitatem qui redundat in errorem personae.” 
(Tamże). 
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4. opuścić słowa: etsi det causa contractui („choćby dawał podstawę do zawarcia 

małżeństwa”) i powiedzieć: „błąd odnośnie do przymiotu osoby wtedy tylko 

czyni małżeństwo nieważnym: 1º, 2º, 3º…”122. 

Powstała podczas obrad wątpliwość, czy może zostać przyjęta opinia, że w § 2 

jest zawarty również błąd odnośnie do przymiotu, przez który to błąd osoba myli się co 

do tożsamości moralnej drugiej strony. Jeden z kosultorów wskazał, że jeżeli taki pogląd 

byłby słuszny, wówczas nie należałoby opuszczać § 2, 1º. W przeciwnym razie można 

ten punkt pominąć i przyjąć rozwiązanie zawarte w § 1 stanowiące, iż błąd odnośnie do 

przymiotu osoby przechodzi na błąd dotyczący tożsamości osoby i jest tym samym co 

error in persona. Konsultorzy opowiedzieli się za odrzuceniem takiej możliwości, gdyż 

oznaczałoby to w praktyce warunek, o którym mowa była już w kan. 1092. Niemal 

wszyscy konsultorzy uznali, że § 2, 1º nie może zostać opuszczony, gdyż Kodeks z 1917 

r. słusznie rozróżnił error in persona oraz error in qualitate i tym samym należy to 

rozróżnienie zachować. W rezultacie dyskusji zaproponowano następujące brzmienie 

treści § 2: „Error in qualitate personae, etsi det causa contractui matrimonium non 

dirimit nisi redundet in errorem personae”. Z tą formułą zgodzili się wszyscy 

konsultorzy i w konsekwencji znalazła się ona jako kan. 299 § 2 w tzw. prima versio 

Kodeksu123.  

W wyniku głosowania podczas kolejnej dyskusji, na posiedzeniu w dniu 18 maja 

1977 r., postanowiono nie dokonywać jakiejkolwiek zmiany w treści kan. 299 § 2124, 

stąd też w takiej samej formie został on przyjęty jako kan. 1051 § 2 Schematu z 1980 

r.125. Prawdobodobnie dyskusje i uwagi do zaproponowanej w Schemacie formuły 

nowego kanonu skłoniły konsultorów do wprowadzenia w październiku 1981 r. 

następującej zmiany do kan. 1051 § 2: „Error in qualitate personae, etsi det causa 

contractui matrimonium non dirimit nisi haec qualitas directe et principaliter 

 
122 „Error in qualitate personae matrimonium tunc tantum invalidat: 1º, 2º, 3º…”, (Tamże). 
123 Por. tamże, 65–66. 
124 Por. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Coetus studiorum de iure 

matrimoniali – adunatio, 18.05.1977, w: Communicationes 9 (1977) 372. 
125 Por. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Schema Codicis Iuris 

Canonici iuxta animadversions S. R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae 
Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae 
recognitum (Patribus Commisionis reservatum), Libreria Editrice Vaticana 1980, 240. 
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intendatur”126. Tak zmieniony tekst kanonu został jako kan. 1097 § 2 dosłownie przyjęty 

w Schemacie z 1982 r127. W końcowej jego redakcji dokonano jeszcze pewnej zmiany, 

a mianowicie sformułowanie matrimonium non dirimit zastąpiono wyrażeniem 

matrimonium irritum non reddit. Uzasadnienia tej korekty nie podano w 

Communicationes. W promulgowanym w 1983 r. Kodeksie ostateczny tekst paragrafu 

brzmi następująco: „Error in qualitate personae, etsi det causa contractui matrimonium 

irritum non reddit, nisi haec qualitas directe et principaliter intendatur”. 

Poniżej zaprezentowane zostały schematycznie prace nad redakcją interującego 

nas kanonu wraz z doknowanymi zmianami. 

 

Kan. 1083 § 2 
1º CIC 1917 
r. 

Schema «De 
Sacramentis» 
kan. 299 § 2 

Schema Codicis 
kan. 1051 § 2 
(1980 r.) 

Schema 
Codicis kan. 
1097 § 2 (1982 
r.) 

Kan. 1097 § 2 
CIC 1983 r. 

 
§2: Error 
circa 
qualitatem 
personae, etsi 
det causam 
contractui 
matrimonium 
irritat tantum: 
1° Si error 
qualitatis 
redundet in 
errorem 
personae; 
2° Si persona 
libera 
matrimonium 
contrahat cum 
persona quam 
liberam putat, 
cum contra sit 

 
§2: Error in 
qualitate 
personae, etsi 
det causa 
contractui 
matrimonium 
non dirimit nisi 
redundet in 
errorem 
personae. 

 
§2: Error in 
qualitate 
personae, etsi 
det causa 
contractui 
matrimonium 
non dirimit nisi 
redundet in 
errorem 
personae. 

 
§2: Error in 
qualitate 
personae, etsi 
det causa 
contractui 
matrimonium 
non dirimit nisi 
haec qualitas 
directe et 
principaliter 
intendatur. 

 
§2: Error in 
qualitate 
personae, etsi 
det causa 
contractui 
matrimonium 
irritum non 
reddit, nisi 
haec qualitas 
directe et 
principaliter 
intendatur. 

 
126 Por. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Relatio – Liber IV, De 

Ecclesiae munere sanctificandi, w: Communicationes 15 (1983) 232. 
127 Por. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Relatio complectens 

synthesim animadversionum ab Em.mis. atque Exc.mis Patribus Commissionis ad Novissimum Schema Codicis 
Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a Secretaria et Consulatoribus datis, Typis Polyglottis 
Vaticanis 1982, 256. 
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serva, 
servitute 
proprie dicta. 
 

 

1.2. Natura wady zgody z kan. 1097 § 2 

 

Wraz z wejściem w życie Kodeksu z 1983 r., zarówno w doktrynie, jak i w 

orzecznictwie, pojawiło się pytanie o naturę error qualitatis. Pytanie o pochodzenie 

kanonu 1097 § 2 jest pytaniem, które w rzeczywistości dotyczy źródła tej ustawy, a 

mianowicie czy pochodzi ona z prawa naturalnego, czy też z prawa kościelnego. 

Odpowiedź na nie jest niezwykle istotna, gdyż praktycznie oznacza możliwość aplikacji 

niniejszej normy wobec każdego ważnie zawartego małżeństwa (jeśli źródło jej tkwi w 

prawie naturalnym) lub tylko wobec małżeństw zawieranych między osobami ważnie 

ochrzczonymi (w przypadku pochodzenia z prawa stanowionego)128. Ponadto jest to 

również pytanie o retroaktywność kan. 1097 § 2 Kodeksu z 1983 r. – czy ewentualna 

nieważność małżeństwa zawartego pod wpływem error qualitatis directe et 

principaliter intendatur określonego w niniejszej ustawie może dotyczyć również 

małżeństwa zawartego przed wejściem w życie Kodeksu, tj. przed 27 listopada 1983 r. 

Zgodnie z kan. 9129 nieretroaktywność prawa kodeksowego oraz pokodeksowego 

dotyczy aktów prawnych, ich skutków, jak również praw i obowiązków nabytych. 

Natomiast kan. 16 § 2 Kodeksu stanowi, iż ustawa ma charakter retroaktywny, jeżeli jej 

interpretacja autentyczna wyjaśnia słowa ustawy same w sobie pewne130.  

Pożyteczne wydaje się być przypomnienie, czym jest prawo naturalne i prawo 

pozytywne, ze szczególnym odniesieniem go do małżeństwa. Gracjan, wyjaśniając 

 
128 „Ustawom czysto kościelnym podlegają ochrzczeni w Kościele katolickim lub do niego przyjęci, którzy jednak 

posiadają wystarczające używanie rozumu oraz – jeśli ustawa czego innego wyraźnie nie zastrzega – ukończyły 
siódmy rok życia.” (KPK 1983, kan. 11). 

 „Małżeństwo katolików, chociażby tylko jedna strona była katolicka, podlega nie tylko prawu Bożemu, lecz 
także kanonicznemu, z zachowaniem kompetencji władzy państwowej odnośnie do czysto cywilnych skutków 
tegoż małżeństwa.” (KPK 1983, kan. 1059). 

129 „Ustawy odnoszą się do przyszłości nie do przeszłości, chyba że zastrzega się w nich wyraźnie o rzeczach 
przeszłych.” (KPK 1983, kan. 9). 

130 „Interpretacja autentyczna, dokonana w formie ustawy posiada taką samą moc co ustawa i wymaga 
promulgacji; jeśli tylko wyjaśnia słowa ustawy same w sobie pewne wtedy działa wstecz. Gdy ustawę zawęża 
lub poszerza albo tłumaczy wątpliwą, nie działa wstecz.” (KPK 1983, kan. 16§2). 
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czym jest prawo naturalne, wskazuje, że rodzaj ludzki podlega ze swojej natury 

pewnemu prawu i zwyczajom. Prawo naturalne jest zawarte w prawie mojżeszowym 

oraz w Ewangelii131. Aktualna doktryna określa, że prawo boskie (którego autorem jest 

Bóg) podzielić można na prawo naturalne (w porządku stworzenia, chociaż 

zniekształcone przez grzech pierowordny i jego konsekwencje) oraz prawo pozytywne 

lub objawione (prawo mojżeszowe i Ewangelia). Prawo naturalne zawiera 

pierwszorzędne wskazania, które są ze swej natury niezmienne, oraz nakazy 

drugorzędne, od przestrzegania których można odstąpić, jeśli nie są one przez człowieka 

poznane (np.: monogamia, nierozerwalność małżeństwa, wolność religijna). Prawo 

ludzkie z kolei może pochodzić zarówno od władzy kościelnej, jak i od władzy 

świeckiej132. Natura małżeństwa – taka, na jaką wskazuje nam antropologia 

chrześcijańska oraz Sobór Watykański II – jest tym, co w fundamentalny sposób 

charakteryzuje małżeństwo z woli Stwórcy. Natura małżeństwa jest taka, że mężczyzna 

i kobieta, wedle zgody ich woli, łączą się, aby mieć potomstwo, i żyją ze sobą 

przynajmniej przez okres potrzebny do wychowania dzieci, a jedność ta ma na celu 

szczęście małżonków. Natura małżeństwa nie została przez Chrystusa zmieniona, lecz 

uświęcona: w naturze małżeństwa chrześcijańskiego zawsze chodzi o bycie wspólnotą 

życia i miłości małżeńskiej opartej na dobrowolnej zgodzie małżonków. Z kolei prawo 

kościelne pozytywne, w tym co dotyczy małżeństwa, musi zawsze i wszędzie 

nieustannie pogłębiać naturę małżeństwa, takiego jakiego chciał Bóg Stwórca i jakie 

uświęcił Chrystus, i w konsekwencji zawsze jak najlepiej dostrzegać reguły stanowiące 

o prawie naturalnym małżeństwa133.  

Dla Gracjana oczywiste było, że źródłem błędu co do przymiotu osoby jest prawo 

pozytywne134. Stanowisko to było zapewne konsekwencją rozważań nad error qualitatis 

 
131 „(…) dictum: Humanum genus duobus regitur, naturale videlicet iure et moribus. Ius naturale est, quod in lege 

et Evagelio continetur, quo quisque iubetur alii facere, quod sibi vult fieri, et prohibetur alii inferre, quod sibi 
noli fieri. Unde Christus in Evagelio: „Omnia quecunque uultis ut faciant uobis homines, et uos eadem facite 
illis. Haec est enim lex et prophetae.” (Decretum Gratiani: emendatum et notationibus illustratus, dist. I, C. I). 

132 Por. M. FALCÃO, Direito natural e relevancia do erro no matrimonio, segundo S. Tomas de Aquino, w: Forum 
Canonicum. Revista do Instituto Superior De Direito Canonico 2 (2008) 145. 

133 Por J. GRESSIER, La nullité du mariage conclu sous l’effet du dol qualifié du canon 1098 est de droit naturel, 
w: Studia canonica 30 (1996) 350. 

134 „(…) et Papa posset constituere, quod error qualitatis impediret.” (Decretum Gratiani: emendatum et 
notationibus illustratus, C. XXIX, q.1). 
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jako nad elementem, który nie niszczy wyrażanej zgody małżeńskiej. Nieco odmienne 

zdanie prezentował św. Tomasz z Akwinu. Uważał on, że błąd, który wpływa na 

właściwy osąd rzeczy, determinuje wolę do podjęcia błędnej decyzji. Innymi słowy – 

błąd uniemożliwia osiągniecie wiedzy, przez co wypacza akt woli, jakim jest zgoda 

małżeńska. Stąd też, zdaniem Akwinaty, jego źródła należy dopatrywać się w prawie 

naturalnym. Jednakże św. Tomasz z Akwinu podkreślał, że nie każdy błąd ma swoje 

źródło w prawie naturalnym. Przede wszystkim musi on dotykać istoty małżeństwa, a 

takim jest błąd dotyczący samej osoby, i z tej racji Akwinata wskazał na szeroko 

rozumiane prawo naturalne jako źródło jego pochodzenia135. Aktualne prawo 

kanoniczne w kann. 1055 § 1136 oraz 1057 § 2137 jest powtórzeniem wykładni  

św. Tomasza: tym, co stanowi istotę małżeństwa, jest wyrażona zgoda pomiędzy kobietą 

i mężczyzną. Wielu autorów czasów św. Tomasza uznawało wręcz, że z prawa 

naturalnego pochodzą jedynie przeszkody do zawarcia małżeństwa, nie zaś wady 

zgody138. Błąd dotyczący przymiotu osoby mógł ich zdaniem czynić nieważnym 

małżeństwo jedynie z prawa stanowionego. Opinię tą podzielał również P. Gasparri, 

który był zdania, że Kościół na mocy prawa pozytywnego może określić error qualitatis 

jako wadę zgody małżeńskiej139. Sama treść kan. 1083 § 2, 1º wskazywała pośrednio 

również na aprobatę dotychczasowej doktryny o pochodzeniu błędu co do przymiotu 

osoby. Co więcej, stanowił on, że nieważne jest małżeństwo zawierane pod wpływem 

błędu jedynie w przypadku, gdy przymiot „przechodzi” w osobę, a zatem de facto jest 

to błąd dotyczący niejako samej osoby. 

Wraz z wejściem w życie obowiązującego Kodeksu orzecznictwo rotalne 

określiło formalny zakres kan. 1097 § 2140, ale również podjęło dyskusję nad istnieniem 

ciągłości pomiędzy tym kanonem a kanonem 1083 § 2 Kodeksu z 1917 r. Warto w tym 

 
135 Por. S. THOMAS AQUINAS, Summa Totius Theologiae, I–IIae partis, II, Lyon 1688, q. 95. Jednym z 

opracowań pomocnym w rozumieniu Tomaszowej teorii intencjonalności jest wcześniej już przytaczane M. 
PENCZEK, Wola i intelekt w filozofii Tomasza z Akwinu, 51–53, 245–254. 

136 „Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną 
ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi 
podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.” (KPK 1983, kan.1055 § 1). 

137 „Zgoda małżeńska jest aktem woli, którym mężczyzna i kobieta w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się 
sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia małżeństwa.” (KPK 1983, kan.1057 § 2). 

138 Por. M. FALCÃO, Direito natural e relevância do erro no matrimónio, segun S. Tomás de Aquino, 146. 
139 Por. P. GASPARRI, Tractatus canonicus de matrimonio, vol. II, cap. IV De consensu matrimoniali, n. 888. 
140 Por. Sent. c. BURKE, Nullitatis matrimonii, 23.06.1987, w: SRRDec. 79 (1992) 396. 
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miejscu zwrócić uwagę na dwa wyroki rotalne, które prezentują różne koncepcje: coram 

Civili z 1994 r.141 oraz coram Pompedda z 1995 r.142. Oba wyroki dotyczyły procesu o 

stwierdzenie nieważności małżeństwa zawartego przed 1983 r. Pierwszy z nich w części 

in iure, odnosząc się do relacji między kan. 1083 § 2, 1º Kodeksu z 1917 r. a kan. 1097 

§ 2 Kodeksu z 1983 r., optował za stanowiskiem nieodrzucającym w zupełności normy 

z Kodeksu z 1917 r. Ponens był zdania, iż należy raczej przyjąć, że kan. 1097 § 2 jest 

autentyczną interpretacją kan. 1083 § 2, 1º, która wyjaśnia wątpliwy w interpretacji 

zwrot błąd co do przymiotu przechodzący w błąd co do osoby143. Dlatego też nieważność 

małżeństwa w tym procesie badano zgodnie z wykładnią kan. 1097 § 2 Kodeksu z 1983 

r. Z kolei drugi z wymienionych wyroków reprezentował nieco odmienne stanowisko. 

Pompedda uważał, że nowy kanon nie ustanowił interpretacji starego prawa, lecz na 

nowo stanowił o błędzie co do przymiotu wpływającego na ważność zgody małżeńskiej, 

pomimo iż de facto sformułowanie zastosowane przez prawodawcę korzystało z treści 

starego prawa. Co więcej, Pompedda argumentował swoje stanowisko, podając, że 

punktem centralnym tej debaty nie jest interpretacja błędu przymiotu odnoszącego się 

do zgody małżeńskiej, ale raczej stosunek różnych przymiotów osoby zawierającej 

małżeństwo do zgody małżeńskiej144. Niemniej jednak ważność badanego małżeństwa 

rozpatrzono zgodnie z doktryną kan. 1097 § 2. Pośrednie stanowisko wobec opisanych 

wyżej zaprezentowane zostało w wyroku coram Defilippi z 1995 r.145. Wyrok ten 

również dotyczył ważności małżeństwa zawartego przed 1983 r. Czytamy w nim, że 

obowiązujący kan. 1097 § 2 uporządkował podlegającą sobie materię z większą 

 
141 Por. Sent. c. CIVILI, Nullitatis matrimonii, 07.12.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 605–618. 
142 Por. Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 13.03.1995, w: SRRDec. 87 (1998) 190–199. 
143 „Novus autem CIC, dum in can. 1097, § 1 reproducit fere ex integro textum veteris canonis 1083, § 1 novam 

formualm adhibet § 2, (…). Non agitur de vera propriaque abrogatione veteris normae, sed potius de 
interpretatione eaque authentica, quae definitive substulit interpretationem iuxta quam obscura locutio „error 
qualitatis redundans in errrorem personae” debuisset intendi uti relativa ad qualitatem propriam et exclusivam 
unius determinatae personae adeo ut eadem in sua realitate phisica indentificaret.” (Sent. c. CIVILI, Nullitatis 
matrimonii, 07.12.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 614–615). Podobne stanowisko prezentuje ponens w wyroku. 
c. STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 12.07.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 507–519. 

144 „Fortasse novi Codici compilatores haud satis animadverterunt rem non tam esse de clara norma seu 
interpretativa danda circa errorem qualitatis quod attinet ad consensum matrimonialem, quam potius de ratione 
inter varias species qualitatum afficientum personam contrahentium et ipsam foederis coniugalis substantiam; 
de foedere loquimur haud in abstracto idest quatenus institutione, sed potius in concerto nempe utpote totius 
vitae inter se consortium.” (Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 13.03.1995, w: SRRDec. 87 (1998) 
193). 

145 Por. Sent. c. DEFILIPPI, Nullitatis matrimonii, 17.02.1995, w: SRRDec. 87 (1998) 135–148. 
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przejrzystością, niż miało to miejsce w poprzednio obowiązującej ustawie146. W tej 

sprawie podobnie kierowano się wykładnią z kan. 1097 § 2.  

Spośród analizowanych wyroków Roty Rzymskiej niewiele z nich, w części in 

iure, odnosi się do tematu źródła pochodzenia kan. 1097 § 2. W wyroku coram Civili z 

7 grudnia 1994 r., ponens, argumentując swoje stanowisko wobec uznania kan. 1097 § 

2 za interpretację dawnego kan. 1083 § 2, 1º, przypominał, że jest to możliwe dlatego 

właśnie, że jest to kategoria wady zgody pochodząca z prawa naturalnego147.  

Z kolei dla ponensa w wyroku coram Pompedda z 13 marca 1995 r. punktem wyjścia w 

rozważaniach odnośnie do natury kan. 1097 § 2 była nauka św. Tomasza z Akwinu. 

Ponens przypominał za Świętym, że cokolwiek czyni nieważnym ze swojej natury 

przyczynę, to w równym stopniu czyni nieważnym i skutek. Zgoda bowiem jest 

przyczyną małżeństwa, a zatem to, co niszczy zgodę, niszczy małżeństwo. Zgoda jest 

aktem woli, który zakłada wcześniejsze poznanie. Jeśli brakuje poznania zgodnego z 

prawdą, nie zaistnieje wtedy prawdziwa zgoda, a w konsekwencji – samo małżeństwo. 

Stąd właśnie błąd dotyczący przymiotu osoby, ale tylko tego bezpośrednio i zasadniczo 

zamierzonego, pochodzi z prawa naturalnego148. Z kolei w wyroku z dnia 18 lipca 1996 

r. coram Burke149 ponens przyznaje, że prawo pozytywne, a ściślej mówiąc lege 

contractuali, może stanowić podstawę dla utrzymania m.in. figury błędu co do 

przymiotu osoby jako autonomicznego tytułu nieważności małżeństwa150. Wprost o 

 
146 „Relictis quaestionibus, quae agitabantur in applicando citato canone, animadvertendum est can. 1097 vigentis 

CIC subiectam materiam maiore claritate ordinavisse.” (Tamże, 147). 
147 „Ceterum, quod non agatur de vera propriaque innovatione (vix admittenda in materia ius naturale attinente) 

eruitur ab eo ipso quod can. 1097, § 2 reproduxit textum tertiae viae alphonsianae de qua modo dictum est.” 
(Sent. c. CIVILI, Nullitatis matrimonii, 07.12.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 615). 

148 „Ad id suadet atque urget ipsa matrimonii quod consensu fit notio, pariter ac existenia erroris requisiti qui in 
tntellectu residet; denique tandem succurrit lucidissima Aquinatis doctrina: „quidquid impedit causam de sua 
natura, impedit et effectum similiter. Consensus autem est causa matrimonii…Et ideo quod evacuat 
consensum, evacuat matrimonium. Consensus autem voluntatis est actus, qui praesupponit actum intellectus. 
Deficiente autem primo, necesse est defectum contingere in secundo. Et ideo, quando error cognitionem 
impedit, sequitur etiam in ipso consensu defectus. Et per consequens in matrimonio. Et sic error de iure naturali 
habet quod evacuet matrimonium.” (Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 13.03.1995, w: SRRDec. 87 
(1998) 193–194). 

149 Por. Sent. c. BURKE, Nullitatis matrimonii, 18.07.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 532–543. 
150 „Concesso quod lex positiva bonas rationes habere potest ad figuras (…) „erroris in qualitate personae (can. 

1097, § 2) retinendas sicut capita autonoma nullitatis matrimonii (…), huiusmodi tamen rationes sat inveniri 
quis potest in earum fonte traditionali – lege nempe contractuali – quin necessarium si ullum conamen ad eas 
in categoris personalisticis inserendas.” (Sent. c. BURKE, Nullitatis matrimonii, 18.07.1996, w: SRRDec. 88 
(1999) 539). 
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pochodzeniu kan. 1097 § 2 z prawa naturalnego mowa jest w wyroku coram 

Stankiewicz151 z 23 października 1997 r. Ponens zwarócił uwagę, że ilekroć nie chodzi 

o przymiot ogólny i powszechny, lecz o przymiot właściwy i wyłączny, 

indywidualizujący osobę, właściwy tylko jej, błąd odnośnie do niego, zgodnie z tradycją 

kanoniczną, na podstawie samego prawa naturalnego czyni małżeństwo nieważnym, 

ponieważ w przypadku braku tożsamości osoby zawierającej małżeństwo, brakuje także 

przedmiotu zgody małżeństwa152.  

Z zaprezentowanych stanowisk sędziów Roty Rzymskiej wnioskować można 

przede wszystkim, że obecnie obowiązujący kanon dotyczący błędu co do przymiotu 

osoby jest z pewnością pełniejszy i łatwiejszy w interpretacji niż poprzedni. Nie wynika 

to jedynie z rezygnacji z terminu redundet in errorem personae, ale przede wszystkim 

z uznania przymiotów osoby za znaczące w porządku etycznym i socjalnym, a także w 

porządku duchowym i religijnym wobec powszechnej oceny, ponieważ dotykają i 

przenikają one samą osobę oraz determinują ją w jej indywidualnej tożsamości. Przy 

okazji tych analiz należy zwrócić uwagę, na jakie rozstrzygnięcie mogą wskazywać 

konsekwentnie stosowane przez wszystkich wymienionych ponensów interpretacje kan. 

1097 § 2 wobec małżeństw zawartych przed 1983 r. Czy jest to pośrednie stwierdzenie, 

że kategoria ta należy do prawa naturalnego? Lektura wyroków Roty z lat 1990–2000, 

które badają małżeństwa zawarte przed wejściem w życie Kodeksu z 1983 r., nasuwa 

wrażenie pewnej łatwości, a nawet oczywstości prowadzenia procesu z tytułu kanonu 

1097 § 2 nowego Kodeksu. Teoretycznie kan. 1083 § 2, 1º Kodeksu z 1917 r. oraz kan. 

1097 § 2 Kodeksu z 1983 r. dotyczą tej samej wady zgody – błąd dotyczacy przymiotu 

osoby. Jednakże w dalszej ich części widzimy znaczącą różnicę w pojęciu tych wad, 

gdyż pierwszy z kanonów określa, że błąd ten może czynić nieważność małżeństwa, 

jeśli redundet in errorem personae, a drugi z kolei directe et principaliter intendatur. 

Różnica między tymi kanonami dotyczy odmiennego ustawienia punktu ciężkości 

przymiotu. Kanon Kodeksu z 1917 r., określając przymiot, wskazał, że ma być on w 

 
151 Por. Sent. c. STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 23.10.1997, w: SRRDec. 89 (2000) 763–780. 
152 „Quotiens tamen non agitur de qualitate generali et communi, sed de qualitate specifica et exclusiva, 

individuante ipsam personam, scilicet uni tantum personae propria, error circa eam, secundum traditionem 
canonicam, ex ipso iure naturali matrimonium dirimit, quia deficiente identitate persone contrahentis, deficit 
quoque obiectum consensus est matrimonii.” (Tamże, 772). 
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zasadzie definujący osobę, określając ją w sposób najbardziej indywidualizujący. Z 

kolei kanon z Kodeksu z 1983 r. określił relację przymiotu już nie tyle do osoby, lecz 

przede wszystkim do woli osoby będącej w błędzie. Z kolei zgoda, przyczyna sprawcza 

małżeństwa, jest skutkiem wyrażonej woli, która ukierunkowana jest nie na osobę, lecz 

na przymiot. Błąd ten ma zatem usytuowanie w woli jednej ze stron. Sam błąd dotyczący 

przymiotu osoby nie posiada mocy czyniącej zawieraną zgodę małżeńską nieważną. 

Stąd też kan. 1097 § 2 podaje na wstępie ogólną zasadę, że chociażby przymiot osoby 

był przyczyną zawarcia małzeństwa, błąd co do niego nie czyni tego małżeństwa 

nieważnym. Dopiero w następnej części ustawa określa usytuowanie woli jednej ze 

stron wobec tego przymiotu osoby, a mianowicie bezpośrednio i zasadniczo. 

 

1.3. Historia kanonu 1098 

 

Rozwój nauki o deceptio dolosa jest znacznie uboższy niż kan. 1097. Nie oznacza 

to bynajmniej, że znaczenie tej wady zgody jest mniejsze. Wydaje się po porstu, że dolus 

nie był analizowany odrębnie jak tylko w ścisłym powiązaniu z error. Sposób, poprzez 

który osoba została wprowadzona w błąd, nie był, do pewnego okresu, najistotniejszym 

elementem wady zgody małżeńskiej.  

 

1.3.1. Od Dekretu Gracjana do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r. 

 

Średniowieczna kanonistyka jest bardzo skąpa w analizach wpływu dolus na 

ważność zgody małżeńskiej. Temat podstępu podejmowano przede wszystkim w 

odniesieniu do innych czynności prawnych lub składanej profesji zakonnej – dolus in 

spiritualibus. Zgodnie z ówczesną doktryną kanoniczną, jeżeli jakakolwiek umowa 

została zawarta pod wpływem podstępu, była ona ipso iure nieważna lub przynamniej 

obciążona wadą, a w konsekwencji można było odstąpić od niej153. Rozróżnianio dolus 

dans causam contractui oraz dolus incidens. Pierwszy z nich wpływał na wolę stron 

zawierających umowę w taki sposób, że w przypadku jego niezaistnienia umowa nie 

 
153 Por. J. V. BROWN, The Invalidating Effects of Force, Fear, and Fraud Upon the Canonical Novitiate. A 

Historical Conspectus and a Commentary, Washington 1951, 31. 
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zostałaby zawarta. Dolus incidens dotyczył okoliczności zawarcia umowy, które w 

rzeczywistości nie miały wpływu na zawarcie umowy. Stąd też skutek unieważniający 

umowę przyznawano jedynie dolus dans causam contractui. Dolus incidens nie naruszał 

ważności dokonanego aktu prawnego, nawet poprzez jego zaskrażenie154. Zgodnie z 

Dekretem Gracjana, inaczej przedstawiała się kwestia wpływu dolus na składaną 

profesję zakonną, która była traktowana jako wyjątek od ogólnej zasady155. W samym 

dziele Gracjana nie znajdziemy opini na temat wpływu dolus na zawarcie związku 

małżeńskiego.  

Z kolei św. Rajmund de Peñafort wskazywał, że czynność prawna (w ogóle) 

dokonana pod wpływem podstępu jest ważna, gdyż odpowiedzialność za nią ponosi 

ofiara takiego działania, a konkretnie jej lekkomyślność i nieroztropność156. 

Średniowieczna doktryna, odnosząc się do podstępu, rozróżniała dwa jego rodzaje: 

dolus causam dans oraz dolus incidens. Dolus causam dans miał miejsce, jeżeli wpływał 

on na wolę stron do tego stopnia, że bez jego zaistnienia nie doszłoby do dokonania 

czynności prawnej. Powodował on nieważność umowy ipso iure. Z kolei dolus incidiens 

był elementem dodatkowym, tzn. takim, bez którego akt prawny i tak zostałby 

dokonany157. Ponieważ podstęp w średniowieczu analizowany był głównie w 

odniesieniu do dolus in spiritualibus, stąd też uważano, że osoba podstępnie 

wprowadzona w błąd „przenoszona” była do lepszego stanu życia, jakim było życie 

konsekrowane lub sakrament małżeństwa (nawet jeśli chodziło o podstęp causam 

dans)158. Opinii tej nie podzielał ustawodawca Kodeksu z 1917 r., uznając śluby zakonne 

składane pod wpływem podstępu za nieważne159. 

Niewatpliwie największy wkład w rozwój doktryny w tym zakresie miał św. 

Tomasz z Akwinu. Punktem wyjścia dla Awkinaty stała się wola człowieka. Twierdził 

 
154 Por. H. STEIDL, Die theorie vom dolus in spiritualibus. Eine Rechtshistorische studie, Romae 1987, 76,78. 
155 Por. Decretum Gratiani: emendatum et notationibus illustrates, C. XX, q.3, c.5. 
156 „(…) nec alterius dolo; sed suae potius fatuitait ascribat.” (RAYMUNDUS DE PENAFORTE Summa de 

casibus pœnitentialis, (red.) A. DIEZ, X. OCHOA, Roma 1976, lib. 1, tit. 8 pars 7). 
157 Por. H. STEIDL, Die theorie vom dolus in spiritualibus. Eine rechtshistorische studie, 76. 
158 Por. Decretales D. Gregorii Papae IX suae integritati : una cum glossis restitutae, ad exemplar Romanum 

diligenter recognitae, vna cum indice locupletissimo materiarum, quae in decretalibus huius libri continentur, 
margarita decretalium nuncupato, et nunc recens illustratae nouis iuriscon. celeberrimorum additionibus, 
Venetiis 1615, c. VI, cum dilectus X, I, XL.  

159 Por. CIC 1917, kan. 572 §1, 4º. 
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on, że aby czynność dokonana przez człowieka była ważna, musi dokonać się w 

wolności i pełnej świadomości tejże osoby. W wywodzie Akwinaty pojawiły się 

kategorie dobrowolności i niedobrowolności działania ludzkiego. Działanie 

dobrowolne, jego zdaniem, zakłada poprawnie ukształtowaną wolę, a co za tym idzie – 

pełną intencję w stosunku do zamierzenia. Działanie niedobrowolne może być absolutne 

(zupełny brak woli stanowiący brak zgody) i względne (wola co prawda istnieje, lecz 

jest ukształtowana w sposób niedoskonały, oparta na błędnych motywach pochodzących 

z działania zewnętrznego w stosunku do wyrażającego zgodę)160. Zgoda małżeńska, by 

była ważna, winna być aktem woli pełnej i dobrowolnej. Stąd też, jeśli takiej woli 

zabraknie, nie ma miejsca na działanie dobrowolne, a zatem brak zgody małżeńskiej161. 

Akwinata podkreślił zatem, że to, co ma istotne znaczenie dla wpływu dolus na ważność 

zgody małżeńskiej, to skutek działania podstępnego. Intencja sprawcy czy wyrządzona 

szkoda nie miały już fundamentalnego znaczenia. Odtąd pojęcie podstępu wiązało się 

również z przyczyną fałszywego postrzegania rzeczywistości przez ofiarę podstępu. 

Ona to z kolei, wskutek podstępu, posiadała niewłaściwie ukształtowaną wolę – element 

sprawczy działania162. Nie każdy jednak błąd, według św. Tomasza, wpływał na 

nieważność małżeństwa, o czym pisaliśmy w części dotyczącej ewolucji doktryny error 

qualitatis. 

Kanoniści wieków XVII, XVIII i XIX – A. Reiffenstuel, F. Schmalzgruber i X. 

Wernz – podjęli badania nad dolus oraz jego wpływem na zawierane umowy. Ich 

analizy oparte były na terminologii scholastycznej, a wypracowana konkluzja 

sprowadzała się do tezy warunkowej: jeśli dolus dotyczy błędu substancjalnego umowy, 

wtedy jest ona nieważna, lecz jeśli dolus dotyczy błędu nieistotnego dla umowy, nie 

wpływa on na jej ważność, ponieważ nie narusza istoty kontraktu. Należy zatem 

zauważyć, że powodem nieważności w powyższych analizach nie był sam dolus, ale 

raczej błąd, który dotyka konstytutywnych elementów umowy. Przekładając niniejsze 

rozważania na grunt umowy małżeńskiej, jeśliby dolus obejmował istotną cechę jednego 

z nupturientów, wówczas dotykałby on elementu istotnego dla umowy, a zatem byłoby 

 
160 Por. S. THOMAS AQUINAS, Summa Theologiae, pars I–II, q. 6, art. 5–6, Taurini – Romae 1948.  
161 Por. S. THOMAS AQUINAS, Summa Theologica Supplementum – Tractatus de matrimonio, q. 27, a.1.  
162 Por. M. T. ROMANO, La rilevanza invalidante del dolo sul consenso matrimoniale (can. 1098 C.I.C.): dottrina 

e giurisprudenza, Roma 2000, 16–17. 
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to małżeństwo nieważne. W przeciwnym wypadku, kiedy to dolus erroris dotyka 

jedynie cech przypadkowych właściwości zawieranego małżeństwa (np. przymiot 

osoby), małżeństwo byłoby ważnie zawarte, gdyż substancja umowy została 

nienaruszona163. 

Reprezentant kształtującej się doktryny końca XVI w., Tomasz Sanchez, 

analizował wpływ podstępu na wyrażaną zgodę małżeńską w odniesieniu do error. 

Uważał on, iż tylko taki podstęp może czynić wyrażaną zgodę małżeńską nieważną, 

który dotyczy błędu mającego za przedmiot fundamentalny element małżeństwa164. 

Pojawiała się jednak pewna niejasność w rozważaniach autora. Uznał on bowiem, że 

bojaźń wyklucza doskonałą wolność w wyrażanej zgodzie, przy czym jednocześnie, 

jego zdaniem, błąd spowodowany podstępem nie kwalifikuje aktu woli jako absolutnie 

niedobrowolnego165. Jeżeli zatem bojaźń eliminuje doskonałą wolność, a podstęp 

rodzący błąd wyklucza z kolei doskonałe poznanie tak, że akt staje się niedobrowolny 

względnie, to dlaczego takie same konsekwencje nie dotyczą wprowadzenia w błąd 

poprzez podstęp166? Dla Tomasza Sanchez’a błąd spowodowany podstępem był 

przyczyną nieważności wyrażanej zgody małżeńskiej tylko wtedy, gdy dotyczył istoty 

tejże zgody, takiej jak błąd co do osoby, jej przymiotu, który sprowadza się do błędu co 

do osoby, oraz warunku, powodując w ten sposób absolutnie niedobrowolny akt167. 

Kolejny przedstawiciel tego okresu, Basilio Ponce de Leon, jako pierwszy 

spośród wymienionych dotąd komentatorów jednoznacznie określił, że ilekroć podstęp 

jest przyczyną zawarcia małżeństwa, jest ono nieważne z prawa naturalnego, 

niezależnie od tego, czy podstępne działanie pochodzi od jednej ze stron małżeństwa, 

czy też od osoby trzeciej, jak też czy dotyczy on elementów istotnych czy nieistotnych 

małżeństwa. Co więcej, w przypadku podstępnego wprowadzenia w błąd dotyczącego 

przymiotu osoby połączonego z warunkiem co do tego przymiotu, skutkiem jest brak 

 
163 Por. A. REIFFENSTUEL, Ius Canonicum Universum, VI, Antwerp 1755, Lib. II Tit. XIV, n. 3; F. 

SCHMALZGRIBER, Jus Ecclesiasticum Universum, V, Rome 1844, t. II, pars II, tit. XIV, n. 2; F. X. WERNZ, 
Ius decretalium, Roma 1914, t. IV, tit. XXVI, n. 517. Por. też K.W. VANN, Dolus: Canon 1098 of the revised 
Code of Canon Law, w: The Jurist 47 (1987) 374–375. 

164 Por. THOMA SANCHEZ, De sancto matrimonii Sacramento disputationum, lib. VII, disp. 18, n. 18. 
165 Por. tamże, lib. X, disp. 9, n.20. 
166 Por. M. BARDI, Il dolo nel matrimonio canonico, Milano 1996, 55–56. 
167 Por. THOMA SANCHEZ, De sancto matrimonii Sacramento disputationum, lib. X, disp. 9, n. 20. 
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konsensu168. Niemniej jednak doktryna tego okresu uznawała, że podstępne 

wprowadzenie w błąd nie wpływa na ważność zawieranego małżeństwa. 

W poprzedniej części, dotyczącej historii konstytuowania się w doktrynie 

wpływu error qualitatis na ważność zgody małżeńskiej, wiele miejsca poświęcone 

zostało św. Alfonsowi de Liguori, gdyż na jego regułach opiera się obecny kanon. 1097 

§ 2. W temacie dolus zajmował się on jedynie kwestią dolus circa qualitatem dans 

causam contractui169. 

Badania rozwoju doktryny o podstępnym wprowadzeniu w błąd dotyczącym 

przymiotu osoby w okresie przed promulgacją Kodeksu z 1917 r. opierają się głównie 

na wyrokach rotalnych. Utrzymywano w nich ważność tak zawartego małzeństwa170, 

ponieważ uznanie waloru prawnego podstępu w obszarze prawa małżeńskiego 

powodowało obawy przed licznym wnoszeniem do trybunałów kościelnych spraw o 

nieważność małżeństwa ob dolum, podważając tym samym trwałość małżeństwa, w 

szczególności zaś jego nierozerwalny charakter. W tym kontekście zrozumiały jest 

zatem brak uznania mocy prawnej w stosunku do podstępu w Kodeksie z 1917 r. Nie 

odnajdziemy w nim żadnego odpowiednika kan. 1098 Kodeksu z 1983 r. Kodeks Pio-

Benedyktyński podejmował jednak kwestię dolus w odniesieniu do innych aktów 

prawnych. W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r., dokładniej w części dotyczącej 

sankcji w Kościele, dolus rozumiany był jako malice, tzn. zła wola lub celowe, umyślne 

popełnienie zła171. Kan. 2200172 stanowił, że dolus jest umyślnym naruszeniem prawa, 

w przeciwieństwie do braku wiedzy, nieznajomości prawa oraz braku wolnej woli. 

Zatem ten, kto łamał znane mu prawo, czynił to świadomie, a więc podstępnie. Co 

więcej, Kodeks z 1917 r. w § 2 kan. 2200 stanowił również, że kiedy ma miejsce 

zewnętrzne naruszenie prawa, dolus jest zawsze domniemany, a fakt przeciwny należy 

udowodnić. W przestrzeni prawa określającego ważność wyrażanej zgody znaczenie 

 
168 Por. BASILIUS PONTIUS LEGIONENSIS, De Sacramento matrimonii tractatus, lib. IV, cap. XXI, n. 13. 
169 Por. S. ALPHONSUS MARIA DE LIGORIO, Theologia moralis divi, lib. III. 
170 Por. W. GÓRALSKI, G. DZIERŻON, Nieważność małżeństwa zawartego pod wpływem podstępu, Warszawa 

2004, 35. 
171Por. K. BOCCAFOLA, Deceit and induced error about a personal quality, w: Studies in Church Law 1 (2005) 

246–247. 
172„§1. Dolus hec est deliberata voluntas violandi legem, eique opponitur ex parte intellectus defectus cognitionis 

et ex parte voluntatis defectus libertatis. §2. Posita externa legis violatione, dolus in foro externo praesumitur, 
donec contrarium probetur.” (CIC 1917, kan. 2200). 
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słowa dolus jest węższe, ogranicza się praktycznie do określenia go jako podstępne 

oszustwo173. Rozumieniu wpływu dolus na ważność wyrażanej zgody małżeńskiej w 

tym okresie może posłużyć również definicja G. Michiels’a: dolus jest podstępnym 

oszustwem popełnionym umyślnie, tak aby osoba oszukana dokonała określonego aktu 

prawnego174. 

W okresie między promulgacją Kodeksu z 1917 r. a jego rewizją zleconą przez 

papieża Jana XXIII stosowana była jednolita restryktywna interpretacja odnośnie do 

error redundans, nieuwzględniająca błędu co do przymiotu osoby wywołanego 

działaniem podstępnym jako przyczyny nieważności małżeństwa. Szereg orzeczeń 

rotalnych pomiędzy promulgacją Kodeksu z 1917 r. a Soborem Watykańskim II 

opowiadało się za odrzuceniem uznania wpływu podstępnego wprowadzenia w błąd na 

ważność zgody małżeńskiej. Propozycje zmiany doktryny w tym zakresie wyszły przede 

wszystkim ze środowiska niemieckiego. Głosy te były liczne chociażby ze względu na 

niejednokrotne występowanie przypadków szczególnie jaskrawej krzywdy strony 

niewinnej175. Głównym autorem postulującym nadanie znaczenia kategorii podstępnego 

wprowadzenia w błąd w przestrzeni prawa małżeńskiego był H. Flatten, który swoje 

opinie przedstawił w Irrtum und Täuschung bei der Eheschliessung nach kanonischem 

Recht z 1957 r. oraz Quomodo matrimonium contrahentes iure canonico contra dolum 

tutandi sunt z 1961 r. Badając kan. 1083 § 2, 1º Kodeksu z 1917 r., ocenił na początku, 

że o ile w części Kodeksu dotyczącej norm ogólnych podstęp znajduje swoją regulację 

prawną, o tyle brak jej w części dotyczącej sakramentu małżeństwa. Uważał on, iż aby 

zastosowanie podstępu było w tym zakresie właściwe, podstępne wprowadzenie w błąd 

musiałoby nieść ze sobą brak woli ze strony ofiary podstępu176. Według H. Flatten’a, 

aby zapobiec dowolnemu uznawaniu nierozerwalności małżeństwa, interwencja 

prawodawcy wprowadzającego ten tytuł nieważności odnosiłaby się jedynie do 

momentu konstytuowania się małżeństwa, uznając unieważniający skutek podstępu 

jedynie wobec małżeństw zawartych po wejściu w życie proponowanej zmiany. 

 
173Por. K. BOCCAFOLA, Deceit and induced error about a personal quality, 247. 
174Por. G. MICHIELS, Principia generalia de personis in Ecclesia, Paris 1955, 600. 
175 Por. W. GÓRALSKI, G. DZIERŻON, Nieważność małżeństwa zawartego pod wpływem podstępu, 39–41. 
176 Por. H. FLATTEN, Irrtum und Täuschung bei der Eheschliessung nach kanonischem Recht, Paderborn 1957, 

11–30. Por. też: W. GÓRALSKI, G. DZIERŻON, Nieważność małżeństwa zawartego pod wpływem podstępu, 
43–44. 
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Oznaczałoby to zatem wykluczenie retroaktywnej mocy podstępu177. W drugiej ze 

swoich prac autor wyodrębnił elementy proponowanej kategorii prawnej, a mianowicie 

błąd dotyczący przymiotu osoby, ciężki, stanowiący przyczynę zawarcia małżeństwa 

oraz pochodzący z podstępu. Zdaniem H. Falten’a błąd, w który popada ofiara podstępu, 

powinien mieć miejsce w momencie zawarcia małżeństwa. Ciężkość błędu powinna 

odnosić się do przedmiotu wyrażanej zgody, a więc życia małżeńskiego, jak również do 

zakresu błędu. Błą dokonany w wyniku podstępu powinien także być przyczyną 

zawarcia małżeństwa. Autor, zdając sobie sprawę z tego, że moc unieważniająca błędu 

odnosiłaby się do woli tzw. domniemanej – voluntas interpretativa – wyjaśniał, że 

prawodawca ma możliwość uznania skuteczności także tego rodzaju woli. Stąd pojawiła 

się propozycja H. Falten’a, by dodać do kan. 1083 § 2 Kodeksu z 1917 r. numeru 

trzeciego: „Si quis graviter ac dolose de alterius partis qualitate magni momenti deceptus 

matrimonium ineat, quod re vere cognita non contraheret”178. 

Postawa kanonistów tego okresu była jednoznaczna: należy postulować 

wprowadzenie do prawa małżeńskiego tytułu nieważności małżeństwa ex dolosa 

deceptione. Różnice między nimi wystąpiły jednak przy ustalaniu uwarunkowań w 

proponowanej normie prawnej179. 

 

1.3.2. Prace Papieskiej Komisji do Rewizji Kodeksu Prawa 

Kanonicznego oraz obecny kształt kan. 1098 

 

Powołana przez papieża Jana XXIII 28 marca 1963 r. Papieska Komisja do 

Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego, do pomocy której został powołany rok później 

zespół 70 konsultorów, rozpoczęła pracę dopiero w 1966 r., kończąc ją sesją plenarną 

pod koniec 1981 r.180 

 
177 Por. tamże, 30. 
178 H. FLATTEN, Quomodo matrimonium contrahentes iure canonico contra dolum tutandi sunt, Coloniae 1961, 

10–18. Por. też: W. GÓRALSKI, G. DZIERŻON, Nieważność małżeństwa zawartego pod wpływem podstępu, 
44–45. 

179 Por. J. RYBCZYK, Małżeństwo pod wpływem podstępu w schemacie Nowego KPK, w: Kościół i Prawo 3 
(1984) 72. 

180 Por. W. GÓRALSKI, G. DZIERŻON, Nieważność małżeństwa zawartego pod wpływem podstępu, 62. 
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W dniach od 1 lipca 1968 r. do 13 listopada 1968 r. grupa konsultorów De 

matrimonio rozpoczęła dyskusję nad sformułowaniem jako nowego tytułu nieważności 

małżeństwa podstępnego wprowadzenia w błąd (I etap rewizji z IV, czyli tzw. prima 

versio). Co ciekawe, wszyscy konsultorzy w swoich wnioskach postulowali 

dopuszczenie wpływu podstępnego wprowadzenia w błąd na ważność małżeństwa w 

nowym Kodeksie. Zgodność występowała również odnośnie do trzech konstytutywnych 

elementów nowej ustawy: podstęp musi być poważny, prawo powinno działać na 

korzyść strony niewinnej, jak również tego, iż nie należy dochodzić podstawy ani tego, 

jakim prawem wada zgody na podstawie postępu czyni małżeństwo nieważnym181. 

Pojawiły się jednak wśród tej grupy pytania, czy powinno się w nowym Kodeksie 

dokładnie wymienić w formie pewnego katalogu rodzaje podstępu oraz dołączyć do 

niego błędy odnośnie do przymiotu, czy może raczej bardziej właściwe będzie 

sformułowanie odpowiedniej klauzuli wyjaśniającej, co czyni małżeństwo nieważnym, 

w której to przymioty wpływające na wadę zgody na podstawie podstępu będą 

definiowane tak, że jurysprudencji i doktrynie przypadnie rozstrzygać, który przypadek 

i jakie rodzaje spraw zawierają się w tym błędzie. W kontekście powyższych rozważań 

słuszna była uwaga sekretarza grupy, by skupić się w pracach przede wszystkim na 

istocie podstępu, a zatem pośrednio również na elementach, przez które wywołany jest 

błąd, pod wpływem którego zawierane jest małżeństwo. Zasugerowano również, by 

prace nad redakcją ustawy dotyczącej ex deceptione doloso prowadzić analogicznie do 

rozumienia normy dotyczącej vi et metu – tak jak nieważność małżeństwa wynika z 

błędu wyrządzonego przymusem, tak też w przypadku podstępu nieważność powinna 

mieć źródło w podstępnym wprowadzeniu w błąd. Podczas dyskusji redakcyjnych 

zwrócono również uwagę na niezwykle istotny aspekt tejże wady: czy należy uznawać 

za podstęp tylko ten w aspekcie subiektywnym przez niesprawiedliwe zwodzenie w 

poważnej sprawie, czy również w aspekcie obiektywnym ograniczając się tym samym 

do istoty małżeństwa. W konsekwencji tych rozważań konsultorzy wybrali spośród 

 
181 „Deinde sit transitus ad quaestionem de dolo. Omnes enim Consultores, in suis votis, petunt ut effectus erroris 

dolosi in matrimonii validitatem in novo Codice recipiatur. Post aliquam discussionem praeliminarem, omnes 
Consultores concordant circa haec tria: dolus debet esse gravis, lex in favorem partis innocentis esse debet, 
nihil inquirendum est de fundamento, seu quo iure defectus consensus ex dolo matrimonium irritet.” 
(PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Coetus studiorum de 
matrimonio – adunatio, 01.07.1968, w: Communicationes 3 (1971) 66). 
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wszystkich zaproponowanych następującą formułę nowej ustawy: “Matrimonium 

invalidum est si quis graviter ac dolose de alterius partis qualitate magni momenti 

deceptus matrimonium ineat, quod re vere cognita non contraheret”182 – „Małżeństwo 

jest nieważne, jeżeli ktoś oszukany w sposób poważny i podstępny odnośnie do 

przymiotu drugiej strony o dużym znaczeniu, zawrze małzeństwo, którego by nie 

zawarł, znając prawdę”. 

Formuła ta nie pozostała jednakże bez uwag konsultorów, które dotyczyły m.in. 

wagi przymiotu, lepszego uwypuklenia elementu podstępu czy też dołączenia warunku 

odnośnie do samego przymiotu. Stąd też pojawiła się inna propozycja dotycząca treści 

nowego kanonu: ”Si quis ob dolum deceptus de alterius partis qualitate, quae 

consortium vitae gravite perturbet, ad matrimonium contrahendum inducitur, invalide 

contrahit”183. 

Jednak i ta formuła pozostawiała wiele niejasności, pojawiły się bowiem wśród 

konsultorów wątpliwości dotyczące uznania również skutku podstępu, którego 

dokonałyby osoby trzecie. Zdecydowana większość konsultorów optowała za 

dopuszczeniem takiego rozwiązania. Po raz kolejny i w tej formule powrócił (wydaje 

się najistotniejszy) temat znaczenia i wagi przymiotu osoby. Stąd też pojawiła się 

propozycja jednego z konsultorów, aby użyć bardziej precyzyjnego sformułowania: 

„quae consortium vitae ex sese graviter tangat”184. W późniejszych dyskusjach 

powrócono ponownie do tego, negując poprawność użycia w tym kontekście określenia 

qualitas, ponieważ zdaniem kilku konsultorów jest ono samo w sobie pozytywne, a 

zatem nie może być używane do nazywania czegoś, co zakłóca wspólnotę małżeńską. 

Postutalt ten nie znalazł jednak większej aprobaty, gdyż – jak zauważył sekretarz grupy 

– jest to jedynie kwestia językowa185. Nie pominięto i przy tej formule dyskusji w 

przedmiocie samego podstępu; chodziło o to, by zastanowić się, czy w przypadku 

podstępnego wprowadzenia w błąd dla uzyskania zgody małżeńskiej działanie to będzie 

rozpatrywane tylko w odniesiniu do podmiotu biernego (ofiara podstępu) – wtedy jej 

 
182 Por. tamże, 67–68. 
183 „Jeżeli ktoś oszukany z powodu podstępu odnośnie do przymiotu drugiej strony, który poważnie zakłóca 

wspólnotę życia małżeńskiego, jest nakłaniany do zawarcia małżeństwa, zawiera je w sposób nieważny.” 
(Tamże, 69). 

184 Por. tamże, 70. 
185 Por. tamże, 73. 
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zgoda jest uznanwana za nieważną i ma ona możliwość ponownego zawarcia 

małżeństwa – czy również do podmiotu czynnego (sprawcy podstępu) – w tym 

przypadku należałoby dodać nową formułę: „si quis coram altera parte defectum 

quemdam qui natura sua aptus sit, ad consortium vitae graviter perturbandam, dolose 

reticuerit dum eadem persona nequit validum inire matrimonium”186.  

Z przebiegu dyskusji nad wprowadzeniem „podstępnego wprowadzenia w błąd 

co do przymiotu osoby” do nowego Kodeksu zauważyć można bardzo wyraźnie, że z 

niezwykłą starannością i dokładnością dobierano odpowiednie określenia do 

właściwego ujęcia nowej ustawy, przede wszystkim zaś zauważalna jest ogromna troska 

konsultorów o zachowanie doktryny o nierozerwalności małżeństwa i świętości tego 

związku kobiety i mężczyzny nawet w perspektywie uznania wpływu podstępu na 

ważność małżeństwa. Jednym z przykładów tejże troski jest szeroka uwaga szóstego 

konsultora odnośnie do przyjętego w dotychczasowej formule wyrażenia graviter 

deceptus. Ponieważ część konsultorów uznała, że zwrot ten zawiera w sobie pewien 

nadmiar i należy go przeredagować, wspomniany konsultor podał przykład na to, iż 

redakcja ta nie jest potrzebna: małżonek wie, że jego żona jest chora na zaraźliwą 

gruźlicę, jednakże jest on w błędzie spowodowanym podstępem dotyczącym stadium 

tejże choroby. Zatem to, co dotyczy przedmiotu, jest poważne, ale w tym wypadku sam 

podstęp nie ma ciężkiego charakteru, ponieważ niewiedza małżonka dotycząca tylko 

stadium choroby może być w tym przypadku uznana za mało znaczącą. W ten sposób 

zostało przegłosowane wprowadzenie tego zwrotu do schematu nowego kanonu187. W 

dalszym toku dyskusji większość konsultorów uznała za podstęp również przemilczenia 

lub zaniechanie jakiejś czynności. W późniejszych dyskusjach konsultorów wysuwano 

propozycje, które w swej treści zawierały określenie podstępu biernego (przemilczenie), 

jak również wymieniały konkretne przymioty dotyczące osoby (np.: choroba 

weneryczna, homoseksualizm, ciąża kobiety z innym mężczyzną)188. Te rozważania 

zakończyła następująca formuła nowego kanonu: „qui matrimonium init deceptus dolo, 

 
186 Por. tamże, 70. 
187 Por. tamże, 72. 
188 Por. tamże, 73. 
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etiam per reticentiam patrato, circa aliquam alterius partis qualitatem, que nata est ad 

consortium vitae coniugaliis graviter perturbandum, invalide contrahit”189. 

Lektura prac grupy kosultorów De matrimonio wskazuje, iż nie dyskutowano 

jedynie nad samym brzmieniem kanonu, ale również poruszone zostały inne kwestie, 

które ostatecznie zdecydowały o formule nowej ustawy, tak jak: czy podstęp, które 

uderza w ważność małżeństwa, może zostać spowodowane przez osobę trzecią, czy 

podstęp mógłby zostać dokonany w celu wymuszenia zgody małżeńskiej, czy 

przyznanie się strony do udziału w oszustwie na swoją korzyść może sprawić, by 

małżeństwo zostało uznane za nieważne, czy oprócz podstępu dotyczącego z przymiotu 

osoby, także oszustwo względem istotnego przymiotu małżeństwa powinno czynić 

zgodę nieważną i wreszcie czy należałoby postanowić, że podstęp tylko wtedy narusza 

umowę, jeśli dzięki niemu została ona zawarta190. 

Punktem wyjścia do dyskusji stała się ogólna teza, iż doktryna o oszustwie 

wydaje się być niedostatecznie dopracowana przez prawników i już z tego powodu 

trzeba obawiać się, by nie wzrosła za bardzo liczba przypadków stwierdzenia 

nieważności małżeństwa z powodu oszustwa. Jednakże konsultorzy byli zgodni co do 

tego, że mają miejsce przypadki, w których podstęp jest dokonany przez osobę trzecią, 

zwłaszcza jeśli rodzice mają bardzo duży wpływ na zawierany przez dzieci związek 

małżeński. Dodatkowo za tym rozwiązaniem przemawiał również fakt, iż niezależnie 

czy oszustwa dokonuje osoba trzecia, czy jedna ze stron małżeństwa, ma miejsce 

zakłócenie w sposób bardzo ciężki percepcji poznawczej; wystarczy, że osoba uczciwa 

została wprowadzona w określony błąd przez machinację albo przez podstępne 

przemilczenie. Dlatego tym bardziej należy bronić osoby oszukanej przed poważną 

niesprawiedliwością i przed grożącym prześladowaniem ze strony współmałżonka 

czyniącym życie strony oszukanej niezwykle ciężkim i nieznośnym191. Z drugiej strony 

konsultorzy przypominali, że małżeństwo w obecnych czasach jest szczególnie 

uznawane za akt personalny; dlatego w tak poważnej decyzji młodzi nie mogą kierować 

się w żadnym razie wpływem z zewnątrz. Małżeństwo rodzi się z relacji między 

 
189 Por. tamże, 77. 
190 Por. tamże, 83–93. 
191 Por. tamże, 83. 
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narzeczonymi, a nie między narzeczonymi a osoba trzecią; dlatego tylko oni sami są 

odpowiedzialni za tę decyzję. Kiedy prawdziwe oszustwo jest popełniane przez osobę 

trzecią, są dwa możliwe przypadki, które odnoszą się do strony, na korzyść której 

oszustwo zostało popełnione: albo jest ona świadoma popełnionego czynu i wtedy zgoda 

uznawana jest za nieważną z powodu rozbieżności zamierzeń obu stron, albo jest go 

nieświadoma – i wtedy zgoda nie doznaje żadnego błędu z winy oszustwa. Pojawiły się 

zatem wśród konsultorów zasadne obawy, iż uznanie podstępnego wprowadzenia w 

błąd przez osobę trzecią jako podstawę do nieważności małżeństwa, mogłoby 

spowodować, iż niemal wszystkie małżeństwa można by uznać za nieważne192. 

Argumentując to stanowisko, posłużono się analogią z kan. 542, 1º oraz kan. 572 § 1, 

4º Kodeksu z 1917 r., dotyczącymi przyjęcia do nowicjatu oraz złożenia profesji 

zakonnej. W przywołanych sytuacjach podstęp dokonany przez osoby trzecie staje się 

jedynie działaniem zakłócającym, a nie unieważniającym. W odniesieniu do 

małżeństwa, zdaniem kilku konsultorów, podstęp osoby trzeciej może być 

rozpatrywany jako uderzający w ważność małżeństwa tylko wtedy, gdy mogłaby ona w 

rzeczywistości tak uczynić, ponieważ miałaby jakąś korzyść w przygotowaniu oszustwa 

albo byłaby osobą bliską lub spokrewnioną, itp. Dyskusja zakończyła się głosowaniem, 

w którym większość konsultorów (8 spośród 13) opowiedziała się za uznaniem 

nieważności małżeństwa zawieranego pod wpływem podstępu dokonanego przez osobą 

inną niż sami nupturienci. Nie zyskał jednak poparcia wniosek, aby wyrażenie o 

podstępie przygotowanym przez osobę trzecią znalazło się w treści nowego kanonu193.  

Podobna ilość konsultorów (8 spośród 11) odpowiedziała twierdząco na kolejne 

z postawionych dubium, dotyczące znaczenia oszustwa pośredniego i bezpośredniego. 

Zdecydowali oni, że tylko przez bezpośrednie oszustwo (spowodowane przez jedną ze 

stron) powstaje niezgodność zamiarów dotyczących przedmiotu zgody. Konsultorzy 

byli zgodni, że przez oszustwo pośrednie wolność nie jest naruszana. Zatem powinno 

się doszukiwać intencji użycia podstępu bardziej w działaniach; często bowiem podstęp 

tylko w tej sprawie wydaje się być pośredni, lecz w rzeczywistości jest bezpośredni, 

ponieważ wprowadzenie w błąd postępuje tak dalece, że prowadzi do podstępu 

 
192 Por. tamże, 85. 
193 Por. tamże, 86. 



86 
 

przekraczającego normy zgody małżeńskiej, choć przez osoby trzecie postrzegane jest 

jedynie jako pośrednie194. 

Względem kolejnej wątpliwości (czy przyznanie się strony do udziału w 

oszustwie na swoją korzyść może sprawić, by małżeństwo zostało uznane za nieważne) 

przede wszystkim rozważana była propozycja podana przez jednego z konsultorów, aby 

kwestię tę przekazać do zbadania grupie konsultorów De processibus, ponieważ norma, 

którą należy ustanowić, nie dotyczy materialnego prawa małżeńskiego, lecz prawa 

procesowego. Wszyscy konsultorzy byli zgodni co do tej propozycji, niemniej jednak 

podjęto dyskusję nad postawionym pytaniem. Tutaj również była pełna zgodność. Co 

więcej, wskazano, że jeśli oszustwo jest przygotowane przez osobę trzecią za wiedzą 

strony, na korzyść której jest ono dokonywane (strona ta nie jest uczestnikiem oszustwa, 

a jedynie przez przemilczenie wyraża na nie zgodę), to jest ona zdolna do zaskarżenia 

małżeństwa. Sekretarz zebrania zaproponował, aby konkluzję tejże dyskusji („casus 

erroris dolosi quad ius accusandi matrimonium ex parte coniugis specialem meretur 

considerationem”) przekazać do grupy konsultorów De processibus195. 

Dwaj spośród konsultorów mieli również zastrzeżenie odnośnie do pytania czy 

podstęp dotyczący nie tylko przymiotu osoby, ale także istotnego przymiotu małżeństwa 

może czynić małżeństwo nieważnym. W trakcie dyskusji wszyscy konsultorzy byli 

zgodni, że wprowadzenie takiej normy jest zbyteczne, ponieważ w tym przypadku 

małżeństwo już jest nieważne na mocy prawa naturalnego z powodu symulacji. Co 

więcej, ustalono, iż kwestia rozważenia tej wątpliwości winna być podjęta podczas 

rozważania kan. 1084196. 

Okazję do przedłożenia ostatniej wątpliwości poddał jeden z konsultorów, który 

w swojej wypowiedzi zaproponował formułę, przez którą objaśnia się, że niedoskonałe 

„matrimonium, in quo obeundo error obvennit (…) si error dolo gravi (…) causetur”197. 

Jego zdaniem sytuacja, która rodzi możliwość nieważności małżeństwa, winna dziać się 

dokładnie w czasie zawierania małżeństwa; czyn ten jest dokonany w wyniku podstępu 

 
194 Por. tamże, 86–89. 
195 Por. tamże, 89–91. 
196 Por. tamże, 91. 
197 Por. tamże. 
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i z niego wypływa błąd strony oszukanej198. Inny z kolei konsultor rozwinął powyższy 

argument, stwierdzając, że w małżeństwie zawartym w wyniku podstępu niemalże 

nigdy nie występuje powiązanie przyczynowe pomiędzy podstępem i zgodą strony 

oszukanej. Wskazał tym samym na następujący przykład: Sempronia zawarła 

małżeństwo z Gajuszem z wolnej woli i z miłości. Po miesiącu Sempronia odkryła, że 

Gajusz wykazuje oznaki homoseksualizmu. Stwierdziła zatem, że jej małżeństwo jest 

nieważne, ponieważ jeśliby wiedziała, że Gajusz wykazuje takie objawy, to nie 

zawarłaby z nim związku małżeńskiego. Nie istnieje zatem związek między 

przygotowanym podstępem a zgodą, której udzieliła Sempronia, bowiem małżeństwo 

zawiera się przy takiej zgodzie, jaką wyraża się w danym momencie, nie zaś przy 

zgodzie opartej na przeczuwanych bądź rozważanych zamierzeniach, której by 

Sempronia nie wyraziła, jeśliby wiedziała o homoseksualizmie Gajusza. Jeśli ktoś 

wyraziłby zgodę jedynie na podstawie swoich założeń czy przypuszczeń, to nie miałaby 

ona jakiejkolwiek mocy prawnej. Taki zamiar nie może odnosić się do początku 

małżeństwa. Gdyby postępować tym sposobem, to wszystkie niemal małżeństwa (z racji 

zamiaru domniemanego) mogą być nieważne. Minimalna większość konsultorów (6 

spośród 11 głosujących) przyjęła, że podstęp wtedy tylko zakłóca zgodę, gdy daje 

powód do zawarcia małżeństwa. Tym samym rozszerzono formułę kan. 1084 bis o 

materię podaną w analizowanej wątpliwości199. 

W toku powyższych dyskusji konsultorzy zrezygnowali z propozycji określenia 

w treści nowego kanonu pewnego rodzaju katalogu podstępów, które mogą wpływać na 

ważność zawieranego małżeństwa.  

W dniu 13 listopada 1968 r. grupa konsultorów określiła formułę kan. 1084 bis 

na następującą: „Qui matrimonium init deceptus dolo, ad obtinendum consensum 

patrato, etiam per reticentiam, circa aliquam alterius partis qualitatem, quae nata est ad 

consortium vitae coniugalis graviter perturbandum, invalide contrahit”. Jedna z 

ostatnich dyskusji konsultorów nad ostatecznym brzmieniem formuły kanonu 

 
198 „(…) res que nullitatem matrimonii parit, tempore contrahendi matrimonii actu (non solum interpretative) 

adesse debet et est factum deceptionis dolose patratae et inde consequens error partis deceptae.” (Tamże, 91). 
199 Por. tamże, 91–93. 
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doprowadziła w konsekwencji do pominięcia zwrotu etiam per reticentiam. Konsultorzy 

uznali, że w ten sposób kanon stanie się bardziej rozumiały i prosty w interpretacji200. 

W opublikowanym w 1977 r. Schema «De Sacramentis» kanon dotyczący 

deceptus dolo został przyjęty jako kan. 300, w treści pokrywając się całkowicie z wersją 

przyjętą podczas ostatnich dyskusji konsultorów201. Na posiedzeniu w dniu 18 maja 

1977 r. wniesiono cztery uwagi do dotychczasowej propozycji treści nowego kanonu202. 

W drugiej z wniesionych uwag podniesiona została kwestia aplikacji nowej normy 

również w odniesieniu ad casum simplicis erroris203. Z kolei trzecia uwaga wyrażała 

niejako obawę, iż wprowadzenie tego kanonu do nowego Kodeksu, bez określenia 

ciężkości podstępu spowoduje wzrost ilości wnoszonych spraw o nieważność 

małżeństwa204. W podobnym tonie wyrażona została ostatnia z uwag, w której 

spostrzeżono, iż sformułowanie „circa aliquam alterius partis qualitatem, quae nata est 

ad consortium vitae coniugalis graviter perturbandum” stwarza zagrożenie szerokiej 

interpretacji. Jako uzasadnienie słuszności tejże uwagi podany został przykład sytuacji, 

w której ktoś błędnie uważał, że druga strona jest bogata i w konsekwencji stwierdził, 

że zakłóciło to poważnie wspólnotę życia małżeńskiego205. Do powyższych obiekcji w 

sposób niezwykle krótki i negatywny, tj. odrzucający powyższe obawy, ustosunkował 

się Sekretariat Papieskiej Komisji do Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego. W 

odniesieniu do drugiej z uwag wskazał, że podstęp jest czymś znacznie cięższym niż 

zwykły błąd, na kolejną zaś odpowiedział, że dolus in canone est gravis ex obiecto ipso. 

Ostatnia z uwag również wydała się być przez Sekretariat uznana za bezpodstawną; 

argumentowano, że formuła kanonu jest wystarczająca, by zabezpieczyć przed 

dowolnością interpretacji, gdyż wskazane jest, aby przymiot ten był wystarczająco 

ciężki, by mógł zakłócić wspólnotę małżeńską. Co więcej, według odpowiedzi 

Sekretariatu w przyszłości orzecznictwo, w razie potrzeby, może dokonać oceny 

 
200 Por. tamże, 97. 
201 Por. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Coetus studiorum de iure 

matrimoniali – adunatio, 18.05.1977, w: Communicationes 9 (1977) 373. 
202 Por. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Relatio – Liber IV, De 

Ecclesiae munere sanctificandi, w: Communicationes 15 (1983) 232. 
203 Por. tamże, 232. 
204 Por. tamże. 
205 Por. tamże. 
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przymiotów, które ze swoje natury mogą poważnie utrudnić życie we wspólnocie 

małżeńskiej206. W rezultacie dokonano niewielkiej zmiany w dotychczasowej treści kan. 

300 i przyjęto go jako kan. 1052 Schematu z 1980 r. Jego treść była następująca: “Qui 

matrimonium init deceptus dolo, ad obtinendum consensum patratum, circa aliquam 

alterius partis qualitatem, quae nata est ad consortium vitae coniugalis graviter 

perturbandum, invalide contrahit”207. 

Kanon w powyższej treści został przedłożony do oceny papieżowi Janowi 

Pawłowi II, który dokonał jej we współpracy z powołaną przez siebie do tego celu 

komisją208. W wyniku tych prac dokonano zmiany terminologicznej. W miejsce 

określenia quae nata est przyjęto quae suapte natura, a termin in casu zastąpiono potest. 

Tym samym zmieniona treść kan. 1052 została przyjęta jako kan. 1098 w Schemacie z 

1982 r.209, a następnie w niezmienionej formule jako kan. 1098 w nowo 

promulgowanym Kodeksie z 1983 r. 

 

 

Schema «De 
Sacramentis»  
kan. 300 (1977 r.) 

Schema Codicis 
kan.1052 (1980 r.) 

Schema Codicis 
kan. 1098 (1982 r.) 

CIC 1983 r. 
kan. 1098 

 
Qui matrimonium 
init deceptus dolo, 
ad obtinendum 
consensum patrato, 
circa aliquam 
alterius partis 
qualitatem, quae 
nata est ad 
consortium vitae 
coniugalis graviter 
perturbandum, 
invalide contrahit 

 
Qui matrimonium 
init deceptus dolo, 
ad obtinendum 
consensum 
patratum, circa 
aliquam alterius 
partis qualitatem, 
quae nata est ad 
consortium vitae 
coniugalis graviter 
perturbandum, 
invalide contrahit 

 
Qui matrimonium 
init deceptus dolo, 
ad obtinendum 
consensum patrato, 
circa aliquam 
alterius partis 
qualitatem, quae 
nata est ad 
consortium vitae 
coniugalis graviter 
perturbandum, 
invalide contrahit 

 
Qui matrimonium 
init deceptus dolo, 
ad obtinendum 
consensum patrato, 
circa aliquam 
alterius partis 
qualitatem, quae 
suapte natura 
consortium vitae 
coniugalis graviter 
perturbare potest, 
invalide contrahit 
 

 
206 Por. tamże, 232–233. 
207 Por. tamże, 232–233. 
208 Por. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Schema «De 

Sacramentis», w: Communicationes 13 (1981) 436. 
209 Por. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Codex Iuris Canonici: 

Schema Novissimum iuxta placita Patrum Commissionis Emendatum atque Summo Pontifici Praesentatum, 
Città del Vaticano 1982. 
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1.4. Natura wady zgody z kan. 1098 

 

Historia ewolucji doktryny dotycząca wpływu podstępu na ważność zgody 

małżeńskiej wskazuje na fakt, iż nie był to temat łatwy ani też tak oczywisty, jak miało 

to miejsce przy kategorii błędu dotyczącego przymiotu osoby. Przez wiele wieków 

kategoria podstępu w ogóle nie była brana pod uwagę lub zajmowano się nią w 

odniesieniu do aktów prawnych innych niż zgoda małżeńska. Co więcej, z 

zaprezentowanych powyżej prac nad aktualnym Kodeksem Prawa Kanonicznego 

wynika, iż podczas formułowania treści nowego kanonu dotyczącego podstępnego 

wprowadzenia w błąd pojawiło się również wiele trudności. Jak widać, nie była to 

kategoria wady zgody jednoznaczna do określenia i oceny i wydaje się nadal taką nie 

być. Nie mniej trudności a także stanowisk pojawia się również w odniesieniu do 

określenia źródła podstępnego wprowadzenia w błąd, a co za tym idzie, uznania jego 

retroaktywności lub też nie. Ma to obecnie kluczowe znaczenie nie tylko w odniesieniu 

do procesów o stwierdzenie nieważności małżeństw zawartych przed wejściem w życie 

obowiązującego Kodeksu (tych będzie coraz mniej), ile do aplikowania tejże normy do 

małżeństw zawartych między niekatolikami. 

Już w trakcie prac grupy konsultorów De matrimonio jeden z nich wskazał w 

swej wypowiedzi, iż nowa kategoria wady zgody wprowadzana do Kodeksu ma 

charakter ustawy pozytywnej, której celem jest przede wszystkim ochrona 

sprawiedliwości względem strony podstępnie wprowadzonej w błąd210. Wydaje się, że 

jest to jedyna wzmianka o naturze kan. 1098, którą możemy odnaleźć w zapisach prac 

konsultorów.  

Brak jasnego rozwiązania retroaktywności kan. 1098 Kodeksu z 1983 r. skłoniły 

biskupa Fryburga Bryzgowijskiego, by zwrócić się do Papieska Komisja Interpretacji 

Autentycznej Kodeksu (obecnie Papieska Rada ds. Interpretacji Tekstów 

Legislacyjnych) o jasne i jednoznaczne stanowisko w tej kwestii. Odpowiedź została 

 
210 „Novum caput nullitatis ex dolo statuitur lege positive ad tuendam iustitiam in favorem patris deceptae.”. 

(PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Coetus studiorum de 
matrimonio – adunatio, 01.07.1968, w: Communicationes 3 (1971) 92). 
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podana przez kard. C. Lara, ówczesnego przewodniczącego Komisji w dniu 8 lutego 

1986 r. ale miała ona jedynie charakter prywatny211. Kardynał napisał, iż w przypadku 

braku interpretacji autentycznej odnośnie do potwierdzenia retroaktywności kan. 1098, 

mając również na uwadze dubium procesowe, należy zastosować kan. 1060 i w razie 

wątpliwości opowiedzieć się za ważnością małżeństwa212. Kardynał opowiedział się w 

niej za pochodzeniem normy z prawa pozytywnego, co tym samym nie daje możliwości 

jej retroaktywnego skutku. Biorąc jednak pod uwagę ogromną różnorodność 

przypadków, które podlegają normie kan. 1098, kardynał nie wykluczył możliwości, by 

niektóre z nich mogły pochodzić także z prawa naturalnego213. Pomimo, iż odpowiedź ta 

była dość jednoznaczna, pozostawała ona nadal opinią nieoficjalną. W dniu 25 listopada 

1986 r. na sesji plenarnej Komisja zajęła się problemem źródła i rektoraktywności kan. 

1098, niemniej stwierdzone jedynie zostało, iż problem ten z punktu widzenia rozwoju 

doktryny nie jest wystarczający dojrzały, aby móc w tym czasie podać autentyczną i 

jednoznaczną interpretację tej normy214. 

Nie rozstrzygnięto zatem definitywne powyższej kestii, wręcz przeciwnie, 

wskazano, iż materia ta wymaga wielu analiz i badań. Pomocną w jej rozwiązaniu stała 

się inna odpowiedź tejże Komisji z 15 listopada 1986 r., która udzielona została w 

związku z zapytaniem o możliwość stosowania kan. 1103 (vis et metus) wobec 

małżeństwa niekatolików215. Otóż Komisja odpowiedziła twierdząco, co wskazuje na 

 
211 Treść listu jak i odpowiedź nie zostały opublikowane, stąd podaję za: M. T. ROMANO, La rilevanza 

invalidante del dolo sul consenso matrimoniale (can. 1098 C.I.C.): dottrina e giurisprudenza, 195. 
212 „In mancanza di una interpretazione autentica che sancisca la non retroattiva del can. 1098, attesa l’esistenza 

del dubio sulla natura del prescritto can. 1098 – e di conseguenza sulla sua applicabilità o meno ai matrimonii 
celebrati prima del 27.IX.1983 – occorre tener conto del can. 1060, in base al quale „in dubio standum est pro 
valore matrimonii.” (podaję za: M. T. ROMANO, La rilevanza invalidante del dolo sul consenso matrimoniale 
(can. 1098 C.I.C.): dottrina e giurisprudenza, 196). 

213 „La Consulta è incline a ritenere il disposto del can. 1098 di diritto meramente positivo, e pertanto non 
retroattivo. Data comunque la grande varietà di casi che potrebbero cadere sotto la fattispecie ivi descritta, non 
si può escludere a priori che alcuni di essi possano configurare nullità derivanti dal diritto naturale, nel cui caso 
sarebbe legittima una sentenza affermativa.” (podaję za: M. T. ROMANO, La rilevanza invalidante del dolo 
sul consenso matrimoniale (can. 1098 C.I.C.): dottrina e giurisprudenza, 196). Por. też Sent. c. 
STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 27.01.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 65–66, oraz G. RUARO, Errore 
e dolo nel consensu matrimonial, w: Matrimonio e disciplina ecclesiastica, Milano 1996, 98. 

214 Stwierdzenie to podaję za: Schreiben der Päpstlichen Kommission zur authentischen Interpretation des Codex 
Iuris Canonici an den Erzbischof von Freiburg/Brsg. vom 12. 12. 1986 über die rückwirkende Kraft des can. 
1098 CIC (Arglistige Täuschung), w: Archiv für katholisches Kirchenrecht 155 (1986) 482. 

215 Por. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, 
Responsiones ad proposita dubia, 25.11.1986, w: AAS 79 (1987) 1132. 
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źródło ustawy w prawie naturalnym, a tym samym poniekąd wskazuje, że kategorie 

wady, które ograniczają wolę osoby (a do takich należy podstępne wprowadzenie w 

błąd), mogą posiadać swoje źródło w prawie naturalnym. Dyskusje te dały początek 

zaistnienia kilku kierunków rozwoju doktyryny o naturze deceptus dolo, które zostaną 

zaprezentowane poniżej. 

 

1.4.1. Prawo naturalne jako źródło kan. 1098 

 

Część kanonistów reprezentuje stanowisko, które opowiada się za pochodzeniem 

kan. 1098 z prawa naturalnego. Wśród jej przedstawicieli, jeszcze przed wejściem w 

życie Kodeksu, znalazł się U. Navarrete. W komentarzu do Schema iuris recogniti «De 

matrimonio» opowiadał się za stanowiskiem uznającym naturalny charakter normy z 

kan. 1098. Ponadto autor ten pisał, iż z pewnością, jeśli małżeństwo jest zawierane w 

kategoriach kontraktualistycznych, nie ma to znaczenia czy błąd wynika z podstępu, czy 

też nie, ponieważ w takim samym stopniu każdy jest chroniony przed machinacjami 

drugiej strony. Autor twierdził, że źródłem dla tej ustawy jest prawo naturalne, bowiem 

teolodzy, jak i kanoniści, nie wychwytują go w historii. Fundamentem tej opinii była 

dla tego kanonisty natura konsensu, który w sytuacji podstępu nie może być skuteczny, 

a tym samym nie może mieć miejsca wzajemne oddanie siebie i przyjęcie małżonków z 

powodu nieprawdziwego obrazu jednego z nupturientów (lub obu)216. Kilkanaście lat 

później U. Navarrete nie był już obrońcą tego stanowiska, lecz nie można też 

powiedzieć, by jednoznacznie opowiadał się za prawem pozytywnym217.  

 J. M. Serrano Ruiz opowiadał się z większą stanowczością za naturalnym 

pochodzeniem kan. 1098. Jego zdaniem, ponieważ Chrystus podniósł małżeństwo 

naturalne do rangi sakramentu, przez co też została podkreślona jego świętość, stąd 

dolus uderza w tę właśnie świętość życia małżeńskiego218. Niemniej jednak warto w 

tym miejscu zauważyć, że analiza ta nie odpowiada na pytanie o możliwość aplikacji 

 
216 Por. U. NAVARRETE, Schema iuris recogniti De matrimonio: textus et observations, w: Periodica 63 (1974) 

638–639. 
217 Por. U. NAVARRETE, Canon 1098 de errore doloso estne iuris naturalis an iuris positivi Ecclesiae?, w: 

Periodica 76 (1987) 166. 
218Por. J. M. SERRANO RUIZ, El dolo en el consentimiento matrimonial, w: Revista Española de Derecho 

Canonico 29 (1973) 180. 
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normy kan. 1098 wobec małżeństw osób nieochrzczonych. Skoro punktem odniesienia 

jest godność małżeństwa jako sakramentu, a w myśl kan. 1055 umowa małżeńska jako 

sakrament istnieje tylko między ochrzczonymi, powstaje pytanie o zastosowanie 

pochodzenia z prawa naturalnego tejże normy we wszystkich jej aspektach, tj. również 

wobec małżeństwa jedynie naturalnego, a nie sakramentalnego.  

Do grupy kanonistów uznających prawo naturalne jako źródło kan. 1098 należą 

również m.in. J.G. Johnson219, P. Moneta220, G. Giustiniano221, J. F. Castaño222, J. J. 

Cuneo223 oraz P. J. Viladrich224. Ostatni z wymienionych podkreśla jednak, iż norma ta 

w obowiązującym kształcie została określona przez prawodawcę pozytywnego, ale stało 

się tak ze wszystkimi normami z prawa naturalnego, włącznie z ius connubii. W swojej 

argumentacji odwołuje się on do prac nad reformą Kodeksu, w trakcie których kan. 1098 

(ale także kann. 1095, 1097 § 2, 1099, 1101 § 2, 1103) stał się jedynie lepiej 

uporządkowanym legislacyjnie wynikiem poprzedzjącego te prace orzecznictwa225. Z 

kolei J. J. Cuneo jako argument podaje fakt, iż rewizja prawa, w szczególności w 

pracach dotyczących kan. 1098, dokonywana przez Papieską Komisję, opierała się 

głównie na argumentach filozoficznych, nie zaś na autorytecie Kościoła w dziedzinie 

stanowienia przeszkód i wad zgody. Stąd też, zdaniem Cueno, Komisja opowiadała się 

za satanowiskiem, że tym, co czyni małżeństwo nieważnym w przypadku kan. 1098, 

jest zaburzenie aktu woli i zniekształcony nieprawdziwy substancjalny podmiot 

kontraktu226.  

G. Giustiniano uznaje z kolei, że błąd, który zakłada kan. 1098, jest błędem 

natury substancjalnej (kan. 126), dlatego też nie tylko czyni niemożliwym zaistnienie 

 
219 Por. J.G. JOHNSON, On the Retroactive Force of Canon 1098, w: Studia canonica 23 (1989) 61–83. 
220 Por. P. MONETA, Il matrimonio nel nuovo diritto canonico, Genova 1986, 162–163. 
221 Por. G. GIUSTINIANO, Ancora in tema di dolo ‘ex’ can. 1098 CIC, w: Il Diritto Ecclesiastico 97 (1986) II, 

559–558. 
222 Por. J. F. CASTAÑO, Il dolo nel matrimonio, w: La nuova legislazione matrimoniale canonica: il consenso: 

elementi essenziali, difetti, vizi, Città del Vaticano 1986, 110. 
223 Por. J. J. CUNEO, Deceit/Error of Person as a Caput Nullitatis, w: CLSA Proceedings 45 (1983) 154–166. 
224 Por. P. J. VILADRICH, Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny i interpretacji w kanonicznych procesach 

o stwierdzenie nieważności małżeństwa (kanony 1095–1107), (tłum.) S. ŚWIACZNY, Warszawa 2002, 203. 
225 Por. tamże. 
226 Por. J. J. CUNEO, Deceit/Error of Person as a Caput Nullitatis, 166. 
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małżeństwa jako wspólnoty, ale przede wszystkim czyni to z samej natury 

małżeństwa227.  

K. Lüdicke, nawiązując do kan. 1095, stwiedził, że podstępne wprowadzenie w 

błąd co do przymiotu osoby uniemożliwia podjęcie istotnych praw i obowiązków, stąd 

też kan. 1098 nie można pogodzić z zasadą, według której małżeństwo ujmowane jest 

jako konsens małżeński228. 

Wypowiedź Papieskiej Komisji Interpretacji Autentycznej Kodeksu z 15 

listopada 1986 r., dotyczącą kan. 1103 i pozytywnej aplikacji tej normy do małżeństw 

niekatolików (a zatem uznanie, iż pochodzi ona z prawa naturalnego), wykorzystał jako 

argument w swoim stanowisku G. Ruaro. Ponieważ jego zdaniem istnieje głęboka 

analogia pomiędzy bojaźnią i podstępem – obie kategorie ograniczają wolność wyboru 

jak i rozeznanie oceniające osoby – dlatego również kan. 1098 można uznać za 

pochodzący z prawa naturalnego229. 

Z kolei B. Bohlen odwołuje się do argumentu teologicznego, który potwierdza 

pochodzenie kan. 1098 z prawa naturalnego. Jego zdaniem ustawodawca wprowadził tę 

normę nie tylko w celu ochorny małżeństwa jako wspólnoty życia i miłości, lecz także 

do ochrony jego sakramentalnego charakteru230. 

Teoria ta znajduje poparcie również wśród polskich kanonistów. P. Majer za 

wyraz poparcia tej teorii ze strony prawodawcy uznaje fakt, iż deceptus dolo zaliczony 

został do wad zgody a nie do przeszkód małżeńskich. Ponadto autor przypomina, iż 

zgodnie z kan. 1057 § 1 przyczyną sprawczą małżeństwa jest prawna zdolność 

nupturientów do wyrażenia zgody oraz sam akt woli zawarcia małżeństwa.  

W przypadku kan. 1098 mamy do czynienia z pewnym „wewnętrznym” defektem wady 

zgody, które to wady normy Kodeksu określają w sposób deklaratywny, a nie 

konstytutywny. Co więcej, kontynuuje kanonista, zadaniem ustawodawcy, zgodnie z 

zasadą konsensualną, jest dostosowanie ustaw prawa pozytywnego do stanu 

 
227 Por. G. GIUSTINIANO, Ancora in tema di dolo ‘ex’ can. 1098 CIC, 559–558. 
228 Por. K. LÜDICKE, Heiligungsamt: Ehe, w: Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, t. IV, Essen 

1985, ad. 1098, nr 4. 
229 Por. G. RUARO, Errore e dolo nel consensu matrimonial, 98. 
230 Por. B. BOHLEN, Tauschung im Eherrecht der katolischen Kirche, Essen 1994, 250–251. 
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faktycznego psychiki ludzkiej i relacji między intelektem a wolą kontrahenta231. 

Zgodnie z powyższym P. Majer uznaje, iż wszystkie wady zgody pochodzą z prawa 

naturalnego, gdyż są jedynie „rozwinięciem” zasady konsensualnej. „Tak jak żadna 

władza ludzka nie może uzupełnić naturalnie wadliwej zgody małżeńskiej, tak samo 

żadna władza ludzka nie może orzec, że naturalnie wystarczający akt woli małżeńskiej 

jest wadliwy i niezdolny do stworzenia małżeństwa, a właśnie taka jest rola regulujących 

wad konsensusu”232. Najwyższa władza kościelna jedynie poprzez przeszkody 

małżeńskie, z wyjątkowo poważnych racji, może odebrać aktowi woli skuteczność 

prawną, tym samym ograniczając ius connubii osoby233. Na koniec P. Majer stwierdza, 

że świadoma decyzja prawodawcy o ujęciu podstępu jako wady zgody a nie przeszkody, 

wskazuje jednoznacznie na fakt, iż jest on naturalną konsekwencją defektu aktu woli 

jednego lub obojga nupturientów, a zatem ma swoje źródło w prawie naturalnym234.  

Teza o prawie naturalnym jako źródle kan. 1098 jest podzielana również przez 

niektórych spośród sędziów Roty Rzymskiej, jednakże nie stanowią oni licznej grupy. 

Pierwszym wyrokiem Roty Rzymskiej, który odniósł normę kan. 1098 do małżeństwa 

zawartego przed wejściem w życie Kodeksu, był dekret coram Serrano Ruiz z dnia 28 

maja 1982 r. (a więc rok przed ogłoszeniem Kodeksu przez Jana Pawła II, kiedy to kan. 

1098 był jeszcze w Schemacie). Audytor Roty Rzymskiej, publikując go, nie dokonał 

zastosowania jeszcze nieobowiązującego prawa, a jedynie komentarza do normy, która 

miała wkrótce zostać ogłoszona. Stwierdził on przy tym, iż zgoda wyrażona pod 

wpływem podstępu jest nieważna, gdyż w takiej sytuacji nie może mieć miejsca 

wzajemne oddanie się małżonków, jako że dar i akceptacja osób współmałżonków, z 

samej natury daru osoby mogą zaistnieć jedynie w zaufaniu, szczerości, lojalności235.  

J. M. Serrano Ruiz, jako audytor rotalny, również w wydanym 1 czerwca 1990 r. 

wyroku odniósł się do pochodzenia kan. 1098 z prawa naturalnego. W części In iure 

 
231 Por. P. MAJER, Podstępne wprowadzenie w błąd (kan.1098 KPK) jako wada zgody małżeńskiej, w: PK 41/1-

2 (1998) 144. 
232 Por. tamże, 145. 
233 Por. tamże. Por. także J. J. BAÑARES, El ius connubii derecho fundamental del fiel?, w: Fidelium Iura 3 

(1993) 251–254. 
234 Por. P. MAJER, Podstępne wprowadzenie w błąd (kan.1098 KPK) jako wada zgody małżeńskiej, 144–145. 
235 Por. Sent. c. SERRANO RUIZ, Nullitatis matrimonii, 28.05.1982, w: SRRDec.74 (1985) 308–325. 
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odnosi się do wspomnianej wcześniej opinii U. Navarrete z 1974 r.236. Ponens zgodził 

się z twierdzeniem, że błąd jest istotą wady zgody z kan. 1098 i nie ma tym samym 

znaczenia, czy wynika on z podstępu czy też nie. A skoro błąd pochodzi z prawa 

naturalnego, zatem i kan. 1098 również237. J. M. Serrano Ruiz podtrzymał swoje 

stanowisko w wyroku z dnia 25 października 1996 r. Na początku swoich rozważań 

zwrócił uwagę, że wszystko, co tyczy się samej zgody małżeńskiej pochodzi z prawa 

naturalnego238. Następnie ponens porównał kan. 1098 do normy kan. 1057 – zgoda jest 

przyjęciem, którego osoby dokonują względem siebie samych. Przyjęcie i dar z siebie 

w małżeństwie, mogą dokonać się jedynie poprzez poznanie. Zarówno podstęp, jak i 

poważny błąd co do przymiotu osoby, całkowicie zniekształcają poznanie, stąd wydało 

się oczywistym dla ponensa, że wszystko to, co poważnie sprzeciwia się elementom 

konstytutywnym małżeństwa, powoduje nieważność tego związku z prawa 

naturalnego239. 

Na opinię wyżej wspomnianego ponensa powołał się sędzia w wyroku coram 

Faltin z 3 czerwca 1998 r. Pomimo iż proces dotyczył małżeństwa zawartego w 1988 r. 

sędzia odniósł się w nim do pochodzenia kan. 1098. Cytując J. M. Serrano Ruiz’a240 

niejako poparł stanowisko, które opowiada się na „naturalistycznym” pochodzeniem 

omawianej normy241. 

Analizując wyroki Roty z lat 1990 – 2000 można spotkać także i taki, w którym 

ponens przedstawił samo tylko stwierdzenie, że kan. 1098 pochodzi z prawa 

naturalnego, bez gruntownego uzasadnienia. Wyrok coram De Lanversin z dnia 17 

 
236 Por. U. NAVARRETE, Schema iuris recogniti De matrimonio: textus et observations, 638–639. 
237 Por. Sent. c. SERRANO RUIZ, Nullitatis matrimonii, 01.06.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 467–468. 
238 „Imprimis omnia quae ad ipsummet consensum attinent immediate accedunt ad ius naturale seu primigenium 

matrimonii et essentiam foederis respiciunt, quae quamcumque regulationem positivam praecedit, et illa ab hac 
supponuntur.” (Sent. c. SERRANO RUIZ, Nullitatis matrimonii, 25.10.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 650). 

239 „Alterum est quod ad normam can. 1057 – item referentis nec ex sese positive constituentis medulam coniugi 
– consensus sit traditio/acceptatio quam personae de seipsis perficiunt; cumque talis traditio/acceptatio nequeat 
fieri nisi per imaginem intentionalem quam unusquisque suam de alterutra habet; cumque tum dolus gravis 
tum error item gravis in qualitate personae funditus inficiant praedictam imaginem intentionalem, evidens 
videtur illa omnia quae medullam foederis graviter concutiunt eiusdem foederis nullitatem inducant.” (Tamże, 
651). 

240 Por. Sent. c. SERRANO RUIZ, Nullitatis matrimonii, 28.05.1982, w: SRRDec. 74 (1985) 319. 
241 „Ad dolum quod attinet, in re gravi, dicendum esset quod sub triplici saltem ratione essentiam coniugi adversari: 

sciliet, quia illud destituit veritate illa ac sinceritate, quae eidem compentunt ex ipsa lege naturali et ordinatione 
divina; (…).” (Sent. c. FALTIN, Nullitatis matrimonii, 03.06.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 437). 
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marca 1993 r. dotyczył ważności małżeństwa zawartego w 1978 r. Audytor, nie 

przeprowadzając żadnej analizy, opowiedział się w jednym zdaniu za pochodzeniem tej 

normy z prawa naturalnego242. 

Fakt występowania w całej jurysprudencji rotalnej orzeczeń, które interpretują 

normę zawartą w kan. 1098 jako pochodzącą z prawa naturalnego, pozwala na 

stosowanie tejże normy w taki sposób również w trybunałach lokalnych. Co więcej, 

aprobatą tego stanowiska i być może również kierunkiem rozwoju badań na 

pochodzeniem kan. 1098 będzie ostatnie z analizowanych w tej pracy orzeczeń. Wyrok 

coram Civili z 8 listopada w 2000 r. mimo, iż nie dotyczył nieważności małżeństwa 

zawartego przed 27 listopada 1983 r., odniósł się do kwesti pochodzenia kanonu. Pones 

napisał w nim, iż powstaje (w tym czasie) w Rocie Rzymskiej opinia, że przepis  

kan. 1098 spectare ad ius naturale i stąd należy go stosować również do małżeństw 

zawartych przed wejściem w życie Kodesu z 1983 r.243. 

 

1.4.2. Prawo pozytywne jako źródło kan. 1098 

 

Zdecydowana większość spośród kanonistów opowiada się za 

nieretroaktywnością normy z kan. 1098, a zatem za jej pochodzeniem z prawa 

stanowionego kościelnego. Powołują się oni przede wszystkim na wyżej wspomnianą 

odpowiedź Papieskiej Komisji Interpretacji Autentycznej Kodeksu z 1986 r. Jednakże 

wyżej wspomniany U. Navarrete wykazał, iż gremium to, zgodnie z konstytucją Pastor 

Bonus, nie jest kompetentne do wydawania definitywnych decyzji dotyczących źródła 

tejże normy244.  

F. J. Urrutria, podtrzymując stanowisko wyrażone przez U. Navarrete, 

dodatkowo podkreślił, że przymiot z normy zawartej w kan. 1098 nie jest (jak w 

 
242 „Deceptio dolosa ex iure naturae vitiat determinationem causalem voluntatis sive propter defectum rectae 

cognitionis qualitatis, sive propter laesionem libertatis, immo et laesionem iustitiae.” (Sent. c. DE 
LANVERSIN, Nullitatis matrimonii, 17.03.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 156). 

243 „(…) crescit in dies apud Nostrum Forum opinio praescriptum can. 1098 spectare ad ius naturale ideoque 
applicandum esse connubiis iam ante novum Codicem promulgatum celebratis.” (Sent. c. CIVILI, Nullitatis 
matrimonii, 08.11.2000, w: SRRDec. 92 (2007) 605). 

244 Por. U. NAVARRETE, Responsa Pontificiae Commisionis Codicies Iuris Canonici authentice interpretando, 
w: Periodica 77 (1988) 498. 
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przypadku kan. 1097 § 2) wprost i zasadniczo zamierzony, stąd też nie wpływa na 

ważność aktu prawnego, jakim jest wyrażenie zgody przez nupturientów. Ponieważ 

jednak, zgodnie z kan. 125 § 2, prawo przewiduje pewne wyjątki, ustawodawca, 

zdaniem autora, skorzystał z tej możliwości, wprowadzając do Kodeksu kan. 1098. 

Skoro jest on interwencją prawodawcy, zatem pochodzi on z prawa pozytywnego245. 

Argument dotyczący akcydentalności przymiotu podziela również P. A. Bonnet246. Z 

kolei F. Aznar stwierdził, że akt podjęty pod wpływem podstępnego wprowadzenia w 

błąd nie ogranicza wolności osoby do tego stopnia, że umożliwiałby podjęcie aktu 

ludzkiego. Podstęp więc, o którym traktuje norma, należy uznawać za podstęp 

akcydentalny247. 

L. Chiappetta określa kan. 1098 jako innowację pozytywnego prawa i 

konsekwentnie, zgodnie z kan. 9 Kodeksu z 1983 r., odrzuca jego retroaktywność. 

Zasadność wprowadzenia tej normy opiera się głównie na potrzebie zabezpieczenia 

sprawiedliwości i uczciwości248. Podobną argumentację stosuje P. Bianchi, stwierdzając 

dodatkowo, że kan. 1098 opiera się na prawie naturalnym w tym, co dotyczy wolności 

w wyrażanej zgodzie małżeńskiej zniszczonej poprzez dokonującego podstępu, 

jednakże prawo zawarte w tej normie wraz z jej implikacją, pochodzi z prawa 

pozytywnego249. 

Podobną opinię wyraził J. Gressier. Prawodawca postanowił w kan. 125 § 2, tak 

jak zrobił to wcześniej w kan. 103 § 2 Kodeksu z 1917 r., że „akt dokonany pod 

wpływem ciężkiej, niesprawiedliwej bojaźni albo na skutek podstępu jest ważny, chyba, 

że prawo inaczej zastrzega; może być jednak rozwiązany wyrokiem sędziego bądź na 

wniosek strony poszkodowanej, bądź jej prawnych spadkobierców, bądź też z urzędu”. 

„Samo prawo nam to mówi. (…) Jeśliby podstęp powodował brak zgody małżeńskiej 

na mocy prawa naturalnego (co prowadziłoby do nieważności zawartego aktu), taki akt 

 
245 Por. F. J. URRUTRIA, Dolus in iure canonico, w: Periodica 79/1-2 (1990) 270. 
246 Por. P. A. BONNET, Introduzione al consenso matrimoniale canonico, Milano 1985, 81. 
247 Por. F. R. AZNAR GIL, La retroactividad o irretroactividad del dolo (can. 1098), w: Curso de Derecho 

matrimonial y Procesal para profesionales del foro, X, Salamanca1992, 449. 
248 Por. L. CHIAPPETTA, Il Codice di Diritto Canonico: commento giuridico-pastorale, vol. 2: libri III–IV, 

Bologna 2011, 343. 
249 Por. P. BIANCHI, Il pastore d’anime e la nullità del matrimonio. L’errore di fatto: sulla persona, sulla qualità 

personale e sull’errore sulla qualità dolosamente indotto, w: QDE 2 (1991) 214. 
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nie miałby nigdy wartości. Jedynie prawo pozytywne («chyba, że prawo inaczej 

zastrzega») (…) decyduje o nieważności wynikającej z podstępu”250. 

Z kolei U. Tramma uzasadnia swój pogląd w ten sposób: „Bez wątpienia w 

normie kan. 1098 chodzi o nieważność wynikającą z kościelnego prawa pozytywnego. 

Z pewnością nowe prawo tego rodzaju zakorzenione jest w słuszności i w 

sprawiedliwości, jakie dotykają prawa naturalnego w taki sposób, w jaki doktryna i 

jurysprudencja rozważały ją odnośnie do bojaźni. Jednak nie można z tego wnioskować, 

iż nieważności zgody z racji bojaźni i podstępu miała swoje źródło w prawie 

naturalnym. Oprócz powodów filozoficznych (podstęp, bojaźń i błąd nie co do istoty, 

niedotykające wewnętrznej istoty tej zgody, ale dotyczące tego, jaką drogą podmiot 

dochodzi do zgody, stanowią jedynie o wadzie zgody, a nie o jej braku), samo prawo 

mówi nam: «Akt dokonany pod wpływem ciężkiej, niesprawiedliwej bojaźni albo na 

skutek podstępu jest ważny, chyba że prawo inaczej zastrzega» (kan. 125 § 2). Jeśli 

podstęp prowadziłby do braku zgody z prawa naturalnego (co prowadziłoby do 

nieważności dokonanego aktu), ten akt nigdy nie miałby wartości. Jedynie prawo 

pozytywne («chyba, że prawo inaczej stanowi»), które w przeszłości ustanowiło 

nieważność konsensu małżeńskiego poczynionego pod wpływem bojaźni lub – w ściśle 

określonych okolicznościach – błędu nie co do istoty, od czasów nowego Kodeksu 

decyduje o tej samej nieważności z powodu podstępu”251. 

Odnosząc się do doktryny Soboru Watykańskiego II, S. Ghero stwierdził, że nie 

wpłynęła ona w sposób radykalny na zmianę prawnej koncepcji małżeństwa. Podstęp 

nie jest radykalnie niekompatybilny z prawnym ujęciem małżeństwa rozumianego jako 

matrimonium in facto esse, a szczególnie z jego personalistycznym wymiarem, 

wyrażającym się m.in. we wzajemnym obdarowywaniu się stron. Zatem teza o prawie 

naturalnym jako źródle normy z kan. 1098 jest jego zdaniem nie do przyjęcia252. 

 
250 Por. J. GRESSIER, La nullite du mariage conclu sous l’effet du dol qualifie du canon 1098 est de droit naturel, 

w: Studia canonica 30 (1996) 368–369. 
251 Por. U. TRAMMA, De matrimonio ante die 27 nov. 1983 contractum quod nullum declaratum sit ob dolum a 

quodam tribunal primi gradus, w: ME 60 (1985) 504. 
252 Por. S. GHERO, Il matrimonio canonico, Padova 1985, 166. 
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Poza wyżej wymienionymi autorami, do zwolenników tego stanowiska należy 

również L. Notaro253 i polscy kanoniści: W. Góralski, M. Żurowski oraz G. Leszczyński. 

W. Góralski nawiązuje w swej argumentacji, podobnie jak U. Tramma, do kan. 125 § 2, 

uznając tym samym kan. 1098 za wyjątek od reguły generalnej254.  

G. Leszczyński nie zgadza się z twierdzeniem, iż podstęp burzy zgodę 

małżeńską, gdyż faktycznie czyni to konkretna osoba nupturienta. Co więcej, 

przedmiotem zgody małżeńskiej nie jest consortium totius vitae, lecz sama osoba 

nupturienta. Poza tym, zdaniem autora, podstęp nie eliminuje wolnej woli, a jedynie 

ogranicza zdolność poznawczą umożliwiającą dokonanie wyboru małżonka255. 

Do poznania intelektualnego nawiązał również M. Żurowski, stwierdzając, że 

poprzez kan. 1098 ustawodawca chroni poznanie intelektualne ofiary podstępnego 

działania256. 

Zdecydowana większość spośród orzeczeń rotalnych opowiada się za 

pochodzeniem kan. 1098 z prawa pozytywnego. Są wśród nich i takie, które nie podają 

argumentacji, a jedynie przyjmują powyższą opinię. Należą one jednak do nielicznych.  

W orzeczeniu coram Bruno z 19 listopada 1993 r., jak zresztą w większości 

orzeczeń opowiadającyh się za źródłem z prawa pozytywnego, fundamentem 

argumentacji jest kan. 9 Kodeksu z 1983 r. Następnie ocenił, iż niniejsza wada zgody 

pochodzi bezpośrednio z errore motivato, nie zaś z działania kryjącego w sobie 

podstęp257. 

 
253 Por. L. NOTARO, Brevi note in tema di dolo ed errore (canoni 1097–1098 C.I.C.), w: Il Diritto Ecclesiastico 

96 (1985) 76. 
254 Por. W. GÓRALSKI, Podstępne wprodzenie w błąd jako tytuł nieważności małżeństwa (kan. 1098 KPK), w: 

Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 33 (1985), z. 5, 43. 
255 Por. G. LESZCZYŃSKI, Podstępne wprowadzenie w błąd: Norma z prawa naturalnego czy z prawa 

pozytywnego?, w: IM 14 (2003) 66–67. 
256 Por. M. ŻUROWSKI, Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego. Stan prawny po promulgowany 

Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła łacińskiego w 1983 r., Katowice 1987, 249. 
257 „(…) iuris ecclesiastici, non vero iuris naturalis, uti quidam auctores et quaedam decisiones Nostri Fori, perrarae 

quidem, affirmarunt, quae matrimonis ante novi Codicis promulgationem non videtur applicari posse. Nam 
influxus doli in matrimonialem consensum directe et immediate ex errore motivato promanat et tantum 
indirecte ex actione dolosa.”. (Sent. c. BRUNO, Nullitatis matrimonii, 19.11.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 
674). 
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Redaktor wyroku coram Ragni z 19 grudnia 1995 r. 258 wyprowadził swoją 

argumentację od aplikacji kan. 125 § 2 oraz kan. 9259. Następnie, na poparcie tezy o 

„pozytywistycznym” pochodzeniu kan. 1098, przytoczył opinię L. Chiappetta’y260, 

który bardzo wyraźnie przypomina, iż zgodnie z kan. 9 normy Kodeksu z 1983 r. mają 

działanie retroaktywne w przypadkach wyraźnie przewidzianych przez prawo. Innymi 

słowy, „niedziałanie wstecz” jest normą, a przeciwieństwo jest wyjątkiem, który musi 

być prawnie uzasadnione. Ponens przytoczył również na omawianą powyżej 

wypowiedź Papieskiej Komisji z 8 lutego 1986 r.261, a także z 25 listopada 1986 r.262  

Wyrok coram Defilippi z dnia 4 grudnia 1997 r., pomimo iż dotyczył małżeństwa 

zawartego w 1989 r., odniósł się do sporu wśród kanonistów o źródło interesującej nas 

normy. Argumenty popierające pochodzenie kan. 1098 z prawa pozytywnego były 

podobne jak w wyżej przytoczonym orzeczeniu coram Ragni. Ponens stwierdził, cytując 

słowa sędziego z wyroku coram Bruno263, że wpływ podstępu na zgodę małzeńską 

pochodzi wprost i bezpośrednio z błędu motywującego, a tylko pośrednio z działania 

podstępnego. W związku z tym nie można przyjąć tezy, że norma ta pochodzi z prawa 

naturalnego264.  

Warto zaznaczyć, że pomimo znacznego upływu czasu od wejścia w życie 

obowiązującego Kodeksu, dyskusja dotycząca natury normy jest nadal, acz o wiele 

słabiej, podtrzymywana. Przykładem może być tutaj orzeczenie rotalne z 30 listopada 

 
258 Por. Sent. c. RAGNI, Nullitatis matrimonii, 19.12.1995, w: SRRDec. 87 (1998) 718–720. 
259 „Ex supra relatis, quaedam autem principia omnino certa habentur, sicit, ex. gr., illud a can. 125, § 2, statutum 

(…); aut illud iuxta quod sub Titulo De legibus Ecclesiasticis, can. 9 sancit: „Leges respiciunt futura, non 
praeterita, nisi nominatim eis de praeteritis caveatur.” (Sent. c. RAGNI, Nullitatis matrimonii, 19.12.1995, w: 
SRRDec. 87 (1998) 718). 

260 L. CHIAPPETTA, Il Codice di Diritto Canonico, vol. 1, Napoli 1988, 18. 
261 „La Consulta è incline a ritenere il disposto del can. 1098 di diritto meramente positivo, e pertanto non 

retroattivo. Data comunque la grande varietà di casi che potrebbero cadere sotto la fattispecie ivi descritta, non 
si può escludere a priori che alcuni di essi possano configurare nullità derivanti dal diritto naturale, nel cui caso 
sarebbe legittima una sentenza affermativa.” (PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI 
AUTHENTICE INTERPRETANDO, 08.02.1983. Por. M. T. ROMANO, La rilevanza invalidante del dolo sul 
consenso matrimoniale (can. 1098 C.I.C.): dottrina e giurisprudenza, 196). Por. też Sent. c. STANKIEWICZ, 
Nullitatis matrimonii, 27.01.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 65–66 oraz G. RUARO, Errore e dolo nel consensu 
matrimonial, 98. 

262 Por. Schreiben der Päpstlichen Kommission zur authentischen Interpretation des Codex Iuris Canonici an den 
Erzbischof von Freiburg/Brsg. vom 12. 12. 1986 über die rückwirkende Kraft des can. 1098 CIC (Arglistige 
Täuschung), w:  Archiv für katholisches Kirchenrecht, 155 (1986) 482. 

263 Sent. c. BRUNO, Nullitatis matrimonii, 19.11.1993 r., w: SRRDec. 85 (1996) 674. 
264 Por. Sent. c. DEFILIPPI, Nullitatis matrimonii, 04.12.1997, w: SRRDec. 89 (2002) 856. 
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2006 r. coram Defilippi. Redaktor wyroku opowiada się za nieretroaktywnością kan. 

1098 i aplikował tylko tę część normy, która pokrywała się z kan. 1083 poprzedniego 

Kodeksu265.  

Z kolei w wyroku z 3 maja 2012 r. coram Boccafola, wydanym w sprawie 

małżeństwa zawartego w 1970 r., ponens w pierwszych słowach swojej agumentacji 

powołał się na zasadę leges respiciunt futura non praeterita, zgodnie z którą kan. 1098 

nie ma charakteru retroaktywnego266.  

 

1.4.3. Stanowisko pośrednie 

 

Pośród opini wydawanych w przedmiocie pochodzenia kan. 1098, zarówno w 

doktrynie, jak i juryspridencji, możemy spotkać i takie stanowiska, które nie opowiadają 

się wprost za żadną z powyższych tez, co więcej, uznają, że szerokie spektrum 

przypadków podlegających tej normie nie pozwala na definitywne uznanie prawa 

pozytywnego lub naturalnego jako jej źródła. 

Wspomnieliśmy w powyższych rozważaniach o U. Navarrete, który jeszcze 

przed promulgacją Kodeksu z 1983 r. przyjął stanowisko „naturalistyczne”. Jednakże 

kilkanaście lat później jego pogląd uległ pewnej zmianie, która jak się wydaje, była 

spowodowana przede wszystkim szerokim spojrzeniem na kan. 1098. Stwierdził on 

mianowicie w 1987 r., iż tym, co czyni małżeństwo w tym przypadku nieważnym, nie 

jest sam podstęp, ale konkretny rodzaj błędu267. Ponieważ małżeństwo jest głęboką 

wspólnotą życia i miłości (jej dwa elementy substancjalne to fizyczna tożsamość 

nupturientów oraz konsens małżeński), a istotowe przymioty jednego z nupturientów 

(lub ich brak) mogą ją zakłócić lub wręcz uniemożliwić jej powstanie, zatem błąd 

dotyczący tychże przymiotów winien być uznany za element unieważniający 

małżeństwo. Uważał on jednak, że słuszne jest stwierdzenie, iż błąd co do tego 

 
265 Por. M. T. ROMANO, L’applicazione irretroattiva del can. 1098 CIC in una recente sentenza coram Boccafola, 

w: IE 25/3 (2013) 667. 
266 Por. tamże. 
267 „Iam vero eodem prorsus modo limitatur libertas interna contrahentis si error est dolosus ac si est non dolosus. 

Quod causa erroris sit iniusta vix quidquam refert in hac materia, cum id quod limitat líbertatem internam sit 
error, non vero causa erroris, etsi haec sit iniusta.” (U. NAVARRETE, Canon 1098 de errore doloso estne iuris 
naturalis an iuris positive ecclesiae?, 166). 
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przymiotu unieważnia małżeństwo nawet wtedy, gdy nie jest umyślny, bowiem 

słuszność prawa naturalnego unieważniająca małżeństwo w tej dziedzinie nie polega na 

ochronie kontrahenta przed niesprawiedliwością drugiej osoby, lecz na ochronie jego 

wewnętrznej wolności przy zawieraniu małżeństwa268. Tak więc, zdaniem kanonisty, 

wewnętrzna wolność kontrahenta jest ograniczona dokładnie w ten sam sposób, gdy 

błąd jest umyślny, jak i wtedy, gdy taki nie jest. To, że przyczyna błędu jest 

niesprawiedliwa, nie ma w tej kwestii prawie nic do rzeczy, bowiem to, co ogranicza 

wolność wewnętrzną, jest błędem, a nie przyczyną błędu, nawet jeśli jest on 

niesprawiedliwy. Podstęp jako taki, zdaniem autora, nie ma żadnego wpływu 

unieważniającego z prawa naturalnego, a określenie w kan. 1098 – „oszukanym 

podstępem, popełnionym dla uzyskania zgody”, przypisać należy prawu stanowionemu 

Kościoła. Dlatego U. Navarrete utrzymywał, że błąd podstępnie wywołany, dokonany 

podstępem dla uzyskania zgody, np. odnośnie do bezpłodności drugiej strony, czyni 

małżeństwo nieważnym z woli ustawodawcy kościelnego, który – skoro ta norma w 

pełni współbrzmi z naturalną słusznością – wychodząc poza prawo naturalne, ochrania 

swobodę zawierania małżeństwa przeciw machinacjom i zwodzeniom drugiej strony269. 

Dlatego, zdaniem U. Navarrete, błąd, czy to wywołany podstępem, czy nie, odnośnie do 

przymiotu drugiej strony, który z samej swojej natury może zakłócić wspólnotę życia 

małżeńskiego, bezpośrednio na mocy prawa naturalnego czyni małżeństwo nieważnym. 

Dzieje sią tak nawet wówczas, gdy przymiot ten nie był bezpośrednio i w sposób 

zasadniczy zamierzony (kanon 1097, pa r. 2), a nawet jeśli popełniający błąd nigdy 

wprost na przymiot ten nie zwrócił uwagi. Tego rodzaju przypadki nieważności, w 

opinii autora, są właściwością prawa naturalnego i wywodzą się bezpośrednio z kanonu 

 
268 „Dixerit aliquis: Aequum est ut quis efficaciter protegatur contra iniustitiam aliorum quam secum fert dolus in 

materia adeo personali uti est Matrimonium. Cum autem remedium rescissionis in matrimonio locum habere 
non possit, necesse est ut matrimonium initum ex errore doloso circa aliquam alterius partis qualitatem, quae 
suapte natura consortium vitae coniugalis graviter perturbare potest, sit invalidum ipso iure naturali. Quod 
matrimonium initum ex tali errore possit esse nullum ipso iure naturali, admittendum esse puto. Sed ulterius, 
meo iudicio, est affirmandum, ut infra videbimus, errorem circa eamdem qualitatem invalidare matrimonium 
etsi non sit dolosus, quia ratio legis naturalis invalidantis matrimonii in hac provincia non est defendere 
contrahentem contra iniustitiam aliorum, sed protegere libertatem internam ad matrimonium celebrandum.” 
(U. NAVARRETE, Canon 1098 de errore doloso estne iuris naturalis an iuris positive ecclesiae?, 166). 

269 Por. tamże. 



104 
 

1098, a w związku z tym można go aplikować do małżeństw zawartych przed dniem 27 

listopada 1983270. 

Zwolenników stanowiska pośredniego nie brak również wśród sędziów 

rotalnych. W wyroku z 25 października 1990 r. coram Burke ponens ocenił, że w kan. 

1098 przyczyna nieważności może być wyjaśniona na kilka sposobów. Może się 

sytuować w pogwałceniu prawa, że strona czyni małżeński dar w prawdzie i faktycznie. 

Konsekwencją pogwałcenia tego prawa jest według ponensa to, że zgoda tego, kto 

zawiera małżeństwo, jest skierowana na przedmiot, który jest całkowicie różny od tego, 

o którym ona myśli, że wybiera; wobec tego wolność i wiarygodność zgody są 

wypaczone. Burke wskazał na jeszcze inny powód nieważności: obraz siebie 

przekazywany przez osobę dopuszczającą się podstępu różni się istotnie od prawdziwej 

osoby, a więc przedmiot zgody osoby dopuszczającej się podstępu jest wypaczony, 

pociągając też za sobą nieważność zgody drugiej strony. Ponens przyznał, że nie jest 

zgodne z prawem naturalnym wymaganie, aby podmiot żył w małżeństwie z osobą, 

która z premedytacją oszukała go co do przymiotu, który był dla niego bardzo ważny w 

perspektywie spokojnej wspólnoty życia małżeńskiego271. 

Z kolei w wyroku coram Pompedda z dnia 26 lipca 1996 r. ponens stwierdził, że 

wprawdzie przeważająca jest opinia, iż przepis kanonu nie stosuje się do małżeństw 

zawartych przed promulgacją Kodeksu z 1983 r., jednakże po wnikliwych analizach w 

zakresie pojęcia zgody małżeńskiej można uznać, że przepis kanonu kieruje się ku 

prawu naturalnemu. Jeśli bowiem, zdaniem ponensa, wraz z podstępem bierze się pod 

uwagę błąd, który jest presupozycją i fundamentem podstępu, nie ma nikogo, kto nie 

widziałby, że podstęp niosący ze sobą substancjalny błąd z samej swojej natury skaża 

zgodę. Podstęp wraz ze znaczeniem zgody małżeńskiej, odnośnie do której podstęp jest 

popełniany, wydaje się w opinii ponensa być wzmocnieniem tych elementów prawa 

naturalnego, których nieobecność w sposób konieczny skaża samą istotę naturalnego i 

świętego związku małżeńskiego272. 

 
270 Por. tamże, 179. 
271 „Iuri vero naturali videtur esse omnio contrarium exigere ut quis in matrimonio vivat cum persona quae eum 

praestabilito consilio decepit circa qualitatem quae pro ipso coniugalis vitae pacifico consortio valde intersit.” 
(Sent. c. BURKE, Nullitatis matrimonii, 25.10.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 727). 

272 Por. Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 26.07.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 583. 
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1.4.4. Próba oceny własnej  

 

Prawo jako nauka nie jest stała i niezmienna w swych teoriach, założeniach i 

twierdzeniach. Właściwością każdej nauki jest jej progres, ciągły rozwój. W 

przeciwnym wypadku trwa w pewnego rodzaju stagnacji i tym samym traci na swojej 

wartości. Poprzez ciągłą refleksję potrzebuje ono poszukiwać głębszych spostrzeżeń na 

temat podstawowych zagadnień, mając przy tym na uwadze, by działanie to nie 

naruszało procedur prawnych, a także by nie utrudniało osiągnięcia sprawiedliwości273. 

Dotyczy to również kwestii pochodzenia kan. 1098. Wydaje się, że norma ta może być 

uznana za pochodzącą z prawa naturalnego. Najważniejszym elementem 

„unieważniającym” w kan. 1098 jest błąd, który co prawda jest przypisany do podstępu, 

ale tylko jako do sposobu zaistnienia błędu. Zatem, to nie podstępne działanie, które już 

w prawie rzymskim zakładało nierozłącznie błąd274, jest siłą unieważniającą 

małżeństwo, ale błąd. Stąd też kan. 125 nie musi być uznany za argument koronny dla 

tezy o pochodzeniu kan.1098 z prawa pozytywnego. Wspomniane kanony odnoszą się 

do actus positivus w najczystszej postaci, podczas gdy małżeństwo określane jest 

mianem consensus (kann. 1057, 1098) czy też contractus (kan. 1055 § 2, 1097 § 2), 

czyli coś więcej niż jedynie czynność prawna, która znajduje również swoje 

odzwierciedlenie w posoborowej personalistycznej koncepcji małżeństwa. Jeśli mamy 

do czynienia z anomalią aktu prawnego, to jako przyczyny tej anomalii należy zawsze 

szukać w causa proxima nullitatis, nie natomiast w causa remota nullitatis. Dla 

przykładu, jeśli kobieta nie może doczekać się dnia ślubu i z emocji już tydzień 

wcześniej nie może jeść i pić, a potem w chwili wyrażenia zgody straci świadomość, ale 

jej wybrany mocno ją przytrzyma, a minister sacer przyjmie jej skinienie głowy jako 

znak zgody, to następnie nie będzie można zaskarżyć nieważności małżeństwa z 

powodu jej „postu”, ale trzeba będzie ustalić tytuł nieważności, który dotyczyłby wprost 

samej zgody małżeńskiej. W tym wypadku będzie to symulacja całkowita. Racją 

 
273 Por. C. BURKE, Progressive jurisprudential thinking, w: The Jurist 58 (1998) 437–478. 
274 „Pactum autem a pactione dicitur inde etiam pacis nomen appellatum est et est pactio duorum pluriumve in 

idem placitum et consensus.” (Digesta Iustiniani, (red.) T. PALMIRSKI, t. I, Kraków 2013, lib. IV, tit. III, n. 
1). 
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nieważności jest tu po prostu brak woli konsensualnej. Powyższe rozróżnienie między 

causa proxima i causa remota nullitatis jest o tyle istotne, iż brak uwzględnienia tego 

rozróżnienia stał się „grzechem pierworodnym” słynnej odpowiedzi kard. Castillo Lara 

jako szefa Komisji Interpretacji Kodeksu w sprawie retroaktywności kan. 1098 z 8 

lutego 1985 r., potwierdzonej potem 12 grudnia 1986 r. Już sam U. Navarrete w 

komentarzu do pierwszego schematu De matrimonio napisał, że podstęp jest z prawa 

naturalnego275. Z drugiej jednak strony nie można pominąć stanowiska H. Flattena, 

który był głównym postulatorem, by w nowym Kodeksie została wprowadzona ochrona 

prawna osób zawierających małżeństwo na skutek podstępnego wprowadzenia w błąd. 

Był on w pełni przekonany, jak i inni kanoniści, że w braku tej postulowanej ochrony 

prawnej podstęp powodowałby jedynie błąd akcydentalny, a więc jego skutkiem byłaby 

wada zgody, a nie jej nieważność276. 

Co więcej, w kan. 1098 przymiot oceniany jest obiektywnie (a nie subiektywnie, 

jak w kan. 1097) i dotyczy samej natury małżeństwa, która wypływa z prawa 

naturalnego. U. Navarette w swoim artykule dotyczącym retroaktywności kan. 1098 

przyznał, że mogą być takie przypadki przymiotów osoby, które będą prowadzić do 

uznania, że kan. 1098 pochodzi z prawa naturalnego277. Z drugiej strony, skoro natura 

małżeństwa wydaje się być jednak pewną stałą – powiedzmy – wielkością, stąd nie 

wydaje się, aby przymioty, które mogłyby odnosić się do kan. 1098, kształtowałyby się 

w zależności od zmian społecznych, kulturowych, itp. Ponadto należy również wziąć 

pod uwagę personalistyczną koncepcję małżeństwa i proces formowania się konsensusu 

(wolna wola, wybór współmałżonka, itp.). Glossa ordinaria in decretum komentuje, iż 

małżeństwo zawarte pod wpływem podstępu jest ważne278 (zastanawiające jest, 

dlaczego z kolei w przypadku bojaźni i przymusu ta ważność jest w Glossie negowana), 

nie podjęto jednak kwestii pochodzenia podstępu. Późniejsi kanoniści (wieków XVII, 

XVIII i XIX), odnośnie do dolus oraz jego wpływu na zawierane umowy, sprowadzali 

swoje rozważania do tezy warunkowej: jeśli dolus dotyczy error substantialis umowy, 

 
275 Por. U. NAVARRETE, Schema iuris recogniti De matrimonio: textus et observations, 638–639. 
276 Por. H. FLATTEN, Irrtum und Täuschung bei der Eheschliessung nach kanonischem Recht, Paderborn 1957, 

11–30. 
277 Por. U. NAVARRETE, Canon 1098 de errore doloso estne iuris naturalis an iuris positivi Ecclesiae?, 161–

181. 
278 Por. STEPHANUS TORNACENSIS, Summa Magistri Stephani Tornacensis, super decreta, C. 29, q. 1. 
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wtedy jest on nieważny, lecz jeśli dolus dotyczy error accidentalis, wówczas nie 

wpływa on na jej ważność, gdyż nie narusza istoty kontraktu. Przyczyną nieważności w 

powyższych analizach nie był zatem podstęp, ile raczej błąd, który dotyka 

konstytutywnych elementów umowy. Stąd też badano dokładniej skutek podstępu, a nie 

sposób, w jaki do niego doszło, a tym bardziej nie jego pochodzenie. Jak można 

zauważyć, nawet ci spośród sędziów rotalnych, którzy tak ochoczo postulowali 

pochodzenie tej normy z prawa naturalnego, procedowali sprawy z kan. 1097 § 2279, 

sprawiając wrażenie, iż ich opinie mogę jednak napotkać na trudności na etapie 

dowodzenia.  

 

1.5. Podsumowanie  

 

Pierwsze analizy stanowiące podstawę dla formułowania przyszłej doktryny 

wpływu błędu na zgodę małżeńską, tworzone były na podstawie ustawodawstwa 

świeckiego (głównie prawa rzymskiego) oraz powstającego prawa Kościoła 

powszechnego. Właściwość jako przymiot osoby określana mianem qualitas począwszy 

od Gracjana ewoluowała i z czasem przestała odnosić się jedynie do przymiotów 

moralnych, lecz przypisywano ją również do cech indywidualizujących osobę, np. 

królewskość. W raz z rozwojem myśli wprowadzono i usystematyzowano terminologię 

rodzajów błędów: error persona, error conditionis servilis, error fortunae oraz error 

qualitatis, jak również określono, które z nich powodują nieważność zawartego 

małżeństwa. Ważność wyrażonej zgody małżeńskiej w opinii Gracjana i Piotra 

Lombarda mógł naruszyć jedynie błąd co do osoby oraz błąd dotyczący jej stanu 

niewolniczego; pojawiło się zatem pytanie: jeśli pewną „właściwością” osoby jest jej 

stan niewolniczy, dlaczego zatem error qualitatis, zdaniem licznych autorytetów, nie 

powodował nieważności małżeństwa? Czy fakt, że niewolnicy nie mieli prawa do 

zawierania małżeństwa, był wystarczający, by error conditions czynił małżeństwo 

 
279 Por. Sent. c. SERRANO RUIZ, Nullitatis matrimonii, 01.06.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 467–468; Sent.  

c. SERRANO RUIZ, Nullitatis matrimonii, 25.10.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 650; Sent. c. FALTIN, 
Nullitatis matrimonii, 03.06.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 437; Sent. c. DE LANVERSIN, Nullitatis 
matrimonii, 17.03.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 156; Sent. c. CIVILI, Nullitatis matrimonii, 08.11.2000, w: 
SRRDec. 92 (2007) 605. 
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nieważnym a error qualitatis już nie? Co więcej, stan niewolniczy był nadaną 

„właściwością” osoby, nie determinował jej osobowości, działania, myślenia. Być może 

te wątpliwości, jak również dezaktualizacja stanu niewolniczego w końcu XX w., 

sprawiły, że pominięto ten zapis w Kodeksie z 1983 r. 

Prekursorem w uznaniu błędu co do przymiotu osoby jako wady zgody był Piotr 

Lombard. On jako pierwszy, jak się wydaje nie do końca świadomie, wskazał sytuacje, 

w których error qualitatis mógłby czynić małżeństwo nieważnym, poprzez 

sformułowanie: „zgoda należy do woli280”. 

Począwszy od XIII w. (Rajmund de Peñafort) uwaga badaczy skupiona była 

również na kwestii wpływu error qualitas na zgodę małżeńską (m.in. indywidualizacja 

osoby poprzez jej przymiot, nieważność małżeństwa z ewentualnej woli ustawodawcy). 

Bez wątpienia jednak fundament do aktualnej dyscypliny prawnej w zakresie error 

qualitatis wprowadził św. Tomasz z Akwinu poprzez pojęcia: error redundans oraz 

directe intendit. 

Już od XVII w. kanoniści zaczęli optować za, pod pewnymi warunkami, 

nieważnością małżeństwa zawieranego pod wpływem error qualitatis. Sugerowali 

jednak przy tym, że nieważność ta ma jednak swoje źródło w prawie pozytywnym 

stanowionym. Niemniej jednak szerzej niż wcześniej interpretowano kategorię error 

qualitatis, a mianowicie w łączności z intencją stron zawierających małżeństwo. 

Równocześnie pojawiła się kwestia subiektywności pojęcia tożsamości osoby, przy 

czym jednak podkreślano, że qualitas winna indywidualizować osobę. Dopuszczono w 

tym okresie także przyjęcie bardziej ogólnego przymiotu osoby, ale tylko w połączeniu 

ze zgodą wyrażoną pod warunkiem istnienia (lub nie) tegoż przymiotu. 

Najobszerniejszą i najbardziej pożyteczną dla rozwoju doktryny analizę error 

qualitatis zaprezentował św. Alfons de Liguori. Zawierała ona najbardziej 

personalistyczny punkt odniesienia i dotykała najistotniejszych elementów małżeństwa: 

samych stron jako osób posiadających pewne przymioty, które określają ich tożsamość 

oraz wolę stron do zawarcia małżeństwa.  

 
280 Por. P. LOMBARD, Cztery Księgi Sentencji, II, D. XXX, cap. 1, n. 2, s. 477. 
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Kodeks z 1917 r. pominął zupełnie kategorię zgody warunkowej, przynajmniej w 

treści kan. 1083 § 2, 1º, jednak komentatorzy odnosili się do niej jako do warunku 

zaistnienia nieważności małżeństwa z tego właśnie tytułu.  

Istotną nowością w regulacji prawnej obecnego kan. 1097 w porównaniu z 

Kodeksem z 1917 r. jest uchylenie dyspozycji o błędzie dotyczącym stanu 

niewolniczego. W obecnym brzmieniu kanonu brak wzmianki o error redundans, gdyż 

dotyczyła ona przymiotu identyfikującego osobę, o czym stanowi teraźniejszy error in 

persona. Ponadto w kan. 1097 § 2 zostało potwierdzone znaczenie prawne błędu 

dotyczącego qualitas directe et principaliter intenta wraz z jego interpretacją prawną 

przedstawioną w badaniach św. Alfonsa de Liguori. 

Historia konstytuowania normy o dolus w odniesieniu do zgody małżeńskiej jest 

zdecydowanie krótsza niż w przypadku kan. 1097. Niemniej jednak sięga on również 

średniowiecza. Największy wkład w rozwój doktryny miał św. Tomasz z Akwinu, 

wychodząc przede wszystkim od koncepcji woli człowieka i jego związku z wyrażaną 

zgodą małżeńską. W późniejszym okresie Tomasz Sanchez rozwinął myśl, sugerując, 

że podstęp może czynić zgodę małżeńską nieważną, jeśli dotyczy on błędu mającego za 

przedmiot fundamentalny element małżeństwa. Z kolei Basilio Ponce de Leon jako 

pierwszy jednoznacznie określił, że ilekroć podstęp jest przyczyną zawarcia 

małżeństwa, jest ono nieważne z prawa naturalnego.  

Badania w okresie przed promulgacją Kodeksu z 1917 r. opierały się głównie o 

wyroki rotalne, w których z kolei utrzymywano ważność małżeństwa zawartego pod 

wpływem (każdego) podstępu. Stąd też w Kodeksie z 1917 r. nie znalazł się żaden 

odpowiednik kan. 1098 obecnego Kodeksu z 1983 r. Jednak za sprawą niemieckich 

kanonistów powrócono do tematu podstępnego wprowadzenia w błąd, sugerując tym 

samym uwzględnienie tego tytułu jako nowej wady zgody w znowelizowanym Kodeksie 

z 1983 r. 
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ROZDZIAŁ II  

BŁĄD CO DO PRZYMIOTU OSOBY BEZPOŚREDNIO I ZASADNICZO 

ZAMIERZONEGO (KAN. 1097 § 2) ORAZ PODSTĘPNE 

WPROWADZENIE W BŁĄD CO DO PRZYMIOTU OSOBY (KAN. 1098) 

JAKO PRZYCZYNY NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA 

 

Głęboka wspólnota życia i miłości, jaką jest małżeństwo, została ustanowiona 

przez Stwórcę i obdarzona własnym prawem zakorzenionym w nieodwołalnie 

wyrażonej zgodzie małżeńskiej. Małżeństwo – niezależnie od nurtów społecznych i 

opinii ludzkich – zostało ustanowione przez Chrystusa jako związek nierozerwalny281, 

w którym małżonkowie oddają i przyjmują siebie nawzajem. Stąd też dla dobra 

małżeństwa, małżonków, zrodzonego z niego potomstwa oraz wspólnoty ludzi, w której 

to małżeństwo powstaje, jego trwałość i nierozerwalność nie zależy i nie może zależeć 

jedynie tylko od ludzkiej decyzji czy opinii282. Sędziowie trybunałów kościelnych 

zostali zaznajomieni z papieskimi alokucjami z roku 1987 i 1988, szczególnie tymi, 

które odnosiły się m.in. do wpływu błędu na zgodę małżeńskich. W swoim ogólnym 

założeniu teksty papieskie dotyczyły procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa 

z tytułów o podłożu psychologicznym określonych w kan. 1095. 

 

2.1. Wyjaśnienie pojęć – error, persona, qualitas 

 

Kanon 1097 § 2 stanowi o błędzie dotyczącym przymiotu jednego z 

nupturientów. Wykładnię kanonu rozpoczniemy od krótkiego przypomnienia ogólnej 

teorii prawnej dotyczącej błędu.  

Prawo powszechne Kościoła, mówiąc o błędzie, posługuje się łacińskim 

terminem error. Błąd zwykle definiowany jest jako fałszywy stan rzeczy. Wpływa on 

 
281 Por. Mt 19, 4–9. 
282 Por. GS 48. 
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na osąd rzeczy, który nie odpowiada rzeczywistości. Błędne informacje wywołuje 

odbiór przez intelekt faktów przedstawianych w sposób fałszywy, intelekt zaś często – 

choć nie zawsze – ma wpływ na wolę. Należy wyraźnie podkreślić, że błąd nie jest tym 

samym co ignorancja (choć zwykle to ona powoduje błędne działanie lub osąd rzeczy). 

Ignorancja bowiem nie jest fałszywym osądem, jak to ma miejsce w przypadku błędu, 

a jedynie brakiem wiedzy283. 

Jurysprudencja rozróżnia kilka rodzajów błędów m.in.: błąd faktyczny (error 

facti), błąd prawny (error iuris), błąd co do natury umowy (error in negotio), błąd co 

do osoby (error in persona), błąd co do przedmiotu umowy (error substantialis), błąd 

co do przymiotu (error in qualitas), błąd co do motywu (error causa dans), błąd co do 

elementu niestanowiącego o istocie aktu prawnego (error accidentalis). Jeśli podczas 

wyrażania zgody wola nie jest tożsama z zewnętrznymi znakami, czynami lub słowami 

osoby ją wyrażającej, mówimy wtedy o errore in contractibus. Błąd, aby był prawnie 

skuteczny, nie może powstać „przez przypadek”, musi być on zamierzony przez 

wprowadzającego w błąd284. Jeżeli umowa zawierana jest pod wpływem błędu, jest ona 

tym samym naruszeniem prawa, co czyni ją nieważną.  

Wpływ error na ważność i skuteczność aktu prawnego opisany jest w kan. 126285. 

Przepis ten wymienia trzy czynniki, pod wpływem których dokonujący jakiejkolwiek 

czynności prawnej robi to nieważnie. Jednym z nich jest „błąd dotyczący samej istoty 

aktu”. Error substantialis czyni akt prawny nieważnym z powodu fałszywej oceny 

elementu, który należy do jego istoty (lub stanowi jego warunek sine qua non) oraz 

który determinuje wolę dokonującego tenże akt286. Można zatem przyjąć, że błąd jest w 

tym wypadku pewnym pozytywnym stanem umysłu, gdyż jego skutkiem jest decyzja 

woli. Niemniej jednak jest to akt fałszywy, ponieważ ocena intelektu jest niezgodna z 

rzeczywistością, z prawdą obiektywną o stanie rzeczy. Zatem jeżeli fakty dotyczące 

 
283 Por. K. BOCCAFOLA, Deceit and induced error about a personal quality, 248. 
284 Por. P. PALAZZINI, Error, w: Dictionarium morale et canonicum, (red.) P. PALAZZINI, t. II, Romae 1965, 

290–291. 
285 „Akt dokonany pod wpływem ignorancji lub błędu dotyczącego samej istoty aktu lub warunku wymaganego 

w sposób bezwzględny – jest nieważny, inaczej jest ważny, chyba że prawo zastrzega co innego, lecz akt 
dokonany pod wpływem ignorancji lub błędu może być podstawą skargi o unieważnienie według przepisu 
prawa.” (KPK 1983, kan. 126). 

286 Por. R. SERRES LOPEZ DE GUERENU, Error recidens in condicionem sine qua non (can. 126). Studio 
storico-giuridico, w: Periodica 87 (1998) 330. 
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aspektu prawnego podejmowanej czynności lub stanu faktycznego są nieprawdziwe, 

taka czynność jest dokonywana nieważnie. Co więcej, kanon ten dodaje, że jeśli błąd 

jest warunkiem sine qua non takiego aktu (tj. wymaganego do jego zaistnienia w ogóle), 

akt ten jest nieważny (np. kan. 1097 § 2). Dla bardziej obrazowego przedstawienia, co 

prawodawca miał na myśli w omawianym kanonie, można podać następujący przykład: 

proboszcz dokonuje zakupu stuły i ornatu, ponieważ otrzymał informację, że są one 

zaprojektowane przez bardzo znanego artystę; niestety, po ich otrzymaniu dowiaduje 

się od samego artysty, że nie miał on żadnego udziału w ich tworzeniu: umowa 

sprzedaży jest zatem nieważna. Proboszcz zawarł umowę sprzedaży, ufając, że 

informacja o udziale artysty w tworzeniu ornatu i stuły jest prawdziwa, jak również 

kierując się sławą artysty (warunek sine qua non)287. W przedstawionej definicji błędu 

wyróżnić można zatem dwa zasadnicze aspekty: stan intelektu osoby będącej w błędzie 

oraz odniesienie błędu do podejmowanego aktu. Rozróżnienie to jest konstytutywnym 

elementem wpływu błędu na akt prawny, o którym mowa w kan. 124 § 1288. 

Pierwsi prawnicy Kościoła, jak również teolodzy zajmujący się zagadnieniami z 

pogranicza prawa i teologii, nie mogli podczas analizy swoich zagadnień pominąć 

metodologii i przykładów zaczerpniętych z prawa rzymskiego. Pomimo że Kościół, 

tworząc na przestrzeni wieków swoje właściwe prawo, interesował się głównie jego 

eklezjalnością, nie mógł on jednak pominąć prawa Cesarstwa Rzymskiego, na 

terytorium którego wzrastał. Prawo rzymskie aplikowane było w całości szczególnie do 

tych ustaw, reguł Kościoła, które w tradycji Kościoła nie miały swoich 

odpowiedników289. Koncepcje, które przedstawiają pierwsi pisarze w zakresie teorii 

błędu i jego wpływu na konsens małżeński, są mocno osadzone w prawie rzymskim 

dotyczącym małżeństwa i w prawie dotyczącym kontraktów. Prawo rzymskie określało 

małżeństwo jako prawnie uznany związek mężczyzny i kobiety celem trwałego pożycia. 

Istoty małżeństwa rzymskiego należy dopatrywać się w obiektywnym i zewnętrznym 

 
287 Por. M. THERIAULT, Juridical Acts, w: Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, (red.) A. 

MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, vol. VI/2, Montreal-Chicago 2004, 807. 
288 „Do ważności aktu prawnego wymaga się, by był on dokonany przez zdolną do tego osobę oraz by były w nim 

zawarte wszystkie jego istotne elementy konstytutywne i zostały wypełnione formalności oraz warunki 
wymagane przez prawo do ważności aktu.” (KPK 1983, kan. 124 § 1). 

289 Por. H. DONDORP, E. J. H. SCHRAGE, The Sources of Medieval Learned Law, w: The Creation of the Ius 
Commune: From Casus to Regula, (red.) J. W. CAIRNS, P. J. DU PLESSIS, Edinburgh 2010, 31. 
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sposobie przejawienia consensus, tj. woli pożycia jako małżonkowie. Dopiero od 

czasów Teodozjusza II, pod wpływem chrześcijaństwa, w rzymskim małżeństwie istotę 

zaczyna stanowić umowa. Stąd następnie powstał pogląd o małżeństwie jako czynności 

prawnej. Małżeństwo w prawie rzymskim stanowiło w zasadzie akt nieformalny, przy 

którym sam objaw zgody – consensus – był elementem decydującym o zawarciu węzła 

małżeńskiego. Źródła klasycznego okresu prawa rzymskiego podkreślały, że do 

zawarcia małżeństwa potrzebna jest tylko zgodnie wyrażona wola – nuptias consensus 

facit. Ważność małżeństwa zależała od trzech elementów: consensus, tj. zgodnego 

oświadczenia woli, pubertas, tj. dojrzałości fizycznej, oraz conubium, czyli prawa do 

zawarcia małżeństwa, które przysługiwało tylko obywatelom rzymskim. Objawienie 

woli zawarcia małżeństwa musiało być rzeczywiste. Prawo małżeńskie w Cesarstwie 

Rzymskim, poprzez wspólny element, jakim był consensus, łączyło się również z 

zasadami dotyczącymi zawierania tzw. kontraktów konsensualnych. Umowy te osiągały 

skutek prawny przez porozumienie się stron co do towaru (przedmiotu umowy) oraz 

ceny290. Stąd jeśli nie istniała wyrażona zgoda, nie istniała również umowa. Wśród wad, 

które niszczyły consens, prawo rzymskie zaliczało błąd (Non videntur, qui errant, 

consentire; Nullus errantis consensus; Nulla enim voluntas errantis est). Error in 

persona, jako istotny, wykluczał zaistnienie małżeństwa, natomiast error in qualitate 

nie miał wpływu na jego ważność291. 

Nie można w tym miejscu pominąć przedstawienia filozoficznej koncepcji 

osoby, która towarzyszła jako fundament do dalszych rozważań nad błędem zarówno 

teologom, jak i prawnikom. Pierwsza z nich wywodzi się z kultury rzymskiej, a 

rezprezentuje ją Boecjusz (rzymski prawnik, polityk, filozof oraz teolog żyjący na 

przełomie V i VI wieku), często nazywany ostatnim z rzymskich filozofów i pierwszym 

spośród scholastycznych. Jego koncepcja osoby, oparta na filozofii Arystotelesa oraz 

Platona, stała się w rezultacie przyjętą jako klasyczna katolicka definicja osoby 

zawierająca w sobie jej rozwój. Filozof ten w dziele De duabus naturis et una persona 

Jesu Christi, contra Eutychen et Nestorium292 tworzy koncepcję osoby, posługując się 

 
290 Por. W. OSUCHOWSKI, Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, (red.) W. LITEWSKI, J. SONDEL, 

Warszawa 1986, 212–216, 347–349. 
291 Por. H. F. JOLOWICZ, Roman Foundations of Modern Law, Oxford Press 1957, 26–29, 148–160. 
292 Por. Patrologiae Latina, (red.) J. P. MIGNE, Parisiis 1847, vol. 64, 1350–1376. 
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odniesieniami do rzymskich antycznych aktorów, masek teatralnych nazywanych 

właśnie personae, jak również samej koncepcji rzymskiego teatru. Boecjusz 

wyprowadza ideę osoby z pojęcia istoty indywidualnej (jednostkowej) o rozumnej 

naturze, która (podobnie jak każda maska użyta przez aktora rzymskiego teatru) posiada 

sobie tylko charakterystyczną cechę (lub cechy). Wskazuje on również na 

etymologiczne pochodzenie słowa personae od personando, określającego maski 

aktorów wzmacniające dodatkowo głos aktorów, tak że maska „była przed twarzą”. 

Przekładając ten etymologiczny wywód na koncepcję osoby, filozof dodaje, że osoba 

ludzka dzięki swoim cechom charakterystycznym może być odróżniona od innej osoby; 

na tym polega również jej indywidualność293. Definicja Boecjusza została przyjęta 

następnie przez św. Tomasza z Akwinu, który opierając się na niej, kontynuował 

definicję osoby jako jednostki niepodzielnej i różniącej się od pozostałych. Stąd też, 

według Akwinaty, osoba wraz z jej fizycznymi oznakami (np. ciało, kości) oraz 

konstytuowana przez te elementy, jest mimo wszystko jednością i bytem 

całościowym294. Na pojęcie osoby składa się nie tylko samoistność i istnienie 

jednostkowe, ale także rozumność. Nazwa „osoba” według św. Tomasza wskazuje na 

nierozłączność albo na indywidualność bytu istniejącego w jakiejkolwiek naturze. 

Osobą jest konkretny człowiek – jedyny i niepowtarzalny295. Akwitana za 

Arystotelesem podaje, że materia, z której składa się człowiek, jest źródłem osobowości 

ludzkiej oraz wszelkich jednostkowych różnic i właściwości wyróżniających danego 

człowieka z pośród wszystkich innych ludzkich jednostek. Wszystkie dyspozycje, 

sprawności i właściwości są cechami istotnymi całej osoby296. 

Ostatnią kwestią, którą należy wyjaśnić, zanim przejdziemy do przedstawienia 

rozważań teologów i kanonistów, jest samo tłumaczenie i rozumienie pojęcia qualitas. 

 
293 Por. Tamże. 1374. Por. także M. H. MARSHALL, Boethius’ Definition of Persona and Mediaeval 

Understanding of the Roman Theater, w: Speculum 25 (1950) 471–482.  
294 Por. Tomasz z Akwinu. Traktat o człowieku. Summa teologii 1, 75–89, (tłum. i oprac.) S. SWIEŻAWSKI, Kęty 

1998, 10. Por. także R. D. D. F. JAMES, The Definition of the Human Person in the context of Bioethics: a 
comparison of Catholic and Secular approaches, with particular reference to contemporary British authors 
Mary Warnock and John Harris, Romae 2007, 35. 

295 Por. tamże. 
296 Por. S. THOMAS AQUINAS, Summa contra gentiles, t. IV, Neapoli 1773, art. 65. Por. także J. 

GRZYBOWSKI, Człowiek jako osoba w metafizyce św. Tomasza z Akwinu, w: Warszawskie Studia 
Teologiczne 16 (2003) 223. 
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Obecne prawodawstwo, jak również Kodeks z 1917 r., rozumie ten termin jako przymiot 

dotyczący osoby, będący w pewien sposób jej tożsamością. Poprzez ten przymiot – 

choćby był dość „pospolity” – różni się ona od pozostałych osób. Jak zauważymy, 

pierwsi spośród wymienionych teologów i prawników, będący pod wpływem 

scholastycznej koncepcji osoby, tłumaczyli qualitas za Arystotelesem jako pewną 

zdolność osoby (lub niezdolność) wynikającą z natury danej osoby. Co więcej, termin 

ten stosowany był w szerokim znaczeniu, odnosząc się nie tylko do cech fizycznych 

danej osoby, ale przede wszystkim do „jakości” danej osoby, np. dobro, piękno, 

szlachetność itp. „Jakość” tej osoby dotyczyła przede wszystkim jej kondycji moralnej 

lub społecznej. 

 

2.2. Error in qualitate personae directe et principaliter intendatur – 

kan. 1097 § 2297 

 

Kanon 1097 § 2 stoi na straży dobra jednej ze stron małżeństwa, chroniąc ją przed 

szkodami, które poniosłaby, gdyby zawarła małżeństwo w przeświadczeniu, że u drugiej 

ze stron nie istnieje określony, a pożądany ponad tę osobę, przymiot. Nieuwzględnienie 

tego w ustawodawstwie Kościoła stałoby w wyraźnej opozycji do zasady aequitas 

canonica (słuszność prawno-kanoniczna) a także nadrzędnego prawa Kościoła jakim 

jest salus animarum298. Na pewne trudności w interpretacji wady zgody zawartej w kan. 

1097 § 2 wskazują rozbieżne stanowiska wśród autorów, którzy przyjmują nieważność 

jako skutek błędu istotnego co do osoby lub też jako wynik niespełnionego warunku, a 

jeszcze inni przypisują moc unieważniającą zgodę małżeńską błędowi co do 

przymiotu299. Kan. 1097 § 2 zawiera w swej treści potrójne rozróżnienie dotyczące błędu 

 
297 Szeroką analizę kan. 1097 § 2, zarówno w aspekcie historycznym jak i doktrynalnym, przedstawił  

W. GÓRALSKI, Błąd co do przymiotu osoby a ważność małżeństwa kanonicznego (kan. 1097 § 2 KPK), Płock 
2012 

298 „Si finirebbe di portare il diritto della Chiesa su una posizione di intrasigenza giuridica incompatibile con il 
principio dell’aequitas canonica, di farne un diritto non più animato dal fine pastorale, non più ordinato alla 
salus animarium, che è la suprema legge della Chiesa.” (G. RICCIARDI, Errore sulla persona ed errore sulla 
qualità della persona intensa direttamente e principalmente nel matrimonio canonico, 81). 

299 Por. P. MAJER, Wpływ błędu na ważność zgody małżeńskiej. Próba syntezy na podstawie analizy relacji między 
intelektem a wolą nupturienta, w: Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Dr. Hab. 
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co do przymiotu: błąd, który nie jest przyczyną zawarcia małżeństwa; błąd, który jest 

przyczyną zawarcia małżeństwa oraz błąd, który czyni małżeństwo nieważnym. 

Pierwsze dwie kategorie nie wpływają na ważność zawieranego małżeństwa. Warto 

zauważyć, że kan. 1083 § 2, 1º Kodeksu z 1917 r. nie wspominał trzeciej z 

wymienionych kategorii błędu (directe et principaliter intendatur), jednkaże była ona 

niejako włączona w kategorię error qualitatis redundet in errorem personae jako 

wyjątek od genralnej zasady, zgodnie z którą błąd dotyczący przymiotu, nawet gdyby 

był powodem wyrażenia zgody małżeńskiej, nie czyni jej nieważną300. Zdaniem M. 

Hilbert’a nowa formuła obowiązującego kanonu nie implikuje żadnej substancjalnej 

zmiany w stosunku do treści kan. 1083 § 2, 1º z Kodeksu z 1917 r., ponieważ błąd 

dotyczący przymiotu osoby wprost i zasadniczo zamierzonego jest w swej istocie 

równoważny w stosunku do error redundans rozumianego w sensie błędu dotyczącego 

przymiotu nieindywidualizującego, lecz jako zamierzonego podczas wyrażania zgody 

wprost i zasadniczo301. Odmienną opinię prezentuje P. Majer, zdaniem, którego błąd co 

do przymiotu osoby nie może być postrzegany jako dawny error redundans in errorem 

personae. W jego ocenie, mimo iż obecna formuła kan. 1097 § 2 zrodziła się na gruncie 

wykładni kan. 1083 § 2, 1º, to prawodawca przyznał skuteczność prawną błędowi co do 

przymiotu osoby, bez zbędnych i skomplikowanych odniesień do błędu co do osoby302. 

Kan. 1097 § 2 stanowi o wadzie zgody, jaką jest błąd co do przymiotu osoby, 

który — inaczej niż w kan. 1083 Kodeksu z 1917 r. — nie musi być równoważny z 

błędem co do tożsamości, identyfikacji osoby. Niemniej jednak właściwa interpretacja 

tej normy może dokonać się tylko w kontekście kan. 126 obowiązującego Kodeksu, 

który stanowi, iż błąd dotyczący istoty aktu lub równoważny warunkowi sine qua non 

może czynić ten akt nieważnym. Zatem błąd dotyczący przymiotu osoby wpływa na 

istotę, a następnie na ważność wyrażanej zgody małżeńskiej ze względu na 

bezpośrednią intencję wobec danego przymiotu strony. Treść normy stanowi bowiem, 

 
Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin, (red.) A. DEBIŃSKI, E. SZCZOT, Lublin 
2000, 450–451. 

300 Por. M. HILBERT, Error in qualitate personae: (1097§2), w: Periodica 87 (1998) 404. 
301 Por. tamże, 405. 
302 Por. P. MAJER, Wpływ błędu na ważność zgody małżeńskiej. Próba syntezy na podstawie analizy relacji między 

intelektem a wolą nupturienta, 451. 
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iż przymiot ten musi być bezpośrednio i w głównej mierze przedmiotem kontraktu303. 

Akt woli, jakim jest zgoda małżeńska, zakłada pewien praktyczny osąd intelektu 

również w tym, co dotyczy elementów istotnych dla dobra małżeństwa będących w 

posiadaniu przez jedną ze stron. Jest zatem zrozumiałe, że błąd dotyczący pewnych 

przymiotów jest równoznaczny z błędem dotyczącym zasadniczych elementów 

zawieranego małżeństwa. Stąd też błąd co do przymiotu osoby zawarty w kan. 1097 § 

2 wpływa na akt woli tak, że przymiot ten staje się podstawowym celem małżeństwa 

osoby będącej w błędzie304. 

Sam tylko przymiot, nawet jeżeli jest powodem zawarcia małżeństwa, nie jest 

wystarczający do powstania nieważności wyrażanej zgody małżeńskiej. Elementy 

zawarte w normie kan. 1097 § 2 należy zawsze aplikować łącznie. Zatem, aby można 

było mówić o nieważności małżeństwa z tytuły błędu co do przymiotu osoby, przymiot 

ten musi być wprost i zasadniczo zamierzony przez osobę wprowadzoną w błąd. 

 

2.2.1. Qualitas personae 

 

Kryterium oceny przymiotu osoby z kan. 1097 § 2 musi obejmować dobra 

małżonków oraz małżeństwa jako wspólnoty życia i miłości. Przymiot wprost i 

zasadniczo zamierzony jest związany z wagą i znaczeniem, jakimi darzy go jedna ze 

stron. Kluczowe przywiązanie do określonego przymiotu może być zdeterminowane 

środowiskiem społecznym i kulturowym, z którego pochodzą strony305. Przymiot osoby 

jest stałą jej cechą, która tym samym określa jej tożsamość306. Tomasz Sanchez, 

interpretując wykładnię dotyczącą error qualitatis św. Tomasza z Akwinu, ogranicza 

rozumienie przymiotu osoby do cechy wyróżniającej osobę od pozostałych307. Z kolei 

Alfons de Liguori, również przyjmując wykładnię św. Tomasza z Akwinu, traktował 

 
303 Por. J. J. CUNEO, Deceit/Error of person as a caput nullitatis, w: CLSA Proceedings 45 (1983) 156. 
304 Por. tamże, 162. 
305 Por. E. COLAGIOVANNI, New (hot) grounds of nullity in marriage cases, w: ME 122/3-4 (1997) 531. 
306 Por. J. P. BEAL, Error about the person, w: New Commentary on the Code of Canon Law, (red.) J. P. BEAL, 

J. A. CORIDEN, T. J. GREEN, New York/Mahwah 2000, 1305. 
307 Por. THOMA SANCHEZ, De sancto matrimonii Sacramento disputationum. Libri X in tres tomos distributi, 

lib. VII, disp. 18, n. 38. 
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moc unieważniającą kategorii błędu co do przymiotu osoby jeszcze szerzej. W jego 

opinii przymiot mógł być powszechny i wspólny wielu osobom, ale miał być wprost i 

zasadniczo zamierzony przez osobę wprowadzaną w błąd308. Przymiot jest czymś innym 

w stosunku do elementu substancjalnego osoby, jednakże nie zawiera w sobie określenia 

pojęciowego. Norma kan. 1097 § 2 wyraźnie określa przymiot osoby i zdaje się nie 

przewidywać szerszych co do niego wyjaśnień. Jednak zarówno doktryna, jak i 

orzecznictwo są zgodne, że przymiot ten musi być obiektywnie, ale też i subiektywnie 

ważny. Przymiot jest obiektywnie poważny, gdy jego relacja do natury małżeństwa jako 

wspólnoty całego życia jest zasadnicza, jak również, gdy za taki uznawany jest przez 

społeczność, w której żyje nupturient. Z kolei jego subiektywny charakter (niemniej 

jednak poważny) kształtuje się w zależności od stopnia przywiązania do niego 

nupturienta. Innymi słowy przymiot może nie być obiektywnie ważny, ale w ocenie 

podmiotu wyrażanej zgody małżeńskiej może mieć on bardzo istotne znaczenie309. 

Chociaż charakter subiektywny przymiotu może sugerować bardzo szeroką jego 

interpretację, Jan Paweł II w przemówieniu do pracowników Roty Rzymskiej 

przestrzegał przed taką praktyką. Wyraźnie podkreślił, że przymiot ten nie może być 

błahy czy też trywialny310. Mimo to zdarza się, że przymiot, który ma subiektywnie 

ogromne znaczenie i jest niezwykle znaczący dla małżeństwa w opinii danej osoby, 

może być jednocześnie obiektywnie nieistotny dla wspólnoty małżeńskiej311. Qualitas 

personae może dotyczyć zarówno zdrowia fizycznego i psychicznego, jak i stanu 

cywilnego, tożsamości religijnej, wykształcenia, zawodu, a także statusu społeczno-

ekonomicznego oraz prawnego.  

Orzeczenia rotalne z tytułu kan. 1097 § 2 odnoszą się do różnych przymiotów 

osoby. Sędziowie turnusów zawsze brali pod uwagę wartość subiektywną i obiektywną 

badanych przymiotów, zachowując jednocześnie papieskie wskazania, aby przymiot 

zasadniczo i wprost zamierzony był poważny i istotny312. Sentencje rotalne nie 

 
308 Por. S. ALPHONSUS MARIA DE LIGORIO, Theologia moralis, dz. cyt., 5, 6, 31. 
309 Por. A. MENDONÇA, Error of fact: doctrine and jurisprudence on canon 1097, w: Studia canonica 34 (2000) 

43. 
310 Por. JOANNES PAULUS II, Allocutio ad Romanae Rotae auditores coram admissos, 29.01.1993, w: AAS 85 

(1993) 1256–1260. 
311 Por. J. GRAHAM, Error, w: CLSA Proceedings 63 (2001) 106. 
312 Por. A. MENDONÇA, Error of fact: doctrine and jurisprudence on canon 1097, 55. 
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ograniczają się jedynie do przedstawienia określonej grupy przymiotów lub nawet 

bardziej szczegółowego ich omówienia. Większość wyroków odnosi się w pierwszej 

kolejności do historii doktryny o błędzie co do osoby, a następnie o błędzie co do 

przymiotu osoby.  

Jednym z przykładów takiego orzeczenia zawierającego historyczną wykładnię 

normy kan. 1097 § 2 jest wyrok coram Colagiovanni z 23 września 1990 r., w którym 

ponens zaprezentował w sposób obszerny historię ewolucji doktryny kan. 1097 § 2, by 

zaraz potem wskazać, iż przymiot nie indywidualizuje postaci fizycznej według 

znaczenia normy zawartej w § 1 tego kanonu, ponieważ ta jest już określona, lecz raczej 

determinuje rozważaną osobowość pod względem moralnym, prawnym i społecznym. 

Osoba ludzka, zdaniem ponensa, nie jest w rzeczy samej determinowana jedynie 

imieniem, wzrostem czy ciężarem ciała, tak jak jest postrzegana zewnętrznie, ponieważ 

w małżeństwie powinno się powierzyć siebie drugiemu małżonkowi całkowicie i w 

pełni w swojej prawdziwej naturze – nade wszystko duchowej. Osoba zatem zachowuje 

swoją indywidualność nie jedynie na mocy tożsamości fizycznej, lecz dzięki wszystkim 

przymiotom psychicznym, moralnym i społecznym, które każdego bez wyjątku 

człowieka odróżniają od innego. Wreszcie turnus wskazał, iż pewne przymioty, takie 

jak: status społeczny, status samej osoby, jej majątek, sytuacja rodzinna, szczególnie 

determinują tę osobę; przymioty te w społeczeństwie, w którym żyjemy, definiują 

pojedyncze osoby. Każda osoba jest także jednostką społeczną i posiada pewien status 

społeczny, który charakteryzuje ją i odróżnia od reszty osób313.  

Z kolei w sentencji coram Bruno z 26 października 1990 r. ponens wskazał, iż 

dla uniknięcia nadużyć należy trzymać się tego, że zawierający związek kierował swą 

wolę na przymiot o obiektywnie lub przynajmniej subiektywnie wielkiej wadze (magi 

pretii), jako że nie można zakładać, by ktoś chciał uzależniać małżeństwo od przymiotu 

 
313 „Qualitas igitur iuxta significatum superius expositum non individuat personam physicam, quia haec iam nota 

est comparti, sed determinat potius personalitatem moraliter, iuridice et socialiter consideratam. Iamvero 
persona humana non dumtaxat nomine vel mensura et pondere corporis, sicut externe cognoscitur, reapse 
determinatur, summopere in negotio maximi momenti, prout est matrimonium, in quo plene et complete se 
tradere debet alteri coniugi, in sua vera natura praesertim spirituali. Persona igitur suam individualitatem 
obtinet non ex identitate physica tantummodo neque praevalenter, sed ex omnibus illis qualitatibus psychicis 
moralibus socialibus quae uniuscuiusque hominis individuum ab aliis distinctum efficient.” (Sent. c. 
COLAGIOVANNI, Nullitatis matrimonii, 23.10.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 706). 
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małego lub żadnego znaczenia. W ocenie ponensa chodzi o przymiot, który z natury 

rzeczy jest konieczny dla wykonywania praw i obowiązków istotnych dla sakramentu 

małżeństwa, albo też o przymiot, który – wedle obyczajów danego kraju – ma znaczenie 

w życiu rodzinnym, społecznym i religijnym, albo który dla zawierającego małżeństwo 

okazuje się mieć szczególną wagę. Wzmiankowanymi przymiotami mogą być wartości 

fizyczne, psychiczne, moralne, religijne, społeczne, itd.314 Powyższą opinię ponens 

powtórzył w wyroku z 1994 r., dodając, że nie jest jednak konieczne, jak to 

postanowiono w kanonie 1098 odnośnie do podstępu, by przymiot był ze swojej natury 

zdolny do poważnego zakłócenia wspólnoty życia małżeńskiego, ani nie jest wymagane, 

by dosięgał istoty osoby315. 

Wytyczne dotyczące oceny obiektywności przymiotu możemy znaleźć w wyroku 

coram Monier z 17 lipca 1997 r. Wskazał on, iż ocena obiektywna przymiotu może się 

dokonać na trzy sposoby: a) jako przymiotu indywidualnego i wyłącznego – w 

identyfikacji osoby fizycznej do tej pory nieznanej, b) jako przymiotu moralnego, 

społecznego i prawnego w osobie postrzeganej bardziej całościowo i integralnie 

(składowa jej tożsamości), i c) jako przymiotu niezbędnego do wypełnienia istotnych 

obowiązków małżeńskich a także identyfikujące osobę316. W kolejnym ze swoich 

wyroków z tytułu wprowadzenia w błąd co do przymiotu osoby z 6 listopada 1998 r. 

przywołał treść orzeczenia coram De Lanversin z 1995 r., w którym ponens stwierdził, 

że przymioty, które wyodrębniają jednostkę, nie mogą być ogólne, zewnętrzne lub 

niepoważne, z czasem zanikające, mniej lub bardziej zmienne, opcjonalne lub 

fakultatywne, lecz raczej konieczne jest, żeby miały pewną stałość i obiektywność jako 

 
314 „Insuper ad abusus praecavendos, tenendum est contrahentem suam voluntatem dirigere debere in qualitatem, 

quae sit obiective vel saltem subiective magni pretii, cum praesumi nequeat quis matrimonium velle 
subordinare qualitati pauci vel nullius momenti: res enim rationi consentanea non esset.” (Sent. c. BRUNO, 
Nullitatis matrimonii, 26.10.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 737). 

315 „Necesse tamen non est, uti in can. 1098 quoad dolum decernitur, ut qualitas sit natura sua apta ad consortium 
vitae coniugalis graviter perturbandum, nec requiritur quod substantiam personae attingat.” (Sent. c. BRUNO, 
Nullitatis matrimonii, 25.03.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 167). 

316 „De aestimatione obiectiva qualitatis una Floretina qualitatem triplici mensura protulit: a) qualitatis individuae 
et exclusivae in identificatione personae physicae adhuc ignotae, b) qualitatis moralis, socialis et iuridicae in 
individuatione personae magis complete et integre consideratae nempe personalitatis, et c) qualitatis 
necessariae ad exercitium iurium et obligationum essentialium ipsius matromonii item in identificationem 
personae” (Sent. c. MONIER, Nullitatis matrimonii, 17.07.1997, w: SRRDec. 89 (2002) 585). 
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dotykające istoty osoby a wraz z nią ustanawiające coś jednostkowego, tak że osoba ta 

może zostać odróżniona od wszystkich innych317. 

Turnus rotalny coram Funghini z 28 listopada 1990 r. odniósł się w swej treści 

do jednolitości dotychczasowych orzeczeń tego apostolskiego trybunału, który określił, 

że nie jest wymagane, by przymiot drugiej strony był cechą wyłączną (exlusive propria), 

jak również by był jedynym sposobem (unicum medium) dla określenia skądinąd 

nieznanej osoby. Przeciwnie, zdaniem Funghini’ego należy mieć na uwadze przymioty 

osobowe nie tylko porządku fizycznego, ale i duchowego, intelektualnego, moralnego, 

społecznego, itd., które, jeżeli nie stanowią podstawy pożycia małżeńskiego, to z 

pewnością poważnie go dotyczą, a pożycie to stanowi o małżeństwie in facto esse318. 

Przymioty te nie identyfikują danej osoby dla pozostałych osób, a tylko dla drugiej 

osoby zawierającej małżeństwo. Dlatego też błąd powinien dotyczyć wartości, która ma 

rzeczywisty wpływ na określenie osoby, tzn. przymiotów, które same z siebie w 

społeczeństwie, w którym żyjemy, są w wielkim poważaniu i definiują osoby. Przymiot 

przygodny (accidentalis) lub błahy – jest niezdolny do osiągnięcia skutków 

powodujących nieważność małżeństwa. Bez wątpienia, zdaniem redaktora wyroku, 

przymiot rozważyć należy nie tylko z obiektywnego, ale i subiektywnego punktu 

widzenia. Małżeństwo jest sprawą poważną, i nie może stać się niebyłe z powodu braku 

przymiotu błahego, niepoważnego czy też czysto przygodnego. Ponens stanowczo 

podkreślił, że błąd odnośnie do przymiotu przygodnego sam z siebie bynajmniej nie 

czyni małżeństwa (podobnie jak i innych kontraktów) nieważnym. Co więcej, Funghini 

stwierdził, że istnieje pewien związek między wymaganą wartością a przyszłym życiem 

małżeńskim, w którym wspólnota życia i miłości najpewniej zostanie wystawiona na 

próbę, jeżeli brak wartości bezpośrednio i zasadniczo zamierzonej319. 

 
317 „(…) esse non possunt genericae, exteriors vel fatuae, ad tempus transeuntes, inter plus vel minus mutantes, 

optionales vel facultativae, sed potius quondam obiectivitatem ac firmitatem necesse es ut habeant, veluti 
substantiam personae, immo totius personae, ingredientes, cum ipsa quid unum constituentes, ita ut ab omnibus 
eadem individuari possit.” (Sent. c. DE LANVERSIN, Nullitatis matrimonii, 21.06.1995, w: SRRDec. 87 
(1998) 405). 

318 „Attendendae, e contra, veniunt qualitates personales non solum ordinis physici, sed et spiritualis, intellective, 
moralis, socialis, etc., quae, si non absolute fundant, certo graviter attingunt ipsam conversationem 
matrimonialem, qua perficitur matrimonium in facto esse.” (Sent. c. FUNGHINI, Nullitatis matrimonii, 
28.11.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 815). 

319 Por. tamże, 816. 
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Sprawa rozpatrywana przez turnus rotalny coram Jarawan z dnia  

6 lutego 1991 r. W bardzo zwięzły sposób wskazała na inny ciekawy aspekt przymiotu 

osoby. Mianowicie redaktor wyroku stwierdził, iż przedmiot błędu – przymiot osoby – 

powinien dotyczyć nie tyle celów zamierzonych w małżeństwie i przez nie mających 

być osiągniętych, ile raczej przymiotów współmałżonka umożliwiających osiągnięcie 

tychże celów320. 

Te spośród orzeczeń, które dotyczyły małżeństw zawartych przed wejściem w 

życie Kodeksu z 1983 r., rozpatrywały przymiot bardziej w kontekście jego charakteru 

indywidualizującego aniżeli jej subiektywnej wartości dla strony będącej w błędzie. Tak 

na przykład wyrok coram Stankiewicz z 13 grudnia 1990 r., badający ważność 

małżeństwa zawartego w 1973 r., określił wedle przyjętej przez trybunał wiedzy 

prawnej, iż błąd co do przymiotu sprowadza się do błędu co do osoby wówczas, gdy 

przymiot ten jest nie tylko wyłączną cechą identyfikującą konkretną (fizyczną) osobę, 

lecz także i wówczas, gdy jest on zamierzony albo tak ściśle jest złączony z osobą, że 

przy braku tej wartości również osoba okazuje się być inną321.  

W podobnym kontekście wypowiedział się redaktor wyroku coram Pompedda  

z 2 marca 1994 r., stwierdzając, że przymioty osoby, które w zasadzie powinny być 

uważne za coś przypadłościowego, niekiedy jednak mają tak wielkie znacznie w 

porządku etycznym i społecznym, a także w porządku duchowym i religijnym, 

przynajmniej w określonym miejscu i czasie, że dotykają i przenikają samą osobę i 

determinują ją w jej indywidualnej tożsamości322. 

 
320 „Obiectum erroris versari debet non circa fines intentos in et per matrimonium obtinendos, sed circa qualitatem 

compartis ad illos fines apparandos.” (Sent. c. JARAWAN, Nullitatis matrimonii, 06.02.1991, w: SRRDec. 83 
(1994) 78). 

321 „Iuxta Nostri Fori receptam iurisprudentiam error qualitatis in errorem personae tunc redundant, cum qualitas 
non solum fit unica nota identificandi personam concretam seu physicam, sed etiam cum prae personam 
intenditur aut cum persona magis complete et integre considerate tam intime connectitur, ut deficient qualitate 
etiam persona diversa appareat.” (Sent. c. STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 13.12.1990, w: SRRDec. 82 
(1994) 852). 

322 „Qualitas personae, nempe, quae in genere aliquid accidentale haberi debet nonnumquam tamen tam grave 
pondus in ordine ethico et sociali atque tam mgnum valorem in ordine spirituali et religioso attingere valet, 
iuxta universalissimam, saltem in certis locis et tempore, aestimationem ut tangat et penetret ipsam personam 
eamque in sua identitate individue determinet.” (Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 02.03.1994, w: 
SRRDec. 86 (1997) 129). 
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Wprost o naturze przymiotu mówi wyrok coram Giannecchini z 4 marca 1994 r. 

Ponens stwierdził w nim, iż przede wszystkim natura zamierzonego przymiotu powinna 

mieć konieczny związek z naturą samego małżeństwa, a przymiot ten osoba błądząca 

powinna bezpośrednio i zasadniczo zamierzać. Stąd należy wykluczyć absolutną 

wolność w wyborze przymiotu, choć może ona być dopuszczona w przypadku innych 

umów; w żadnym razie jednak nie może mieć miejsca w przypadku małżeństwa, 

ponieważ zamieniłaby małżeństwo i sakrament w drwinę. Turnus rotalny wskazał, że 

aby ocenić moc i wagę danego przymiotu, należy odwołać się do umysłu zawierającego, 

i przede wszystkim do warunków kulturowych, społecznych, ekonomicznych czy też 

tradycji danego ludu i obszaru, które to czynniki mogą do tego czy innego przymiotu, 

którego dotyczy błąd, skłaniać czy zachęcać, jak to może być np. w przypadku 

dziewictwa, płodności itp323. Ponadto waga i znaczenie przymiotu powinny być w 

pewien sposób proporcjonalne do natury małżeństwa, stąd brak czegoś, co jest 

pożądane, a jest nieznaczne, głupie lub nikłej wartości, nie może spowodować 

nieważności małżeństwa. Coś takiego, jasno i dokładnie określonego przynajmniej w 

momencie zawierania małżeństwa musi występować w swojej pełni i skuteczności. W 

ocenie sędziów powinny być wykluczone te przymioty, które występują jako obietnice, 

in spe lub jako czynności, które mają być wykonane w przyszłości324. Ten sam sędzia 

w wyroku z 15 marca 1996 r. stwierdził dodatkowo, że to, co samo z siebie było 

przypadkowe dla osoby, istnieje jako istotne z powodu woli zawierającego. Wprawdzie, 

zdaniem ponensa, pewne przymioty są dziś mniej lub bardziej cenione, lecz pewne, ze 

względu na czas, miejsce czy osobę, będą inaczej oceniane bądź pożądane do tego 

stopnia, że pewien człowiek może kiedyś pożądać przymiotu, który inna osoba 

odrzuca325. 

 
323 „Et in primus natura qualitatis intentae necessariam connexionem cum natura ipsius matrimonii habeat oportet, 

quam errans directe et principaliter intendere debet. Hinc, in electione qualitatis excludenda videtur absoluta 
libertas, quaeque forsitan admitti potest in ceteris contractibus, minime vero in matrimonio, ne in derisum 
matrimonium et sacramentum vertantur. Vero, ad momentum ac pondus qualitatis selectae aestimanda, ad 
mentem contrahentis attendendum est. Et in primis ad conditiones culturales, sociales, oeconomicas, ad 
traditiones populi et loci, etc., quaeque ad hanc vel ad illam qualitatem, circa quam error vertit, favere, 
praeponere aut inclinare possunt, veluti virginitatem, fecunditatem, etc.” (Sent. c. GIANNECCHINI, Nullitatis 
matrimonii, 04.03.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 136). 

324 Por. tamże, 136. 
325 „Utique quaedam qualitates minus vel magis habitualiter appretiantur, sed quaedam diversitate temporis, loci 

vel personae, diversimode aestimantur aut desiderantur ita ut aliquando aut etiam quis aliquam exoptat quam 
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Ponens w wyroku coram Civili z 7 grudnia 1994 r. przypomniał, że przymiot, 

którego ktoś się domaga, powinien być ważny lub mieć duże znaczenie w sensie 

obiektywnym, lecz szczególnie w sensie subiektywnym, bądź zgodnie z indywidualną, 

czyli subiektywną oceną zawierającego. Wykluczyć zatem należy konieczność oceny 

szczególnej zbiorowości czy narodowości, czy plemienia. Redaktor wyroku, 

podsumowując wykładnię o znaczeniu przymiotu z kan. 1097 § 2, przypomniał 

starożytną zasadę: Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus326.  

O znaczeniu przymiotu nie tylko w kontekście rozwoju doktryny normy kan. 

1097, ale również w nawiązaniu do wypowiedzi papieża Jana Pawła II327, możemy 

przeczytać w wyroku coram Burke z 18 lipca 1996 r. Ponens na wstępie stwierdził, że 

liczba przymiotów, które można przypisać osobie ludzkiej, wydaje się być 

nieskończona. Jurysprudencja, zgodna z myślą wyrażoną przez prawodawcę, naucza 

jednak, że nie każdy z nich może mieć znaczenie prawne wewnątrz granic omawianego 

kanonu. Bezzasadne jest, zdaniem ponensa, przypisanie wartości np. przymiotom takim 

jak: miłośnik psów, muzyk jazzowy, miłośnik kwiatów, rozważny kierowca, dobry 

partner tenisowy do debla328. Następnie ponens przywołał treść przemówienia 

papieskiego z 1993 r. do Roty Rzymskiej, w którym papież określił, że należy dokonać 

sądowej oceny znaczenia przymiotu zgodnie z kryterium obiektywnym raczej niż 

 
alius despicit. Si, pro electione compartis, quaedam qualitas fit via vel medium necessarium ad matrimonium 
contrahendum, tunc non operatur qualitas in se considerate sed voluntas seu consensus, qui in hypothetico 
errore irritus evadit. In casu obiectum immediatum consensus est qualitas, mediatum vero est persona; qualitas 
praevalet persona: primo et principaliter intenditur qualitas, indirecte et secundario persona.” (Sent. c. 
GIANNECCHINI, Nullitatis matrimonii, 15.03.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 258–259). 

326 „Optata qualitas debet magni momenti seu preti sensu obiectivo, sed praesertim subiectivo, seu iuxta 
aestimationem individualem nempe subiecti contrahentis. Excludenda ergo est necessitas aestimationis 
peculiaris collectivitatis, vel nationis vel ethniae. Valet ad rem antiquum principium: Ubi lex non distinguit, 
nec nos distinguere debemus.” (Sent. c. CIVILI, Nullitatis matrimonii, 07.12.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 
617). 

327 Por. JOANNES PAULUS II, Allocutio ad Rotae Romanae auditors coram admissos, 05.02.1987, w: AAS 79 
(1987) 1453–1459; JOANNES PAULUS II, Ad Romanae Rotae Auditores simul cum officialibus et advocatis 
coram admissos, anno forensi ineunte, 25.01.1988, w: AAS 80 (1988) 1178–1185. 

328 „Quoad numerum, qualitates quae personae humanae tribui possunt, quasi sine limite videntur esse. 
Iurisprudentia, concors cum expressa mente legislatoris, docet quod non omnis qualitas relevantiam iuridicam 
intra terminos canonis possidere potest. Uti patere quidem debet, nullius utilitatis esset canonem invocare, si 
sicut qualitas modo directo et principali intenta allegatur, ex. gr., „canum amicus” [„dog-lover”], „studiosus 
musicae «jazz»„, „amator florum”, „ordinatus”, „prudens autovector” [„careful driver”], „bonus socius in ludu 
«tennis» duplici” [„good partner in tennis doubles”].” (Sent. c. BURKE, Nullitatis matrimonii, 18.07.1996, w: 
SRRDec. 88 (1999) 536). 
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subiektywnym. Co więcej, papież przypomniał, iż aby w sposób właściwy odwołać się 

do kanonu, przymiot, o który chodzi w danym przypadku, powinien posiadać konkretną 

i obiektywną wartość, przynajmniej według powszechnej oceny. Przymiot trywialny, 

jakkolwiek strona, która wniosła pozew, twierdziłaby, że miał dla niej duże znaczenie, 

nie może wesprzeć petitio z tego kanonu329. Dalej turnus stanowczo podkreślił i 

przypomniał jednocześnie, że ogólny przymiot lub nie dość określony nie daje podstaw 

do stwierdzenia nieważności małżeństwa (nawet jeśli przymiot ten byłby wprost i 

zasadniczo zamierzony)330. Co więcej, jurysprudencja nigdy nie dopuszczała, żeby 

liczne i ogólne przymioty, jakie niemal każdy nupturient pragnie znaleźć w osobie 

współmałżonka, miały skutek prawny ze względu na tenże kanon, bowiem oczywiste 

jest, że każdy nupturient pragnie, by przyszły małżonek obdarzony był licznymi 

„dobrymi przymiotami”. Z pewnością wiele osób, zdaniem ponensa, zawiera 

małżeństwo, ponieważ uważają, że znaleźli tego, kto posiada wiele z tych przymiotów. 

Bez żadnych problemów można wykazać, że wybór małżeński jest także motywowany 

tą oceną; to jednak jest czymś zupełnie innym niż udowodnienie, że w wydanej zgodzie 

określony przymiot został zamierzony ponad osobę331. Skoro chodzi o przymiot taki jak 

 
329 „Così – per proporre qualche esempio – sarebbe grave ferita inferta alla stabilità del matrimonio e quindi alla 

sacralità di esso, se il fatto simulatorio non fosse sempre concretizzato da parte dell'asserito simulante in un « 
actus positivus voluntatis »; o se il cosiddetto « error iuris » circa una proprietà essenziale del matrimonio o la 
dignità sacramentale del medesimo non assurgesse a tale intensità da condizionare l'atto di volontà, 
determinando così la nullità del consenso. Ma anche in materia dell' «error facti », specificatamente ove si 
tratta di « error in persona », ai termini usati dal Legislatore non è consentito attribuire un significato estraneo 
alla tradizione canonistica; come pure «error in qualitate personae» soltanto allora può inficiare il consenso 
quando una qualità, né frivola né banale, « directe et principaliter intendatur », cioè, come efficacemente ha 
affermato la giurisprudenza rotale, « quando qualitas prae persona intendatur ».” (JOANNES PAULUS II, 
Allocutio ad Romanae Rotae auditores coram admissos, 29.01.1993, w: AAS 85 (1993) 1259–1260). 

330 Por. Sent. c. BURKE, Nullitatis matrimonii, 18.07.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 536. 
331 „Ad probandum quod possibilitas in canone praevisa reapse adimpleta fuit in casu concreto, natura qualitatis 

quae dicitur principaliter intenta determinari debet, praeciso quidem modo. Si quis affirmat se directe ac 
principaliter intendisse quandam qualitatem genericam vel non bene definitam, lex nec potest nec debet 
acceptare talem affirmationem sicut basim pro decisione de nullitate matrimonii. Iurisprudentia numquam 
admisit quod efficaciam pro scopo canonis habere possint illae amplae ac generales qualitates tales ut fere 
omnes nupturientes in comparte invenire desiderent. Quisnam nupturiens non optat quod futurus coniux ditatus 
sit numerosis „bonis qualitatibus”? Certe plerique nubent quia censent se invenisse quempiam qui complures 
ex his qualitatibus possidet. Forse sine difficultate demonstrare quis potest quod electio matrimonialis ab hac 
quoque aestimatione motivata fuit; hoc tamen longe aliter est ac probare quod in praestito consensu illam 
qualitatem prae persona intendisset. Cum agatur de qualitate tali ut esse „laetus”, „responsabilis”, „laboriosus”, 
„sincerus”, etc., argumentum quod nupturiens principaliter ac directe quaesivisset huiusmodi qualitatem, in 
erronea electione matrimoniali cuiuspiam quem illam possidere credebat, nullum fundamentum pro 
declaratione nullitatis praeberet (praecisione facta a possibili dolo, semper intra terminos c. 1098). Quomodo 
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np. „wesoły”, „odpowiedzialny”, „pracowity”, „szczery” itp., argument, że nupturient 

bezpośrednio i zasadniczo pragnął tego rodzaju przymiotu, nie stanowi żadnej podstawy 

dla orzeczenia nieważności (uczyniwszy odróżnienie od możliwego podstępu, zawsze 

w granicach kanonu 1098). W jaki zatem sposób może trybunał orzekać, że ktoś do tego 

stopnia był pociągnięty przez widoczną wesołość drugiej osoby, żeby chciał poślubić tę 

„wesołość”, bardziej jak osobę?332. 

Na różnicę między tożsamością fizyczną osoby a jej przymiotem wskazał turnus 

rotalny w wyroku coram Pompedda z 15 listopada 1996 r. Redaktor wyroku podkreślił, 

że należy rozróżnić u każdej osoby jej tożsamość fizyczną od przymiotu bądź 

przymiotów, którymi jest ona obdarzona. Nikt nie może zaprzeczyć, że osoba rozumiana 

fizycznie jest różna od osoby pojmowanej poprzez przymiot bądź przymioty, którymi 

jest obdarzona. Tymczasem, przypomniał ponens, ustawodawca stanowiący w kan. 

1097 o mocy błędu w stosunku do zgody małżeńskiej nie zapomniał, że w osobie mogą 

być i określone przymioty333. 

Pewnego rodzaju podsumowanie dotyczące znaczenia przymiotu osoby, który 

jednocześnie staje się przedmiotem umowy małżeńskiej, zawarte zostało w wyroku 

coram Defilippi z 26 listopada 1998 r. Ponens zwięźle określił, iż przymiot osoby nie 

jest cechą indywidualną i ekskluzywną drugiej strony, lecz przymiotem powszechnym: 

fizycznym, psychicznym, prawnym, moralnym, religijnym, społecznym, który jednak 

obiektywnie jest poważny. Ponadto, zdaniem turnusu, przymiot winien wyraźnie 

dotyczyć samej zgody małżeńskiej, przez którą małżeństwo możne faktycznie zaistnieć, 

jak również winien być subiektywnie bardzo ważny, o ile na podstawie woli błądzącego 

nachodzi na przedmiot jego zgody. Małżeństwo, przypomniał ponens, jest poważnym 

zamiarem, nie może go uczynić nieważnym brak pośredniego czy akcydentalnego 

przymiotu334. 

 

 

 
enim poterit Tribunal iudicare quod aliquis ita attractus fuisset ab apparente laetitia alterius, ut illam 
laetitiam, magis quam personam, „nubere” voluisset?.” (Tamże, 537). 

332 Por. tamże. 
333 Por. Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 15.11.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 703. 
334 Por. Sent. c. DEFILIPPI, Nullitatis matrimonii, 26.11.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 776. 
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2.2.2. Directe et principaliter intendatur 

 

Wskazówka do właściwej interpretacji określenia directe et principaliter 

intendatur znajduje się w kan. 126 Kodeksu z 1983 r. Norma ta stanowi, iż akt prawny 

jest nieważny, jeśli dokonany jest w wyniku błędu, który dotyczy istoty aktu. Osoba 

dokonująca konkretnej czynności prawnej winna posiadać wiedzę o swoim działaniu. 

Błąd, który dotyka istoty aktu lub okoliczności wymaganych sine qua non do jej 

ważności, powoduje, iż akt ten staje się nieważny. Błąd rozumiany jest tutaj jako 

pozytywny osąd, który jest w rzeczywistości fałszywy. Prawne skutki niewiedzy i błędu 

są jednakowe, gdyż nikt nie może pragnąć tego, czego nie zna. Jeśli jednak błąd dotyczy 

elementu przypadkowego, drugorzędnego, akt prawny jest ważny, chyba że powyższy 

element był powodem dokonania tego aktu. Przykładem jest tutaj właśnie  

kan. 1097 § 2, a dokładnie określenie bezpośrednio i zasadniczo zamierzony335. Chociaż 

przymiot zamierzony w sposób bezpośredni i zasadniczy ze swojej natury nie dotyka 

istoty związku małżeńskiego, to jednak na podstawie intencji zawierającego nachodzi 

na istotny przedmiot zgody, a z tego powodu ważność zgody zależy od występowania 

takiego przymiotu, a błąd odnośnie do niego dotyczy istoty336. Małżeństwo zawarte pod 

wpływem błędu co do przymiotu osoby może zostać uznane za nieważne jedynie, jeśli 

przymiot ten był wprost i zasadniczo zamierzony poprzez pozytywny akt woli osoby 

wprowadzonej w błąd. Tym samym intencja zawarta w akcie woli winna być czymś 

więcej niż pewnego rodzaju założeniem intencjonalnym, intencją interpretacyjną, 

intencją gatunkową lub też habitualną. Z drugiej strony prawodawca w kan. 1097 § 2 

nie wymaga, by intencja była aktualna (formułowana w chwili wyrażenia zgody 

małżeńskiej) czy też wyrażona w sposób bezpośredni przy użyciu słów. Wystarczające 

jest, by intencja była wirtualna, powstała wcześniej niż wyrażona zgoda małżeńska, lecz 

wcześniej nie odwołana i wyrażona w sposób pośredni337.  

U podstaw prawnego sformułowania trzeciej zasady św. Alfonsa de Liguori, 

która stała się źródłem treści kan. 1097 § 2, leży świadomość, że związek między 

 
335 Por. M. WIJLENS, Juridical Acts. Ignorance and Error, w: New Commentary on the Code of Canon Law, 180. 
336 Por. Sent. c. TURNATURI, Nullitatis matrimonii, 18.06.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 484. 
337 Por. J. P. BEAL, Error about the person, 1306. 
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procesem wyboru współmałżonka a przedmiotem zgody małżeńskiej może zakładać nie 

tylko fizyczną tożsamość osoby338. W istocie bowiem w momencie wyboru osoby na 

współmałżonka proces selekcji nie ogranicza się wyłącznie do identyfikacji osoby 

przeciwnej płci. Na proces tworzenia oceny i wyboru współmałżonka wpływ ma 

również cała seria subiektywnych i osobistych ocen, które ostatecznie determinują 

wybór osoby najbardziej pożądanej jako małżonka. Jeśli proces wyboru współmałżonka 

jest zdeterminowany konkretnym przymiotem, a sama jego osoba staje się pośrednim 

przedmiotem wyboru, możemy mieć wtedy do czynienia z przymiotem wprost i 

zasadniczo zamierzonym339. Kluczowa idea wyjaśniająca zwrot directe et principaliter 

intendatur wskazuje na zamierzony przez jedną ze stron małżeństwa przymiot jako 

element substancjalny zgody małżeńskiej. Przymiot osoby staje się wymagany bardziej 

aniżeli jej tożsamość340. Błąd w odniesieniu do przymiotu zamierzonego bezpośrednio 

i zasadniczo jest błędem substancjalnym w sensie faktycznym, tak iż staje się on 

przyczyną wyrażenia zgody małżeńskiej. Przymiot, który należy do indywidualnej 

tożsamości drugiej strony, zajmuje miejsce elementu substancjalnego zgody. 

Tożsamość ta, pomimo iż jest znana stronie, spychana jest do pośredniego 

i przypadkowego elementu zgody małżeńskiej341. Zdaniem P. Viladricha, aby właściwie 

interpretować termin directe et principaliter intendatur, przede wszystkim nie należy 

go utożsamiać z error redundans, byłoby to bowiem powtórzeniem normy z kan. 1097 

§ 1. Zasadniczą kwestią, którą musi rozważyć sędzia orzekający w sprawie nieważności 

małżeństwa z tytułu błędu co do przymiotu osoby określonego w kan. 1097 § 2, jest 

odpowiedź na pytanie, kiedy błąd urasta do poziomu warunku wprost i zasadniczo 

zamierzonego w ten sposób, że czyni nieważnym zgodę małżeńską. Uprzednio 

spowodowany błąd co do przymiotu osoby, który jest źródłem warunku wprost i 

zasadniczo zamierzonym, powoduje, że wola osoby skierowana jest na przymiot 

bardziej aniżeli na samo małżeństwo. Błąd co do przymiotu wprost i zasadniczo 

zamierzonego zakłada wcześniejsze poznanie tożsamości nupturienta. Co więcej, 

 
338 Por. S. ALPHONSUS MARIA DE LIGORIO, Theologia moralis, lib. VI, tract. VI De matrimonium, cap. III, 

dub. II, n. 1016. 
339 Por. J. P. BEAL, Error about the person, 1306. 
340 Por. P. J. VILADRICH, The Sacraments. Commentary, w: Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, 

(red.) A. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, vol. IV/2, Montreal-Chicago 2004, 1276. 
341 Por. tamże. 
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zdaniem kanonisty, przymiotu tego nie można rozpatrywać jako przyczyny 

motywującej, w przeciwnym wypadku mielibyśmy do czynienia z błędem causam dans 

contractui, który jako błąd zwykły jest prawnie nieskuteczny342.  

Z kolei A.N. Dacany porównał błąd ze względu na zamierzenie wobec przymiotu 

osoby do pewnego rodzaju warunku. Zastrzegł jednak, że ze względu na fakt, iż 

nieważność małżeństwa z tego tytułu nie zależy formalnie od zgody warunkowej, lecz 

od zgody całkowicie skierowanej ku przymiotowi osoby, przymiot tym samym 

determinuje i definiuje przedmiot woli strony będącej w błędzie co do przymiotu343. 

W podobny sposób został wyjaśniony zwrot directe et principaliter intendatur 

przez E. Rinere. Zwróciła ona uwagę, iż użyty w kanonie zwrot etsi det causam 

contractui eliminuje możliwość nieważności z powodu samego tylko błędu co do 

przymiotu osoby, wskazując na sytuacje, w których przymiot danej osoby jest 

zasadniczo i bezpośrednio zamierzony w takim znaczeniu, w jakim rozumiemy 

warunek. W praktyce jednak kształtowanie się ludzkiej decyzji w niewielkim stopniu 

rozróżnia między warunkiem a przymiotem etsi det causam contractui344.  

Przymiot directe et principaliter intendatur jako zasadniczy przedmiot 

zawieranego małżeństwa staje się przedmiotem zgody małżeńskiej. Dla zobrazowania 

tego zwrotu autorzy często posługują się licznymi przykładami, np. mężczyzna nie miał 

zamiaru poślubić kobiety, dopóki nie dowiedział się, że spodziewa się ona jego dziecka. 

Mężczyzna ten, kierowany poczuciem odpowiedzialności, decyduje się na zawarcie 

małżeństwa z ową kobietą. Po zawarciu małżeństwa dowiedział się on jednak, że w 

rzeczywistości nie było to jego dziecko. Ponieważ mężczyzna zdecydował się na 

zawarcie małżeństwa powodowany jedynie przymiotem kobiety – była ona matką jego 

dziecka – jego małżeństwo zostało zawarte nieważnie. 

Należy jednak pamiętać, że błąd co do przymiotu osoby, polegający na fałszywej 

ocenie przymiotu danej osoby, nie ma wpływu na przedmiot zgody, jakim jest osoba 

nupturienta, a zatem nie ma wpływu na ważność zgody małżeńskiej. Rozumowanie 

 
342 Por. P. J. VILADRICH, Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny i interpretacji w kanonicznych procesach 

o stwierdzenie nieważności małżeństwa (kanony 1095–1107), 187–188. 
343 Por. A. N. DACANÁY, Canon law on Marriage. Introductory notes and Comments, Loyola School of 

Theology, Ateneo De Manila University 2000, 79. 
344 Por. E. RINERE, Error which causes the contract, w: Studia canonica 38 (2004) 78–79. 
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„gdybym wiedział/wiedziała prawdę, nie zgodziłbym/zgodziłabym się na małżeństwo”, 

nie musi tym samym oznaczać „nie wyraziłem/nie wyraziłam zgody”. Dla poślubienia 

pewnej osoby wymagane jest coś więcej niż jedynie świadomość czy uznanie jednego 

lub kilku jej przymiotów. Co więcej, błąd, o którym mowa w normie kan. 1097 § 2, 

należy odróżnić od podstępnego wprowadzenia w błąd czy też zgody warunkowej z kan. 

1102345.  

Warunek nie musi być wyrażony wprost. W rzeczywistości osoba może nie być 

świadoma warunku, dopóki nie odkryje, że przymiot, który błędnie zakładała, w 

rzeczywistości nie istnieje. Jeśli tylko przymiot osoby wpisuje się w istotę zgody 

małżeńskiej jako jej przedmiot, możemy mieć wtedy do czynienia z quasi warunkiem346. 

Temat dołączonego warunku do wady zgody zawartej w normie kan. 1097 § 2 został 

poruszony przez ponensa w wyroku coram Stankiewicz z 12 lipca 1996 r. Stwierdził on 

mianowicie, iż odpowiedź na pytanie, czy norma ta określa małżeństwo nieważnie 

zawarte z powodu błędu, czy raczej – dołączonego implicite warunku, wynika jedynie 

z właściwej interpretacji treści normy. Warunek bowiem, zdaniem redaktora wyroku, 

sprawia, że subiektywnie istotne jest coś, co obiektywnie takie nie jest, przez co błąd 

staje się istotny. W rzeczywistości czy chodziłoby o błąd, czy o warunek, nieważność 

małżeństwa pochodzi z braku zgody347. Z kolei w wyroku 23 października 1997 r. ten 

sam ponens wskazał, iż przeważająca wykładnia doktryny w tym przypadku dostrzega 

warunki implicite348. 

Jurysprudencja rotalna wyjaśnia, że przymiot, który zawarty jest w normie kan. 

1097 § 2, musi stanowić przedmiot woli. W ten sposób rozumiany jest termin directe et 

principaliter intendatur. W rzeczywistości zatem przymiot musi być tak ważny jak 

osoba, z którą zawierany jest sakrament małżeństwa, jeśli nie ważniejszy od niej. W 

wyroku coram Colagiovanni z 23 października 1990 r. sędzia opowiedział się za 

stanowiskiem, iż zwrotu directe et principaliter intendatur nie można utożsamiać z 

warunkiem, bowiem jeśli błąd co do przymiotu jest zależny od warunku koniecznego, 

 
345 Por. J. HERVADA, Commentaries on Canons 1055–1165, w: Canons and Commentaries on Marriage, (red.) 

I. GRAMUNT, J. HERVADA, L. A. WAUCK, Collegeville 1987, 42. 
346 Por. J. MCAREAVEY, The Canon Law of Marriage and the Family, Dublin 1997, 21. 
347 „Iam vero, sive de errore sive de conditione agatur, nullitas ex defectu consensus provenit.” (Sent. c. 

STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 12.07.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 514). 
348 Por. Sent. c. STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 23.10.1997, w: SRRDec. 89 (2002) 773. 
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małżeństwo jest nieważne nie z tytułu błędu, lecz ze względu na warunek, który 

towarzyszył zgodzie małżeńskiej349. Natomiast turnus rotalny coram Jarawan z 6 lutego 

1991 r. wyjaśnił różnicę między błędem a warunkiem, który często błędnie jest 

zakładany w przypadku orzekania o nieważności małżeństwa z tytułu kan. 1097 § 2. 

Zdaniem ponensa błędu tego nie należy mylić z warunkiem, ponieważ w wypadku błędu 

pożąda się przymiotu i to zasadniczo – tzn. przede wszystkim i najbardziej. Natomiast 

w przypadku warunku ów przymiot jest wymagany wyłącznie (exclusive)350. 

Do roli woli nupturienta będącego w błędzie co do przymiotu wprost i zasadniczo 

zamierzonego odniósł się turnus rotalny w wyroku coram Bruno z dnia 26 października 

1990 r. Redaktor wyroku stwierdził, że do orzeczenia nieważności małżeństwa nie 

wystarcza wola wyłącznie habitualna, czy też wola, której można się doszukać 

(interpretativa), albo wreszcie proste pragnienie znalezienia określonej wartości  

u współmałżonka, ale wymagana jest wyraźna intencja (positivam intentionem) 

uzależnienia zawarcia małżeństwa od pożądanej wartości, tak że zawierający 

małżeństwo, jeżeli rozpoznałby brak owej wartości, zrezygnowałby z zawarcia 

małżeństwa. W inny bowiem sposób wartości nie można określać jako bezpośrednio  

i zasadniczo zamierzonej351. 

Wyrok coram De Lanversin z 7 lipca 1993 r. wskazał na trzy elementy, które 

muszą być obecne, aby można było mówić o nieważności małżeństwa z tytułu 

zawartego w kan. 1097 § 2. Jednym z nich jest zamiar jednej ze stron wobec przymiotu 

drugiej. Ma on miejsce, kiedy zamierzony przymiot jest określony aktem intelektu  

i z niego przechodzi na akt woli, a w konsekwencji – na zawarcie małżeństwa. Jednakże 

nie każdy akt woli jest wystarczający, by orzec nieważność, ale tylko taki, w którym 

jakość jest zasadniczo i bezpośrednio wybrana. Z kolei bezpośredniość pożądania 

 
349 „At si error in qualitate recidat in conditionem sine qua non, hoc in casu, proprie loquendo, non irritatur 

matrimonium ob errorem, sed propter conditionem, cui alligatur consensus.” (Sent. c. COLAGIOVANNI, 
Nullitatis matrimonii, 23.10.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 707). 

350 „Error non est confundendus cum conditione, cum in illo qualitas, praeterquam directe, principaliter, id est 
praecipue ac potissimum intendatur; in conditione autem qualitas exclusive exigatur.” (Sent. c. JARAWAN, 
Nullitatis matrimonii, 06.02.1991, w: SRRDec. 83 (1994) 77). 

351 „Ad matrimonium irritandum tamen non sufficit mera voluntas habitualis aut interpretative aut simplex 
desiderium inveniendi determinatam qualitatem in comparte, sed requiritur positivam intentionem, saltem 
implicitam, subordinandi matrimonium qualitati optatae, ita ut nubens si illus qualitatis carentiam dignosceret, 
ipsis nuptiis valediceret; secus dici enim nequit qualitatem directe et principaliter intentam fuisse.” (Sent. c. 
BRUNO, Nullitatis matrimonii, 26.10.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 737). 
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danego przymiotu przez wolę nupturienta urzeczywistnia się przez natychmiastowy 

przedmiot aktu woli. W końcu przymiot jest zasadniczo pożądany przez wolę strony, 

kiedy jest brany pod uwagę w sposób mocniejszy niż osoba, lecz nie jako pewien 

dodatek towarzyszący osobie tak, że zgoda została udzielona zasadniczo i bezpośrednio 

na przymiot osoby – bardziej niż na osobę352. 

Ponens, w wyroku coram Giannecchini z 4 marca 1994 r., wyjaśniając zwrot 

directe et principaliter intendatur, przypomniał na wstępie, że przymiot w osobie 

współmałżonka powinien być zamierzony przez błądzącą stronę, jak tego prawo 

dobitnie wymaga. Tak zaś, jego zdaniem, dzieje się, gdy przymiot zamierzony zostaje 

określony przez akt intelektu, a osoba przez akt woli bezpośrednio lub przynajmniej 

pośrednio stara się go pozyskać. Nie wystarczy jednak jakikolwiek akt wolitywny, lecz 

tylko taki, przez który przymiot jest bezpośrednio i zasadniczo wybrany. Przymiot 

bowiem podlega bezpośredniemu dążeniu woli, gdy stanowi bezpośredni akt woli, nie 

zaś przedmiot ogólny czy pośredni zawierający się w innym przedmiocie, z którego 

może być wywiedziony jak z przesłanek. Wreszcie przymiot podlega dążeniu woli 

zasadniczo, gdy przywiązuje się więcej uwagi do przymiotu niż do samej osoby, nie zaś 

w sposób dodatkowy i incydentalny, tak jak względem czegoś w osobie, co jej tylko 

towarzyszy. Podsumowując, redaktor wyroku na jeszcze dobitniejsze wyjaśnienie 

określenia zasadniczo przywołał słowa św. Alfonsa de Liguori: „zgoda odnosi się 

bezpośrednio i zasadniczo do przymiotu, mniej zasadniczo zaś do osoby”353. Zatem 

przez wolę błądzącego wybrany przymiot staje się bezpośrednim przedmiotem zgody, 

gdy tymczasem osoba jest postrzegana jako podległa i pośrednia w stosunku do 

przymiotu354. 

 
352 Por. Sent. c. DE LANVERSIN, Nullitatis matrimonii, 07.07.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 537. 
353 S. ALPHONSUS MARIA DE LIGORIO, Theologia moralis, Mechliniae, 11 b. VI, tract. VI, cap.. 3, dub. 2, 

nn. 1014–1016. 
354 „Ita circumscripta ac determinata qualitas in persona compartis ab errante sponso intendi debet, sicut lex 

expresse requirit. Idque fit, cum qualitas inetnta actu intellectus specificatur et actu voluntatis explicito vel 
saltem implicito attrahitur… Non quilibet tamen actus volitivus sufficit, sed is tantum, quo qualitas directe et 
principaliter eligitur. Qualitas autem directe voluntate appetitur, cum obiectum immediatum actus voluntatis 
constituit, non vero obiectum genericum vel mediatum quod nempe in alio obiecto continetur, ex quo tamquam 
ex praemissis deduci potest. Deinde qualitas principaliter voluntate attingitur, cum praecipue prae ipsa persona 
compartis attenditur, non autem accessorie et incidenter, sicut aliquid iuxta substantiam personae, illamque 
tantum concomitans.” (Sent. c. GIANNECCHIN, Nullitatis matrimonii, 04.03.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 
137–138). 
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Interesującą i jednoznaczną wskazówkę dla właściwej interpretacji directe et 

principaliter intendatur wskazał ponens w wyroku coram Bruno z 25 marca 1994 r. 

Ponens wyjaśnił, że błąd co do przymiotu czyni zgodę małżeńską nieważną, jeżeli 

zawierający, przed wyrażeniem zgody, przez akt pozytywny woli bezpośredni lub 

pośredni skierował swoją zgodę bezpośrednio i zasadniczo ku określonemu 

przymiotowi zamierzonemu u drugiej strony w ten sposób, że sam jest bardziej gotowy 

pożegnać się z małżeństwem, niż zrezygnować z zamierzonego przymiotu355. 

W odniesieniu do sfery wolitywnej nupturienta słowo zamierzać skomentował 

ponens w wyroku coram Civili z 25 marca 1994 r. Potwierdził on, że zamiar nie jest z 

pewnością w tej normie synonimem słowa chcieć. Jeśli ktoś chce (bezpośrednio lub 

pośrednio) zawrzeć małżeństwo wyłącznie z osobą obdarzoną określoną cechą, to tym 

samym swojej zgodzie małżeńskiej stawia on warunek, o którym mowa jest w kan. 

1102. Błąd bowiem, inaczej niż wola, jest stanem umysłu dotyczącym jednej zdolności 

poznawczej, przez którą zawierający wytwarza fałszywy osąd odnośnie do jakiejś 

rzeczy, w tym przypadku istnienia jakiegoś przymiotu u drugiej strony, któremu to 

przymiotowi przyznaje najwyższe znaczenie w takim stopniu, że gdyby wiedział, że ten 

przymiot nie istnieje, nie zawarłby małżeństwa. Taki jest, zdaniem redaktora wyroku, 

prawdziwy sens wyrażenia bezpośrednio i zasadniczo zamierzony. Chodzi więc o 

udowodnienie przeważającej intencji nupturienta. Przy czym należy zwrócić uwagę – 

zgodnie z powyższym rozróżnieniem – że intencja nie może być tu rozumiana w 

znaczeniu chęci, lecz rozważenia bądź oceny. Jednakże ponens zaznacza, iż w 

konkretnych przypadkach należy zwrócić uwagę na to, czy przymiot w rzeczywistości 

bezpośrednio i zasadniczo został rozważony przez tego, kto twierdzi, że popadł w błąd 

co do przymiotu; czy faktycznie przymiot ten nie występował w czasie zawierania 

ślubu; czy zawierający, o którym mówi się, że jest ofiarą błędu, faktycznie wysoce cenił 

wymagany przymiot czy to w rozmowach, czy to w sposobie postępowania, mając na 

uwadze jego wrodzone właściwości i rozum; i wreszcie czy rozpad małżeństwa jest 

zawiniony przez dostrzeżenie niewystępowania tego przymiotu356. 

 
355 Por. Sent. c. BRUNO, Nullitatis matrimonii, 25.03.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 166. 
356 „Eo igitur magis interest ut proprius sensus novae legis verbis restituatur. Itaque verbum intendere heic non est 

profecto synonymon verbi velle. Actus enim voluntatis quo quis contrahere positive vellet (explicite aut 
implicite) cum persona determinate qualitate praedita, eo ipso poneret condicionem suo consensui 
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2.3. Prawo rzymskie oraz znaczenie terminu dolus 

 

Klasyczna definicja dolus podana przez Labeo i zamieszczona w Digestach 

Justyniana używa terminu dolus malus, tłumacząc go jako każdy podstęp, oszustwo lub 

intrygę służącą wprowadzeniu kogoś w błąd, zwiedzeniu go lub oszukaniu. Niekiedy 

poprzez podstęp można skłonić osobę do dokonania aktu prawnego, który będzie niósł 

korzyść dwóm stronom (podstępnie oszukującej i oszukanej). W takiej sytuacji, 

zdaniem Labeo, podstęp używany w dobrym celu nie jest postrzegany jako coś złego a 

zachowanie takie określane jest mianem dolus bonus. Termin dolus bonus tłumaczony 

był jako pewnego rodzaju przenikliwość, która mogła zostać wykorzystana przeciwko 

wrogowi357. Prawo rzymskie odnosiło się do ważności czy też skuteczności 

jakichkolwiek czynności podejmowanych pod wpływem podstępu. Zatem nie 

znajdziemy tam odniesienia do ważności zawieranego pod wpływem podstępu 

małżeństwa358. Wyjaśnienie terminu dolus podaje nam N. Pederzini w Dictionarium 

morale et canonicum. I tak podstępem jest każde oszustwo, zwiedzenie osoby na rzecz 

własnych lub cudzych korzyści. W sposób pośredni za podstęp może być też uznany 

czyn przebiegły, dokonany chociażby przez przemilczenie istotnych informacji, ich 

zatajenie, błąd, manipulacje faktami lub informacjami359. Podsumowując powyższe 

opisy, można zauważyć, iż podstęp wiąże się zawsze w sposób pośredni z błędem osoby 

oszukanej. Z samej koncepcji dolus wynika, że kto dokonuje podstępu, zamierza 

również wprowadzić celowo w błąd. Podstęp ogranicza tym samym wolność podmiotu, 

 
matrimoniali. Ast condicio est actus qui suam autonomam disciplinam recipit a Codice (cfr. Can. 1102 vigentis; 
can. 1092 abrogati); neque admitti potest Legislator de eadem materia in binis normis diversimode disposuisse. 
Error autem, secus ac voluntas, est mentis status concernens unam facultatem intellectivam, quo contrahens 
sibi fingit falsum iudicium circa aliquam rem, in casu exsistentiam alicuius qualitatis personae alterius partis 
contrahentis cui maximum momentum seu pretium tribuit, ita ut si novisset eam non existere, matrimonium 
non contrahere. Hic quidem est verus sensus locutionis «directe et principaliter intenta» (…) Ubi tamen 
advertatur – iuxta distinctionem supra illustratam – «intentionem» heic non esse accipiendam sensu 
«volitionis» sed «considerationis» vel «aestimationis».” (Sent. c. CIVILI, Nullitatis matrimonii, 25.03.1994, 
w: SRRDec. 86 (1997) 174–175). 

357 Por. Digesta Iustiniani, lib. IV, tit. III, n. 1.  
358 Por. W. GÓRALSKI, G. DZIERŻON, Nieważność małżeństwa zawartego pod wpływem podstępu. Kan. 1098 

Kodeksu Prawa Kanonicznego, 19. 
359 Por. N. PEDERZINI, Dolus, w: Dictionarium morale et canonicum, (red.) P. PALAZZINI, t. II, Romae 1965, 

177–178. 
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wobec którego dokonuje się dolus; czyni to poprzez oszustwo, błędne przekazanie 

faktów, na podstawie których podejmowana jest decyzja woli. Stąd dolus należy 

rozpatrywać także pod względem wprowadzonego błędu – jego skutków, celowości 

oraz ograniczenia woli osoby oszukanej. Prawo kanoniczne rozważa podstęp zwykle w 

kontekście błędu, który rodzi podstęp360. Prawo to nie wymaga, aby waga podstępu była 

ciężka. Przykładowo w przypadku osoby naiwnej ciężkość podstępu może być 

niewielka, nie oznacza to jednak, że odmawia się takiej osobie prawa do obronyi. 

Zaprezentowana koncepcja dolus zakorzeniona jest w najdawniejszej historii 

prawa, jednak przez wieki termin ewoluował w zależności od okoliczności i rodzaju 

prawa, w którym było użyte. W przedmiocie samego brzmienia kan. 1098, a więc 

podstępnego wprowadzenia w błąd dotyczący przymiotu drugiej strony, doktryna 

kształtowała się nie tylko wraz z kształtowaniem się samego wpływu dolus na wyrażaną 

zgodę małżeńską, ale również wraz z rozwojem doktryny dotyczącej wpływu error 

qualitatis. Jak zauważymy poniżej, w zaprezentowanych wywodach teologów i 

kanonistów (niewielu w ogóle podejmowało interesujący nas temat) dominuje tendencja 

uznania nieważności małżeństwa zawartego pod wpływem błędu co do przymiotu 

osoby, a zatem także uznająca wpływ dolus na ważność zgody małżeńskiej. 

 

2.4. Deceptio dolus ad obtinendum consensum patrato, circa aliquam 

alterius partis qualitatem, quae suapte natura consortium vitae 

coniugalis graviter perturbare potest – kan. 1098 

 

Wiele artykułów dotyczących błędu i podstępu jako tytułu nieważności 

małżeństwa powstało po 1960 r. W szczególności analizowały one pojęcie podstępu 

jako przyczyny nieważności małżeństwa w świetle norm Kodeksu z 1917 r.361 W 

 
360 Por. F. J. URRUTIA, Dolus in iure canonico, 267–268. 
360 Por. C. BURKE, The effect of fraud, condition and error in marital consent. Some personalist considerations, 

w: ME 122 (1997) 295–310. 
361 Np.: F. BERSINI, De interpretatione evolutiva erroris qualitatis redundantis in errorem personae, w: ME 106 

(1981) 88–100; A. BRIDE, De errore in contractui matrimoniali: An opportunum sit novum induere 
impedimentum, w: Apollinaris 39 (1966) 258–272; P. FEDELE, Il dolo nel matrimonio canonico ius vetus et 
ius condendum, w: Apollinaris 40 (1967) 277–324; A. MOSTAZA RODRIQUEZ, De errore redundante in 
doctrina et iurisprudentia canonici, w: Periodica 65 (1976) 385–444; L. NOTARO, Il problema dell’errore 
circa qualitatem: Giurisprudenza innovativa, w: ME 106 (1981) 101–110. 
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Kodeksie tym, zarówno błąd, jak i podstęp, zostały wzięte pod uwagę w określeniu 

ważności aktu prawnego dokonanego pod ich wpływem. W znowelizowanym Kodeksie 

z 1983 r. pojawił się nowy kanon, który określił moc unieważniającą podstępnego 

wprowadzenia w błąd. W Księdze I, obejmującej normy generalne, zarówno w Kodeksie 

z 1917 r. (kan. 103 § 2), jak i w Kodeksie z 1983 r. (kan. 125 § 2), podstawowa zasada 

dotycząca wpływu podstępu na ważność aktu prawnego stanowi, iż czynność prawna 

dokonana pod wpływem poważnej bojaźni lub podstępu jest ważna, chyba że prawo 

stanowi inaczej. Z takim właśnie wyjątkiem mamy do czynienia w kan. 1098, który 

dotyczy ważności wyrażanej pod wpływem podstępnego wprowadzenia w błąd zgody 

małżeńskiej. Kodeks z 1917 r. nie zezwalał na taki wyjątek, jednakże czynił to w 

stosunku do bojaźni i przymusu362. 

Odpowiedź na pytanie o ratio legis obowiązującej normy kan. 1098 możemy 

znaleźć w pracach komisji zajmującej się redakcją Kodeksu z 1983 r. Dyskutowano 

wówczas, czy i w jaki sposób włączyć podstępne wprowadzenie w błąd jako wadę 

zgody. Ostatecznie jednomyślnie potwierdzono potrzebę i słuszność umieszczenia 

nowej normy w redagowanym Kodeksie ze względu na ochronę osoby, która poprzez 

podstęp kryjący w sobie błąd została sprowokowana do wyrażenia zgody małżeńskiej. 

Jednakże zostały określone warunki, które muszą zaistnieć łącznie, by spowodować 

nieważność małżeństwa z tytułu podstępnego wprowadzenia w błąd: musi być ono 

popełnione w celu uzyskania zgody małżeńskiej oraz winno obejmować przymiot 

drugiej strony, który jednocześnie ma istotne znaczenie dla dobra wspólnoty 

małżeńskiej363. R. Funghini, sędzia rotalny, stwierdził, że moc unieważniająca 

małżeństwo z tytułu podstępu wynika z nauczania Soboru Watykańskiego II o godności 

osoby ludzkiej – wada zgody z kan. 1098 uniemożliwia wzajemne, wolne i pełne 

oddanie się małżonków, jak również destabilizuje wspólnotę życia małżeńskiego364. Z 

kolei U. Navarrete wskazał na ograniczenie wewnętrznej wolności osoby spowodowane 

 
362 Por. J. J. CUNEO, Deceit/Error of person as a caput nullitatis, 155. 
363 Por. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Coetus studiorum de 

matrimonio – adunatio, 11.11.1968, w: Communicationes 3 (1971) 76–77. 
364 Por. Sent. c. FUNGHINI, Nullitatis matrimonii, 24.02.1988, w: ME 111 (1989) 456. 
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błędem, który kryje w sobie podstęp, jako na kryterium nieważności zgody małżeńskiej 

z tytułu kan. 1098365. 

W trakcie późniejszych dyskusji komisja podejmowała temat relacji podstępu do 

błędu w nowym kanonie. Niektórzy spośród konsultorów uważali, że norma dotycząca 

błędu co do przymiotu osoby może być dodana do normy o błędzie co do osoby, bez 

określenia podstępu jako warunku unieważniającego małżeństwo366. Inni z kolei 

uważali za wystarczające stwierdzenie, że błąd co do przymiotu osoby czyni 

małżeństwo nieważnym, jeśli przymiot ten ze swej natury może poważnie zakłócić 

wspólnotę małżeńską oraz jest on przyczyną zawarcia małżeństwa367. Kolejna grupa 

konsultorów stanowczo utrzymywała, że error dolosus może mieć wpływ na ważność 

zgody małżeńskiej, jeśli dotyczy on przymiotu osoby, a nie jej tożsamości368. Pojawiły 

się również wśród komisji obawy, iż uznając moc unieważniającą zwykłego tylko błędu 

co do przymiotu osoby czy podstęp byłby tu obecny czy też nie, zbyt wiele procesów 

mogłoby się toczyć z tego tytułu. Owocem tych dyskusji stał się obecnie obowiązujący 

kan. 1098 który, zdaniem kanonistów, należy interpretować w kontekście kan. 1097, jak 

również normy kan. 1083 Kodeksu z 1917 r. w tym, co dotyczyło błędu co do osoby. 

Nowy Kodeks poprzez kan. 1098 zdaje się rozszerzać moc unieważniającą błędu co do 

przymiotu, przy czym zostało to określone w niezwykle staranny sposób. Inaczej niż w 

normie kan. 1097, błąd dotyczący przymiotu osoby ujęty w kan. 1098 może stać się 

przyczyną nieważności małżeństwa, ale tylko w określonych warunkach, mianowicie 

podstęp, który towarzyszy błędowi, musi być dokonany w celu uzyskania zgody 

małżeńskiej, a przymiot, którego dotyczy, musi być na tyle poważny, by móc zakłócić 

życie małżeńskie369. W normie tej, zdaniem J. Cuneo, moc unieważniająca małżeństwo 

wynika z podstępu dokonanego przez drugą stronę, jak również z powagi i znaczenia 

przymiotu dla życia małżeńskiego370. 

 
365 Por. U. NAVARRETE, Canon 1098 de errore doloso estne iuris naturalis an iuris positivi ecclesiae?, 166. 
366 Por. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Coetus studiorum de 

matrimonio – adunatio, 18.05.1977, w: Communicationes 9 (1977) 371. 
367 Por. tamże, 372. 
368 Por. tamże, 373. 
369 Por. J. J. CUNEO, Deceit/Error of person as a caput nullitatis, 157. 
370 Por. tamże. 
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We właściwej aplikacji normy kan. 1098 nie można zapomnieć o kan. 125 § 2. 

Prawodawca uznał w nim za ważny akt prawny dokonany pod wpływem podstępu (lub 

ciężkiej, niesprawiedliwej bojaźni). Zachował jednak możliwość unieważnienia takiego 

aktu przez sędziego, jeśli był on wyłącznie skutkiem podstępu, a błąd, w jaki została 

wprowadzona podstępem dokonująca go osoba, dotyka elementu istotnego dla tej 

czynności. Dopuszczona została zatem nieważność czynności prawnej w przypadku 

wyraźnie przez prawo określonym. Kan. 1098 dokładnie wskazuje na taki właśnie 

przypadek371. Prawodawca w Kodeksie z 1983 r. uznał, że podstęp w określonej normą 

sytuacji może powodować nieważność zawartego małżeństwa, jednakże wskazał na 

warunki, które muszą zaistnieć łącznie. Po lekturze kan. 125 § 2 oczywiste jest, że 

podstęp sam w sobie nie może stać się autonomicznym tytułem nieważności 

małżeństwa. Wydaje się zatem, iż główna przyczyna nieważności małżeństwa z tytułu 

podstępnego wprowadzenia w błąd tkwi w błędzie dokonanym poprzez podstęp. A 

zatem te dwa łączne elementy: błąd dotyczący przymiotu osoby i podstęp jako działanie, 

powodują nieważność małżeństwa. Podstęp, o którym mowa jest w kan. 1098 w relacji 

do wyrażanej zgody małżeńskiej, rozumiany jest zgodnie z podaną wcześniej definicją 

Labeo jako dolus malus. Znaczenie dolus w tym ujęciu wyklucza zatem jakąkolwiek 

ignorancję czy też zaniedbanie. Działanie podstępne, aby miało wpływ na ważność 

zgody małżeńskiej, musi charakteryzować się określonymi cechami oraz posiadać 

konkretny cel i przedmiot.  

Spośród opublikowanych wyroków Trybunału Roty Rzymskiej z lat 1990–2000 

tylko znikoma ilość dotyczy procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa z tytułu 

wady zgody ujętej w kan. 1098. Jest to dowód na nieuzasadnione obawy tych spośród 

kanonistów, którzy zarówno przed redakcją nowego Kodeksu z 1983 r., jak i po niej, 

obawiali się, iż wprowadzenie nowej wady zgody w stosunku do poprzedniego zbioru 

prawa zwiększy liczbę zaskarżanych małżeństw, a przez to pośrednio podważy doktrynę 

o nierozerwalności małżeństwa372. Pomimo licznych wątpliwości dotyczących 

 
371 Por. M. WIJLENS, Juridict Acts. Ignorance and Error, 179–180. 
372 Por. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Relatio – Liber IV, De 

Ecclesiae munere sanctificandi, w: Communicationes 15 (1983) 232. 



139 
 

interpretacji treści kan. 1098 oraz wydawałoby się, pewnych ogólnych jego 

sformułowań, przypadki zaskarżania z tego tytułu małżeństwa należą do rzadkości.  

 

2.4.1. Działanie kryjące w sobie podstęp — deceptus dolo — oraz jego 

cel 

 

Norma z kan. 1098 w zwięzły sposób opisuje wadę zgody małżeńskiej, która tylko 

z pozoru wydaje się prosta w analizie, a także w późniejszym dowodzeniu. Jak się 

jednak okazuje, wszystkie elementy tworzące omawianą wadę zgody nasuwają liczne 

pytania o ich właściwe rozumienie a zatem i interpretacje. To z kolei ma ogromny 

wpływ na właściwą aplikację kan. 1098 w procesach małżeńskich.  

  

2.4.1.1. Deceptus dolo 

 

Jedną z głównych cech podstępu jest fakt dokonania go przez osobę w sposób 

świadomy i dobrowolny, tj. z pełną wiedzą o tym, jakiej czynności się podejmuje. 

Innymi słowy jest to pozytywne działanie osoby mające na celu oszukanie i nakłonienie 

do określonego działania jedną ze stron w zawieranym małżeństwie. Stąd też podstęp 

zakłada premedytację w działaniu, jak również z góry zaplanowany zamiar – 

wprowadzenie osoby w błąd. Osoba dokonująca podstępu działa świadomie i 

dobrowolnie373. Należy jednak w tym miejscu ponownie przywołać treść dyskusji grupy 

konsultorów De matrimonio, którzy zgodnie opowiedzieli się za możliwością uznania 

jako podstępnego działania również i takiego, które jest przemilczeniem lub 

zaniechaniem374. Zatem nie tylko aktywne działanie może mieścić się w ramach 

podstępu, ale także celowe i świadome niepodjęcie takiego działania. Środki użyte do 

dokonania podstępu nie mają znaczenia. Osoba oszukująca może np. wykreować pewną 

sieć kłamstw czy też fałszywych wyobrażeń dotyczących swojej (jeśli jest stroną w 

małżeństwie) lub jednego z nupturientów kariery zawodowej, edukacji, uwarunkowań 

 
373 Por. E. KNEAL, A Proposed In iure Section for the New Statute of Fraud, w: The Jurist 42 (1982) 218. 
374 Por. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Coetus studiorum de 

matrimonio – adunatio, 01.07.1968, w: Communicationes 3 (1971) 73. 
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społecznych, sytuacji osobistej, zdrowia, wieku itp. Alternatywnie, osoba oszukująca, 

milcząc, może spowodować, że strona oszukana będzie przekonana o prawdziwości 

fałszywych faktów. W tym przypadku milczenie będzie równie skuteczne jak podstępne 

działanie z podstępem jako aktem pozytywnym375. 

Podstęp możemy rozważać w analogii do innych wad zgody, jakimi są przymus, 

bojaźń czy też symulacja. Mogą one czynić nieważnym zawierane małżeństwo między 

innymi dlatego, że pozbawiają akt woli wolności jego wyrażenia. Podstęp wpływa na 

akt woli pośrednio, natomiast bezpośrednio wpływa on na intelekt, który powoduje, że 

wola osoby kieruje się ku wyrażeniu zgody małżeńskiej376. 

Mówiąc o osobie prowokującej działanie podstępne i o osobie podstępnie 

wprowadzonej w błąd, istotne jest doprecyzowanie, że podczas gdy druga z nich jest 

jedną ze stron zawieranego małżeństwa, to pierwsza z nich nie musi nią być. Tak więc 

może to być osoba, która nie jest stroną w zawieranym małżeństwie377. Przypomnieć 

jednak należy, iż w trakcie prac grupy konsultorów nad redakcją nowego – w stosunku 

do Kodeksu z 1917 r. – kan. 1098, dyskutowano nad kwestią osoby dokonującej 

podstępu. Mimo iż w głosowaniu większość uznała działanie osoby trzeciej jako 

skuteczne przy tej wadzie zgody, nie wprowadzono takiego zapisu w treść kan. 1098378. 

Odnosząc się do tego elementu podstępnego działania, J. Cuneo379 oraz E. Kneal380 

stwierdzili, że rodzice jednej ze stron świadomie i celowo poprzez przemilczenie lub 

kłamstwo kryjący obecność poważnej wady u ich dziecka, są tym samym osobami 

dokonującymi podstępu w rozumieniu kan. 1098. Autorzy podkreślają jednak, iż osoba 

trzecia dokonująca podstępu winna być w bliskiej relacji ze stroną, na korzyść której 

podejmuje się takiego działania381. 

 

 
375 Por. J. MCAREAVEY, The Canon Law of Marriage and the Family, 300. 
376 Por. J. J. CUNEO, Deceit/Error of person as a caput nullitatis, 162. 
377 Por. J. F. CASTAÑO, Il dolo nel matrimonio, 104. 
378 Por. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Coetus studiorum de 

matrimonio – adunatio, 01.07.1968, w: Communicationes 3 (1971) 83–86. 
379 Por. J. J. CUNEO, Deceit/Error of person as a caput nullitatis, 165. 
380 Por. E. KNEAL, A Proposed In iure Section for the New Statute of Fraud, 218. 
381 Por. J. J. CUNEO, Deceit/Error of person as a caput nullitatis, 166; E. KNEAL, A Proposed In iure Section 

for the New Statute of Fraud, 219. 
 



141 
 

2.4.1.2. Cel deceptus dolo 

 

Lektura treści kan. 1098 nie pozostawia wątpliwości w kwestii właściwego 

określenia celu, z jakim wiąże się podstępne wprowadzenie w błąd. Inaczej niż w 

przypadku symulacji określonej w kan. 1101, kiedy to symulujący stara się unikać 

prawdziwego małżeństwa, tu osoba dokonująca podstępu w myśl normy kan. 1098 stara 

się do tego doprowadzić, tak że staje się to głównym celem działania. Podstępne 

działanie zatem musi zostać dokonane w celu uzyskania zgody małżeńskiej. Musi 

istnieć niepozostawiający wątpliwości dowód, że podstępne wprowadzenie w błąd 

zostało sprowokowane w tym właśnie celu. Zwykły brak komunikacji czy niezgodność 

charakterów nie są wystarczające do nieważności małżeństwa; musi występować 

podstępna intencja382. Niewystarczająca wydaje się być także ogólna intencja oszukania 

jednego z nupturientów (np. strona dyplomatycznie unika odpowiedzi lub wyjawienia 

prawdy na temat swojego wykształcenia, niepowodzeń życiowych, chcąc w ten sposób 

przedstawić siebie w jak najlepszym świetle). Dolus musi być rzeczywistą przyczyną 

wyrażenia zgody małżeńskiej, a nie incydentalną. Norma kan. 1098 zakłada, że gdyby 

prawda o drugiej stronie była znana stronie oszukanej przed zawarciem małżeństwa, 

nigdy by go nie zawarła. Podstęp musi być spowodowany przez konkretny zamiar 

uzyskania zgody małżeńskiej. Inne zamiary zawarte w woli osoby, która doprowadza 

do podstępu, nie mają znaczenia. Użyte w kanonie określenie ad obtinendum consensus 

patrato wskazuje na fakt dolus directus. Reasumując, podstępne wprowadzenie w błąd 

musi mieć wpływ na wolę nupturienta w taki sposób, że zgoda małżeńska pochodziłaby 

z zamierzonego z premedytacją błędu, bez którego zgoda nie zostałaby nigdy wyrażona. 

Równie istotnymi elementami podstępu są osoba go dokonująca oraz jej intencja 

umyślna, czyli bezpośrednia, mająca na celu wprowadzenie w błąd383.  

W opinii J. F. Castaño powodem determinującym nieważność małżeństwa z tytułu 

podstępnego wprowadzenia błąd nie jest niesprawiedliwość ani fakt zakłócenia 

wolności strony wprowadzonej w błąd czy też intencja osoby podstępnie działającej. 

 
382 Por. C. BURKE, The effect of fraud, condition and error in marital consent. Some personalist considerations, 

296. 
383 Por. J. F. CASTAÑO, Il dolo nel matrimonio, 104. 
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Ostatecznie bowiem, zdaniem autora, sprawca podstępu mógłby mieć inny zamiar niż 

uzyskanie zgody małżeńskiej. Stąd też, w jego opinii, determinujący jest tutaj fakt, że 

osoba wprowadzona w błąd przez podstęp wyraża zgodę na skutek błędu 

(spowodowanego przez podstęp w jej umyśle), a zatem istotny jest efekt końcowy 

wywołany przez podstępne działanie384. Odmienna od powszechnej jest również opinia 

tegoż autora dotycząca wymogu directus wobec podstępnego działania, podczas gdy 

taka konieczność nie jest dołączona do wady zgody z kan. 1103, czyli przymusu. 

Zdaniem autora nie jest istotne czy podstępne działanie zostało spowodowane z 

bezpośrednim zamiarem uzyskania zgody małżeńskiej, lecz przede wszystkim to, jaki 

miało wpływ na intelekt osoby podstępnie wprowadzanej w błąd385. 

Pośród analizowanych wyroków rotalnych warto zwrócić uwagę szczególnie na 

te, które obszernie przedstawiają elementy konstytutywne dla wady zgody z kan. 1098. 

Takim wyrokiem jest orzeczenie coram Burke z 25 października 1990 r., w którym 

ponens wymienia i opisuje istotne i wymagane elementy tejże wady zgody. Na początku 

analizy ponens uznaje przemilczenie jako rodzaj podstępnego działania386. W dalszej 

części in iure odnosi się do określenia zamiaru podstępnego działania oraz jego 

ciężkości. Podstęp, o którym mowa, zdaniem ponensa należy rozumieć jako ten, który 

został przygotowany w celu osiągnięcia zgody małżeńskiej. Całkowicie zatem 

konieczne jest dowiedzenie wątpliwości, która była motywem przygotowania podstępu 

szczególnie w celu wyłudzenia zgody małżeńskiej. Podstęp względem jakiegoś 

przymiotu przygotowany z innego motywu (np. wstydu albo pychy) nie powoduje, 

zdaniem redaktora wyroku, uznania nieważności387. Wyjaśnienie ciężaru nie tylko 

podstępu jako działania, ale również wagi przymiotu, ponens uznał zgodnie z zamysłem 

prawodawcy za najważniejszy a zarazem najtrudniejszy aspekt sprawy. Ponens 

stwierdził, iż nie jest wymagane, aby podstęp był ciężki. Jeśli ktoś byłby bardzo 

stanowczy, to z pewnością doprowadziłby do tego, aby także lekki podstęp mógł być 

wliczony do takiego działania. W opinii Burke’go to, co powinno charakteryzować się 

 
384 Por. tamże. 
385 Por. tamże, 108, 110. 
386 Por. Sent. c. BURKE, Nullitatis matrimonii, 25.10.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 724. 
387 „Dolus de quo agitur oportet sit patratus ad consensum obtinendum. Necesse ergo omnino est probare dubium 

motivum patrati doli fuisse praecise consensum matrimonialem elicere. Dolus circa aliquam qualitatem, 
patratus ob aliud motivum – verecundiam, ex. gratia, vel superbiam – non invalidat.” (Tamże, 725). 
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w tej wadzie zgody ciężkością, to nie podstęp, lecz ukryty przymiot albo też jeszcze 

bardziej możliwość, z jaką ten przymiot może naruszyć wspólnotę życia małżeńskiego. 

Nie jest wymagane, zdaniem ponensa, aby podstęp był uznany za ciężki; jednakże jest 

wymagane, aby był rzeczywisty388. 

Redaktor wyroku coram Ragni z 27 kwietnia 1993 r. wskazał na essentialia 

działania podstępnego, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie aktu właśnie jako 

podstępnego, a mianowicie: czy mający miejsce czyn podstępny (przez popełnienie lub 

zaniechanie) został dokonany faktycznie z powodu złej lub podstępnej woli, czy też nie; 

innymi słowy, czy akt uznany za podstępny był pozbawiony podstępności czy też nie, 

ponieważ wiadomo, że nie za sprawą podstępu nupturienta doszło do zaniedbania w 

przekazaniu wiadomości pozywającemu, lecz z powodu osoby, której zadaniem było 

upewnienie się co do płodności kobiety; istotne było także to, jakie dowody w tym 

konkretnym przypadku zostały przedłożone na poparcie związku przyczynowego 

między podstępnym wprowadzeniem w błąd a zawarciem sakramentu małżeństwa. Nie 

wystarczy bowiem, jak słusznie podkreślił ponens, zwykłe subiektywne założenie 

wniesione ze strony pozywającego, ponieważ czy to związek przyczynowy (który jest 

oparty na akcie podstępnym i skutku już uzyskanym), czy to oszukanie (którym jeden 

nupturient został dotknięty), powinny cechować się znakami zewnętrznymi (nie zaś 

tylko wewnętrznym przekonaniem, opinią czy też uczuciem). Ponens przypomniał, że 

zgodnie z obowiązującym w procesach (nie tylko o stwierdzenie nieważności 

małżeństwa) kan. 1526 § 1 obowiązek dostarczenia odpowiednich dowodów, w tym 

wypadku mającego miejsce podstępnego działania, spoczywa na stronie skarżącej389. 

 
388 „Haec est principalior difficiliorque quaestionis aspectus, praesertim quia triplex consideratio imponitur: 

gravitas nempe doli patrati; gravitas qualitatis quae consortium coniugalis vitae perturbare potest; ac gravitas 
perturbationis illi consortio reapse inflictae. In postremis duobus casibus, speciali modo ponderari debet utrum 
gravitas secundum criteria obiectiva vel subiectiva dimetienda sit (…) Non requiritur ut dolus sit gravis. Si 
quis valde ingenuus sit, forse quidam levis dolus ad eum decipiendum sufficit; sed et candidorum iura ad 
normam canonis tuenda sunt. Id quod grave esse debet non est dolus, sed qualitas celata, seu potius capacitas 
istius qualitatis ad consortium vitae coniugalis perturbandum. Aliis verbis, id quod interest non est gravitas 
doli, sed gravitas eorum quae ex dolo consequuntur. Non sane requiritur ut dolus gravis sit; utique tamen ut sit 
realis. Si negare non oportet canonem 1098 ad iura quoque ingenuorum tuenda dirigi, negari pariter nequit, si 
quis affirmet se ob verba obiter iocoseve dicta deceptum fuisse, id ipsum aliquod fundamentum ad dubitandum 
de realitate deceptionis praebere, ideoque strictiorem doli probationem evidenter exigere.” (Tamże, 725). 

389 Por. Sent. c. RAGNI, Nullitatis matrimonii, 27.04.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 293. 
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Orzeczenie coram De Lanversin z 14 marca 1993 r. wskazało na zasadność 

unieważniającego skutku wady zgody z kan. 1098. Ponens zwrócił uwagę, że kanon ten 

jest logiczny w swej treści, gdyż fakt, iż osoba kieruje zgodę małżeńską ku 

przedmiotowi zupełnie odmiennemu niż ten, o którym sądziła, że wybiera, stanowi 

pogwałcenie prawa małżonków do wzajemnego przyjęcia i darowania siebie w 

prawdzie390. Ponens wymienił warunki ustanowione przez prawodawcę w kan. 1098, 

które muszą być spełnione, by mówić o wadzie zgody tu opisanej: 

a) ktoś wszedł w małżeństwo oszukany podstępem, 

b) podstęp przyczynił się do uzyskania zgody, 

c) przedmiotem podstępu jest jakiś przymiot drugiej strony, 

d) naruszenie tegoż przymiotu w drugim z nupturientów samą swą naturą ma 

możliwość ciężko naruszyć wspólnotę życia czy też jedność życia małżeńskiego, 

zgodnie z normą kan. 1055 § 1391. Ktoś bowiem, kto zawiera małżeństwo w wyniku 

podstępu, wydaje się darowywać takie oblicze, które zdecydowanie różni się od 

rzeczywistości prezentowanej przez jego osobę. Przedmiot zgody w takim przypadku 

jest błędny, co powoduje w następstwie uznanie wyrażonej zgody za nieważną392.  

Obszerną wykładnię dotyczącą działania podstępnego, jego celu i osoby go 

dokonującej możemy odnaleźć także w wyroku coram Stankiewicz z 27 stycznia 1994 

r. Ponens przypomniał, czym musi skutkować działanie noszące znamiona podstępu: 

osoba podstępnie wprowadzona w błąd zawiera małżeństwo właśnie w wyniku takiego 

działania. Nie wystarczy więc, jak wyjaśnił dalej ponens, dolus incidens, który nie 

wpływa na determinację zawierającego małżeństwo w taki sposób, że i bez niego 

zawarłby to małżeństwo. Jeśli bowiem nupturient chciałby wyrazić zgodę małżeńską 

niezależnie od podstępnego działania, nie można powiedzieć, że on sam z powodu dolus 

 
390 „Diversae sunt rationes quibus, in casu, matrimonium nullum his in conditionibus declaretur. In violatione illius 

stricti iuris – quo unusquisque coniux aequali dignitate pollens fruitur – ut alter coniugalem donationem in 
veritate et in facto faciat. Quocirca si canon supradictus sic legitur (quae quidem lectura logica videtur), violatio 
huius iuris secumfert ut consensus nupturientis dirigatur in obiectum prorsus dissimile ab eo quod eligere 
censeat; exinde fit ut libertas necnon authenticitas eius consensus vitietur.” (Sent. c. DE LANVERSIN, 
Nullitatis matrimonii, 17.03.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 155). 

391 Por. tamże. 
392 Por. tamże, 156. 
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incidens doznał rzeczywiście poważnego i bezprawnego naruszenia wolności, które 

skutkowałoby nieważnością małżeństwa. Co więcej, jak wyjaśnił dalej ponens, 

działanie o znamionach podstępu powinno przed jego wykonaniem zakładać jako cel 

wyrażenie zgody małżeńskiej przez osobę będącą ofiarą podstępu. Dlatego 

podsumowując i przytaczając również opinię U. Navarrete, ponens wskazał, że moc 

unieważniającą zgodę małżeńską ma tylko dolus directus, nie zaś dolus indirectus, jak 

niektórzy próbują udowodnić na podstawie analogii z metus393. Jeśli bowiem podstęp 

jest skierowany dla osiągnięcia innych celów, na przykład dla ochrony czci własnej lub 

rodziny, nie wywiera żadnego wpływu na zgodę i małżeństwo należy uznać za ważne. 

Nie wystarczy bowiem, aby ktoś podstępem oszukany zawarł małżeństwo, lecz zgodnie 

z zamysłem prawodawcy zawartym w treści normy kan. 1098 w pełni konieczne jest, 

aby oszustwo zostało dokonane dla uzyskania zgody małżeńskiej. W ten sposób 

naruszeniu wolności po stronie oszukanego powinien odpowiadać bezprawny sposób 

działania oszusta, który w konsekwencji wymusił zgodę drugiej394. Ponens dopuścił 

także opinię, według której nie ma żadnego znaczenia czy podstęp został dokonany 

przez jednego z nupturientów, czy też przez inną osobę395. Wyrok ten dokładnie 

przeanalizował samo podstępne działanie oraz ten z elementów, który jest w nim 

najważniejszy – cel, tj. intencję, z jaką osoba dokonuje podstępu. Nie jest istotne, czy 

miał miejsce dolus positivus (działanie czy powiedzenie czegoś, przez co druga osoba 

wprowadzana jest w błąd – dolus commissivus) czy też dolus nagativus (przemilczenie, 

udawanie czegoś – dolus omissivus), jak również to, kto był osobą dokonującą podstępu. 

Ponieważ jako wada zgody małżeńskiej podstęp dotyczy zawieranego małżeństwa, 

zatem istotą jest jego wpływ na wolę jednego z nupturientów396.  

 
393 Por. U. NAVARRETE, Canon 1098 de errore doloso estne iuris naturalis an iuris positivi ecclesiae?, 181. 
394 „Non sufficit enim ut quis dolo deceptus celebret matrimonium, sed ex legis praescripto omnino necesse est, ut 

dolus patratus sit ad obtinendum consensum (…) Hoc igitur modo violationi libertatis ex parte decepti 
respondere debet iniusta agenda ratio deceptoris, qui adhibita machinatione dolosa consensum alterius 
extorquuet.” (Sent. c. STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 27.01.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 67). 

395 „Quamquam in negotiis bilateralibus requiri solet ut dolus ab altera parte proveniant, vel saltem ea sciente 
patretur, habita tamen ratione eiusdem effectus, quem provocare potest in decepto sive dolus compartis sive 
personae tertiae, tamquam certa opinio admittenda est iuxta quam nihil referat, utrum talis dolus patratus sit a 
parte contrahenda an ab alia persona.” (Tamże, 67). 

396 „Itemque ad effectum nullitatis nihil quoque refert utrum ad obtinendum consensum patratus sit dolus positivus, 
in faciendo vel dicendo aliquid consistens, quo alter in errorem inucitur (dolus commissivus), an dolus 
negativus, in reticendo vel simulando aliquid consistens (dolus omissivus), quo alter confirmatur tantum in 
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Znamiona działania, które określane jest mianem podstępu, zostały wskazane 

przez ponensa w wyroku coram Faltin z 20 czerwca 1995 r. Ponens wskazał, że 

bezwarunkowy podstęp z kan. 1098, jako działanie negatywne w swojej ocenie, winien 

być dokonany z wykorzystaniem oszustwa lub innych podobnych środków397. 

Odwołując się do określenia podstępu funkcjonującego w prawie rzymskim oraz 

do swojego artykułu z 1984 r.398, ponens w wyroku coram Pompedda z 26 lipca 1996 r. 

określił podstęp jako machinację zastosowaną w celu oszukania kogoś, a więc 

świadome działanie na szkodę innej osoby. Turnus rotalny przypomniał, iż podstęp ten 

może dokonać się poprzez symulację, tj. podanie nieprawdziwego stanu rzeczy lub 

przez dysymulację, tj. świadome ukrycie prawdy399. 

Analiza działania podstępu od strony jego sprawcy oraz ofiary została 

przedstawiona w orzeczeniu coram Defilippi z 4 grudnia 1997 r. Od strony osoby 

dokonującej podstępu jest to działanie o charakterze machinacji i oszustwa, przy czym 

może mieć ono charakter pozytywny (podanie fałszu) lub negatywny (udawanie czegoś 

lub przemilczenie). W drugim przypadku, jak wskazał ponens, podstęp jest działaniem 

polegającym na zaistnieniu błędu u ofiary podstępu. W tym z kolei ujęciu redaktor 

wyroku rozróżnił dolus causam dans seu determinans oraz dolus incidens. Pierwszy ma 

miejsce wówczas, gdy determinuje wolę osoby będącej ofiarą podstępu tak, iż nie 

podjęłaby ona absolutnie żadnej czynności prawnej, gdyby nie uległa błędowi 

spowodowanemu przez podstęp. Drugi z kolei nie wpływa determinująco na ofiarę, tak 

że dana czynność prawna (w tym wypadku wyrażenie zgody małżeńskiej) zostałaby i 

tak dokonana, niezależnie od błędu wywołanego podstępem400. 

 
errore spontaneo. Cum enim agatur de qualitate essentiali pro instaurando consortio matrimoniali, qui caret illa 
qualitate non potest tacere simpliciter, quia hoc silentium esset dolosum.” (Tamże, 68–69). 

397 Por. Sent. c. FALTIN, Nullitatis matrimoni, 20.06.1995, w: SRRDec. 87 (1998) 394. 
398 Por. M. F. POMPEDDA, Il consenso matrimoniale, w: Il matrimonio nel nuovo Codice di Diritto Canonico, 

Padova 1984, 66. 
399 „Certo certius de defectum qualitatum obiective gravium, scilicet magni momenti, quae vere influere possunt 

et perturbare quidem consortium vitae, uti eruitur e laboribus Codicis praeparatoris (…) qua de re, suo tempore, 
infrascriptus Ponens scriptum voluti: «fu la Commisione a stabilire che il „dolo”, per essere tale, deve essere 
posto in opera per ottenere il consenso matrimoniale che riguardi una qualità dell’altra parte, atta a turbare 
gravemente la vita coniugale».” (Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 26.07.1996, w: SRRDec. 88 
(1999) 582). 

400 „Ideo dolus dupliciter sumi potest, videlicet ex parte decipientis et ex parte decepti. Sub primo adspectu 
inspicitur tamquam machinatio, fallacia et calliditas alterius decipiendi causa; quae deceptio dicitur «positiva» 
(faciendo aliquid vel dicendo quo alter in errorem inducitur) vel «negativa» (simulando aliquid vel reticendo, 
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Wskazane racje, dla których podstęp sprzeciwia się istocie małżeństwa 

przypomniał również ponens w wyroku coram Faltin 3 czerwca 1998 r. Mianowicie 

podstępne działanie neguje a wręcz eliminuje prawdę i szczerość, które z samego prawa 

naturalnego stanowią o ważnej zgodzie małżeńskiej. Co więcej, prawo naturalne 

wymaga by przyszli małżonkowie przyjmowali siebie jak i też darowali w prawdzie. 

Zatem kto dokonując podstępu wyraża wobec osoby oszukanej zgodę małżeńską, 

przedstawia fałszywy obraz co do siebie, czyli ‘osobę intencjonalną’, odmienną od tej, 

jaką druga strona zamierza przyjąć401. 

 

2.4.2. Error 

 

Błąd założony w kan. 1098 (do którego ma doprowadzić podstęp) nie różni się w 

swej definicji i rozumieniu od tego, który został przedstawiony powyżej w części 

dotyczącej błędu z kan. 1097 § 2. Został on scharakteryzowany w wyroku coram Faltin 

z 3 marca 1998 r. Błędu nie należy mylić z niewiedzą, ponieważ błąd jest fałszywym 

sądem o czymś, podczas gdy ignorancja jest niedostatkiem wiedzy, którą podmiot 

powinien posiadać. Ponadto błędu nie wolno też mieszać z warunkiem, bowiem w 

sytuacji sine qua non zawierający małżeństwo podporządkowuje zupełnie swoją zgodę 

przymiotowi (w domyśle nie ma zgody, jeżeli nie ma przymiotu). W przypadku zaś 

błędu zgody małżeńskiej zachodzi oszustwo co do defectu obiecti, na który kieruje się 

pragnienie wprost i zupełnie bezwarunkowo402. 

Pojęcie relacji podstępu i błędu ma długą i skomplikowaną historię, a filozoficzne 

dyskusje na ten temat prowadzone przez grupę konsultorów zajmujących się redakcją 

kan. 1098 tylko to potwierdzają. Grupa De matrimonio analizowała ten wpływ w 

 
ut confirmetur et ad finem proprium adhibeatur alterius error fortuitus). Ex parte autem decepti dolus sumitur 
tamquam eventus deceptionis, in errore deceptive seu doloso subsistens. Sub hoc respect dolus distinguitur in 
«dolum causam dantem seu determinantem» et «dolum incidentem»: prior tunc habetur, quando dolus ita 
determinat voluntatem agentis ut sine errore per dolum alterius excitato negotium nullatenus fuisset positum; 
alter vero, quando non influit in ipsam determinationem agentis, etsi forsan influit in secundaria negotii 
mementa, ita ut negotium etiam sine errore per dolum alterius excitato positum fuisset, etsi forsan sub aliis 
conditionibus agenti minus onerosis.” (Sent. c. DEFILIPPI, Nullitatis matrimonii, 04.12.1997, w: SRRDec. 89 
(2002) 855–856). 

401 Por. Sent. c. FALTIN, Nullitatis matrimonii, 03.06.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 437. 
402 Por. tamże, 435. 
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odniesieniu do kan. 1083 Kodeksu z 1917 r.403 Stąd też w późniejszej doktrynie 

wypracowane zostało stanowisko, że kiedy ma miejsce podstęp, błąd co do przymiotu 

osoby towarzyszy osobie oszukanej w sposób konieczny. Innymi słowy, nie może być 

mowy o podstępie z kan. 1098 bez jednoczesnego wystąpienia błędu404. Większość 

kanonistów uznała dolus jako po prostu kolejną przyczynę błędu, podobnie jak 

ignorancja. Zastanawia w takim razie pytanie, dlaczego zaistniała potrzeba, by 

prawodawca określił odrębny tytuł wady zgody, który zakłada podstęp. P. T. Sumner 

stwierdził, że skoro małżeństwo stwarza zgoda obu stron, dolus faktycznie wpływa na 

obu nupturientów. Ta ze stron, która działa podstępnie (lub na korzyść, której dokonuje 

podstępu osoba trzecia) nie wyraża zgody, wobec tego, czym może obdarzyć drugą 

stronę. Z kolei strona oszukana staje się tym samym zmanipulowana w celu wyrażenia 

zgody małżeńskiej. Tak więc nie może mieć miejsca w tej sytuacji ważnie zawarte 

małżeństwo jako przymierze, które jest również pozytywnym aktem woli przyjęcia 

jednego nupturienta przez drugiego405. W działaniu podstępnym udział biorą dwie osoby 

– ten kto działa podstępnie oraz ofiara tego działania, czyli osoba, wobec której 

skierowane jest działanie podstępne. Pierwsza z nich powoduje działanie podstępne, 

jako czynnik zewnętrzny i wolny, stąd też w jej przypadku oszustwo jest aktem woli. 

Druga z osób, która jest bierna w tej sytuacji, jest ofiarą podstępu, a w jej umysł poprzez 

podstęp został wprowadzony błąd, który pośrednio dotyka jej woli. Ponieważ zgoda 

małżeńska osoby podstępnie wprowadzonej w błąd wywodzi się bezpośrednio ex 

errore, wada zgody z normy kan.1098 jest wadą ex parte voluntatis, jeśli będzie 

rozpatrywana jako czyn osoby, która go powoduje. Jednakże ze swej natury omawiana 

wada zgody jest nieprawidłowością ex parte intellectus, ponieważ zgoda wywodzi się 

bezpośrednio z błędu, który powstał w intelekcie osoby wprowadzonej podstępnie w 

błąd. Stąd w przypadku wady zgody z kan. 1098 mówimy o error dolosus406. 

Dolus powinien wykreować błąd w umyśle jednej ze stron małżeństwa. Jeśli przed 

zawarciem sakramentu miało miejsce podstępne działanie, ale nie zakładało ono błędu 

 
403 Por. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Coetus studiorum de 

matrimonio – adunatio, 18.05.1977, w: Communicationes 9 (1977) 371–373. 
404 Por. M. B. AHERN, Error and Deception as Grounds for Nullity, w: Studia canonica 9 (1977) 246. 
405 Por. P. T. SUMNER, Dolus as a Ground for Nullity of Marriage, w: Studia canonica 14 (1980) 179. 
406 Por. J. F. CASTAÑO, Il dolo nel matrimonio, 104. 
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(np. mężczyzna nie został okłamany co do ciąży kobiety, ale w wyniku podstępu 

doprowadziła ona do niej, wiedząc, iż w ten sposób mężczyzna zdecyduje się na 

zawarcie z nią małżeństwa), wtedy podstęp ten nie ma mocy unieważniającej 

małżeństwo. W pierwszej kolejności musi istnieć związek między podstępem a błędem, 

a następnie między błędem a wyrażoną zgodą małżeńską jako konsekwencją407.  

Temat relacji podstępu do błędu podejmują także niektóre orzeczenia Trybunału 

Roty Rzymskiej. W orzeczeniu coram Ragni z 27 kwietnia 1993 r. ponens, przywołując 

definicję Michielsa określającą podstęp jako podstępne oszustwo, popełnione umyślnie 

tak, aby osoba oszukana dokonała określonego aktu prawnego408, wskazuje na nexus 

causalis między dokonanym artificium dolose a aktem prawnym podjętym przez osobę 

z powodu i pod wpływem podstępu. Faktycznie, osoba, która stała się ofiarą postępu, 

wyraziła zgodę małżeńską w wyniku błędu spowodowanego podstępem409. W ten 

sposób ponens zwrócił uwagę, iż tym, co ostatecznie decyduje o podjęciu aktu prawnego 

w przypadku kan. 1098, jest błąd wywołany w intelekcie ofiary podstępu. Zatem 

możemy wnioskować, że ponens niejako poparł stanowisko, iż według kan. 1098 to błąd 

spowodowany podstępem jest elementem unieważniającym zgodę małżeńską wyrażoną 

pod wpływem podstępnego działania. 

Stanowisko to zostało wprost wypowiedziane przez ponensa w orzeczeniu coram 

Stankiewicz z 27 stycznia 1994 r. Określił on, że w obrębie przepisu kanonu 1098, 

oprócz przypadku doli accidentalis, który powoduje errorem accidentalem, mogą mieć 

miejsce również przypadki doli substantialis prowadzące do errorem substantialem. W 

ostatnim przypadku zgoda małżeńska staje się nieważna z mocy samego błędu 

istotnego. Ponens, argumentując prawdziwość tej tezy, przywołał i poparł stanowisko 

U. Navarrete wyrażone w jego artykule Canon 1098 de errore doloso estne iuris 

naturalis an iuris positive ecclesiae? z 1987 r. Wskazał on mianowicie, że error 

substantials, który z samej swojej natury może zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, 

czy to wywołany podstępem, czy nie, czyni małżeństwo nieważnym na mocy prawa 

 
407 Por. K. BOCCAFOLA, Deceit and induced error about a personal quality, 259. 
408 Por. G. MICHIELS, Principia generalia de personis in Ecclesia, 600. 
409 „Iuxta laudatum auctorem Michiels, «nexus causalis» verificatur inter «artificium dolose adhibitum et actum 

iuridicum ab agente positum, ita ut hic actus de facto ex dolo vel sub influx doli (…) fuerit ab gente positus.” 
(Sent. c. RAGNI, Nullitatis matrimonii, 27.04.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 292). 
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naturalnego, mimo że przymiot ten nie był bezpośrednio i w sposób zasadniczy 

zamierzony (w myśl kan. 1097 §2). Tego rodzaju przypadki nieważności, zdaniem 

autora, na którego powołuje się redaktor wyroku, wynikają z prawa naturalnego i zostały 

ujęte w kan. 1098410. Ponens przypomina dalej, iż w orzeczeniach rotalnych przed 

promulgacją Kodeksu z 1983 r. przyznano, że zgoda małżeńska ex natura rei jest 

włączana do elementów konstytutywnych i przymiotów stron koniecznych do podjęcia 

istotnych praw i obowiązków małżeństwa. Dlatego error substantialis w tego rodzaju 

przymiocie, zgodnie z kryterium wspólnoty życia małżeńskiego, może czynić 

małżeństwo nieważnym411. Z jednej strony, słuszne wydaje się przypisanie mocy 

unieważniającej z tytułu wady zgody z kan. 1098 przede wszystkim błędowi, o ile mamy 

do czynienia rzeczywiście z error substantialis. Z drugiej strony, jeśli w zamyśle 

prawodawcy działanie podstępne nie miałoby w tym przypadku znaczenia, kan. 1098 

pozwalałby nie tylko na szeroką interpretację błędu (jak np. ta, która eliminuje niektóre 

elementy konstytutywne zawarte w treści ustawy), ale również prowadziłby do pewnego 

zamętu w jego aplikacji i naruszenia doktryny o nierozerwalności małżeństwa. 

Intersującą analizę skutku unieważniającego wskazał redaktor wyroku coram 

Burke z 18 lipca 1996 r. Zauważył on, iż w świetle kan. 1098 nie pochodzi on od 

negatywnego przymiotu rozważanego w sobie samym ani od jego powagi, lecz od 

podstępu co do przymiotu, który był użyty do uzyskania zgody małżeńskiej. W rzeczy 

samej podstęp co do jakiejś poważnej wady osobowej osłabia autentyczność oddania się 

jednego z małżonków drugiemu. Dlatego czynnik unieważniający to nie zakłócenie 

wspólnoty życia małżeńskiego, ale deceptio co do zakłócającej ją wady. Innymi słowy, 

choć nikt nie ma prawa znaleźć męża bądź żony wolnej od wad, jednak wszyscy mają 

prawo do szczerego i prawdziwego daru drugiej osoby takiej, jaką ona właściwie jest412. 

 
410 Por. U. NAVARRETE, Canon 1098 de errore doloso estne iuris naturalis an iuris positivi Ecclesiae?, 181. 
411 Por. Sent. c. PINTO, Nullitatis matrimonii, 14.04.1975, w: SRRDec. 67 (1978) 237; Sent. c. STANKIEWICZ, 

Nullitatis matrimonii, 24.02.1983, w: SRRDec. 75 (1986) 47. 
412 „Causa ergo invaliditatis non est perturbatio consortio vitae coniugalis reapse causata, sed illa primigenia 

deceptio circa perturbantem defectum. Ratio iuridica sane patet: non datur ius ad vitam coniugalem a 
turbationem expertem; utique tamen datur ius ne quis in matrimonium indicatur per occultationem alicuius 
notabilis negativae qualitatis quam altera pars possidet. Aliis verbis, quamvis nemo gaudet iure inveniendi 
maritum vel uxorem sine defectibus, omnes ius habent ut consensus matrimonialis ab altera parte datus 
repraesentet donum, sincerum quidem ac sine dolo, istius personae sicut realiter est.” (Sent. c. BURKE, 
Nullitatis matrimonii, 18.07.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 540). 
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Na subtelną różnicę między błędem a podstępem wskazał ponens w wyroku coram 

Serrano Ruiz z 25 października 1996 r. Różnica, jego zdaniem, tkwi nie tyle w skutku, 

ile raczej w intencji, to jest intencji oszukania. Podstęp z kan. 1098 ma być jedyną 

przyczyną, początkową i samą przez się, prowadzącą do wyrażenia zgody 

małżeńskiej413. 

 

2.4.3. Qualitas personae, qua suapte natura consortium vitae coniugalis 

graviter perturbare potest jako przedmiot podstępu 

 

Podstęp czyni zawierane małżeństwo nieważnym tylko wtedy, gdy dotyczy on 

przymiotu jednego z nupturientów, który może ze swej natury poważnie zakłócić 

wspólnotę małżeńską. Istotna jest zatem obiektywna ocena przymiotu, a w 

konsekwencji i zakłóceń życia małżeńskiego. Na sposób oceny tej obiektywności 

wskazał J. McAreavey, odnosząc się do treści kan. 1084 § 3: podstępnie zatajona 

niepłodność jest obiektywnie na tyle poważna, by móc wpłynąć na poważną trudność 

we wspólnym życiu nupturientów414.  

Ostatnia część treści kan. 1098 wyraźnie wskazuje na to, że podstęp musi 

obejmować przymiot jednej ze stron, a nie samego małżeństwa. Mamy w tym wypadku 

do czynienia z error facti. Wada zgody ma zatem miejsce, gdy podstęp dotyczy 

przymiotu osoby ujętego pozytywnie lub negatywnie w chwili zawarcia małżeństwa. 

Przymiot osoby brany pod uwagę w normie kann. 1097 §2 oraz 1098 różni się, ponieważ 

w przypadku błędu co do przymiotu osoby nie jest konieczne, aby przymiot ten mógł 

poważnie zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, lecz musi być bezpośrednio i 

zasadniczo zamierzony. Przymiot w kan. 1098 jest sam w sobie bardziej, wręcz 

rygorystycznie zdefiniowany. Według tego kanonu qualitas, jako przedmiot podstępu, 

musi być w stanie poważnie zakłócić wspólnotę małżeńską i to ze swej istoty. Klauzula 

suapte natura wskazuje, że przymiot musi być obiektywnie zdolny do poważnego 

zakłócenia wspólnoty małżeńskiej, a przez to winien być on dokładnie zinterpretowany, 

 
413 Por. Sent. c. SERRANO RUIZ, Nullitatis matrimonii, 25.10.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 653. 
414 Por. J. MCAREAVEY, The Canon Law of Marriage and the Family, 301. 
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szczególnie kiedy wymaga zaistnienia w określonej sytuacji415. Z kolei określenie 

graviter perturbare potest wskazuje jasno na possibilitas zakłócenia wspólnoty 

małżeńskiej. Przymiot zatem, który jest wymagany, jest tym, który może zakłócać, o ile 

nie zakłóca tejże wspólnoty w momencie zawierania małżeństwa416. Chociaż w 

momencie zawierania małżeństwa przymiot, którego dotyczy podstęp, nie zakłóca 

poważnie wspólnoty małżeńskiej, zdaniem J. F. Castaño wystarczy jedynie możliwość 

istnienia takiego zakłócenia (perturbare potest), ażeby małżeństwo mogło zostać 

uznane za nieważne417.  

Grupa konsultorów De matrimonio, pracując nad redakcją kan. 1098, 

analizowała wniosek jednego z członków tejże grupy, proponujący umieszczenie w 

treści kanonów konkretne przymioty osoby, które mogłyby destrukcyjnie wpływać na 

wspólnotę małżeńską. Propozycję tę jednak odrzucono, argumentując to ciągłą ewolucją 

nie tylko doktryny, ale także i zmieniającą się pozycją osoby w społeczeństwie418. Co 

więcej, konsultorzy wspólnie uznali, iż zadaniem doktryny oraz jurysprudencji jest 

właściwe, tj. w myśl kan. 1098, określenie, jakie przymioty osoby są obiektywnie zdolne 

zakłócić wspólnotę małżeńską419. Tym samym pojawiła się w doktrynie opinia, iż 

przymioty mogące stać się przedmiotem podstępu, powinny być przeciwne do treści 

kan.1055, który wskazuje na istotę wspólnoty małżeńskiej420.  

Ostatnią cechą dotyczącą przymiotu jest gravitas (graviter perturbare potest). 

Prawodawca wymaga gravitas, ale nie precyzuje jej, podobnie jak ma to miejsce w 

kann. 1095 § 2 oraz 1103. Wydaje się zatem, iż określenie ciężkości tego przymiotu 

należy do oceny sędziego. W każdym przypadku, oceniając gravitas, należy brać pod 

uwagę nie tylko gravità oggettiva, ale także gravità soggettiva421.  

Wspomniany wcześniej E. Kneal stwierdził, iż zwyczajny przymiot strony, który 

został podstępnie przemilczany, chociażby był nieprzyjemny czy niechciany przez 

 
415 Por. J. F. CASTAÑO, Il dolo nel matrimonio, 111–114. 
416 Por. tamże, 112. 
417 Por. tamże. 
418 Por. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Coetus studiorum de 

matrimonio – adunatio, 03.07.1968, w: Communicationes 33 (2001) 73. 
419 Por. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Relatio – Liber IV, De 

Ecclesiae munere sanctificandi, w: Communicationes 15 (1983) 233. 
420 Por. F. RAFAEL, A. GIL, El nuevo derecho matrimonial canonico, Salamanca 1985, 286. 
421 Por. J. F. CASTAÑO, Il dolo nel matrimonio, 108–114. 
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drugą stronę, nie może powodować nieważności małżeństwa z tytułu kan. 1098. Nawet 

jeśli przymiot ten jest subiektywnie poważny, to obiektywnie jest on przymiotem 

trywialnym. Autor dla przykładu podaje uzależnienie jednej ze stron od oglądania 

meczów piłki nożnej w TV. Jego zdaniem uzasadnienie skuteczności wpływu takiego 

przymiotu na ważność zgody małżeńskiej z tytułu kan. 1098 wymagałoby niezwykle 

rygorystycznych dowodów422. 

Nieco odmiennego zdania jest J. F. Castaño. Zauważył on, że nie istnieje – i nigdy 

nie będzie istnieć – obiektywne kryterium czy też miara, która mogłaby wskazać z 

rygorystyczną dokładnością, kiedy i jaki przymiot może, suapte natura, poważnie 

zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego. Tym samym, zdaniem autora, nie jest możliwe 

określenie dokładnie takiego też przymiotu, gdyż dla jednego podmiotu dany przymiot 

będzie wystarczający, aby zakłócić wspólnotę pożycia małżeńskiego, a dla innego zaś 

nie. Stąd też dla J. F. Castaño ocena klauzuli suapte natura zalicza się do kategorii 

subiektywnej oceny; przestrzegli oni także przed zbyt ograniczoną interpretacją, czyli 

taką, która żąda jawnego i absolutnego obiektywizmu zakłócającego przymiotu, bez 

zwracania uwagi na różne okoliczności podmiotów zgody małżeńskiej423. 

Podobną opinię zaprezentował C. Burke. Stwierdził on, iż zaburzenie 

konsorcjum małżeńskiego musi wpływać na najważniejsze aspekty małżeńskiej 

wspólnoty. Mogą to być sprawy społeczne lub polityczne, które psują harmonię 

małżeńską poprzez inny punkt widzenia każdego z partnerów. Przykładem, na który 

wskazał autor, może być sytuacja, gdy jedno z małżonków jest zapalonym ekologiem, 

podczas gdy drugie uważa to za coś głupiego i banalnego. Z czasem powoduje to 

nieporozumienia pomiędzy partnerami, które psują atmosferę rodzinną. Z drugiej 

jednak strony, zdaniem audytora Roty Rzymskiej, pewne powszechne czy też zwykłe 

cechy, takie jak egoizm, lenistwo czy brak poczucia humoru, nie mogą być zgodnie z 

normą kan. 1098 przymiotem unieważniającym małżeństwo. Mniejsze defekty, nawet 

jeśli strona oszukana uzna je za wyjątkowo uciążliwe, nie mogą zostać określone 

mianem poważnie zakłócających wspólnotę małżeńską. Jeśli takie właśnie cechy, 

bardziej niżeli przymioty osoby, stają się przyczyną pewnych trudności we wspólnym 

 
422 Por. E. KNEAL, A Proposed In iure Section for the New Statute of Fraud, 220–221. 
423 Por. J. F. CASTAÑO, Il dolo nel matrimonio, 112. 
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życiu małżonków, wynika to bardziej z natury osoby, której to przeszkadza, niż z natury 

przymiotu samego w sobie424. 

Dokładnie i skrupulatnie problem znaczenia i właściwej oceny przymiotów 

podejmują analizowane wyroki rotalne. Ponens w orzeczeniu coram Burke  

z 25 października 1990 r. z całą stanowczością podkreśla, że niezwykle istotna dla 

procesów z tytułu wady zgody przewidzianej w kan. 1098 jest właściwa ocena 

przymiotu osoby, a dokładniej jego wagi mierzonej poprzez możliwość, z jaką ten 

przymiot może naruszyć wspólnotę życia małżeńskiego425. Ponens zaznaczył, iż 

orzeczenie nieważności małżeństwa z tego tytułu nie może mieć miejsca, jeśli uprzednio 

nie miał miejsca w dokładnie określonym momencie podstęp przygotowany względem 

przymiotu. C. Burke przypomniał, że prawodawca przez słowa suapte natura wskazał 

na obiektywne kryterium oceny przymiotu – jeśli podstęp miałby być względem niego 

uczynionym – będącego w samym sobie znaczącym i dostatecznie zdolnym do 

ciężkiego naruszenia wspólnoty życia małżeńskiego: np. przypadek ciężkiej i niezwykle 

zakaźnej choroby lub też ciąża spowodowana przez kogoś innego426. Słusznie ponens 

zauważył, że treści kanonu nie wynika, w jaki konkretny sposób niebezpieczeństwo 

pochodzące od ukrytego przymiotu może wpłynąć na wspólnotę małżeńską. Nazbyt 

szeroka i dowolna interpretacja treści kan. 1098 może, zdaniem ponensa, prowadzić do 

zaskarżenia ważności każdego małżeństwa, w sytuacji, gdy jedna ze stron stwierdzi, że 

została podstępnie okłamana co do jakiegokolwiek przymiotu drugiej ze stron. Taka 

interpretacja ustawy prowadziłaby w konsekwencji do uznania nieważności wielu 

zawartych małżeństw, ponieważ jedna ze stron mogłaby próbować dowieść, że np. 

druga strona ukryła fakt, iż wydaje głośne dźwięki podczas jedzenia albo że chrapie tak 

głośno, iż przeszkadza spać drugiej. Stąd też ponens stwierdził, że wady powszechne, 

takie jak próżność albo egoizm, czy też lżejsze niedoskonałości albo przymioty 

 
424 Por. C. BURKE, The effect of fraud, condition and error in marital consent. Some personalist considerations, 

300–301. 
425 Por. Sent. c. BURKE, Nullitatis matrimonii, 25.10.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 725. 
426 „Immo, per verba «suapte natura», Legislator videtur qualemcumque subiectivam interpretationem qualitatis 

momenti specifice exclusisse. De qualitate agatur oportet quae, iuxta criterium obiectivum (quod aliud non 
esse potest quam communis aestimatio, a iurisprudentia confirmata), sit in se significans et capax, si dolus circa 
eam patraretur, coniugalem vitam graviter perturbandi: exempli gratia, morbus valde quidem contagiosus, 
status praegnationis ab alia parte inductus; propria condicio membri Ecclesiae catholicae.” (Tamże). 
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względne jak np. gnuśność i brak poczucia humoru nie stanowią według normy kan. 

1098 jakiejkolwiek podstawy do orzeczenia nieważności małżeństwa. Określenie 

suapte natura należy interpretować w ten sposób, że żaden przymiot nie podchodzi pod 

normę zawartą w kanonie, jeśli nie powoduje trwałego i ciężkiego uszczerbku, który 

sam z siebie może ciężko naruszyć wspólnotę życia małżeńskiego. Nie może być zatem 

mowy o nieporozumieniach, lecz o ciężkim naruszeniu wspólnoty małżeńskiej, które 

spowodowane zostało naturą zafałszowanego przymiotu osoby427.  

W wyroku coram Ragni z 27 kwietnia 1993 r. ponens również wskazał przede 

wszystkim na obiektywną ciężkość w ocenie przymiotu, o którym jest mowa w kan. 

1098. Co więcej, redaktor wyroku zwrócił również uwagę na to, że przymiot osoby z 

natury swojej może zakłócić wspólnotę małżeńską, jeśli dotyka niejako przymiotów 

złączonych z istotą, właściwościami i celami małżeństwa. Dlatego, argumentował, w 

przypadku podstępu żadnej wagi nie mają przymioty subiektywne, arbitralnie wybrane, 

które nie mają bezpośredniego odniesienia do zakłócenia wspólnoty życia 

małżeńskiego428.  

 
427 „Canon equidem specifice non statuit ut periculum, a celata qualitate repraesentatum, aspectibus quae sint 

coniugalis consortii essentiales referri debeat. Haec tamen thesis de die in diem in doctrina communior fit. 
Contraria vero opinio vias aperiret ad accusandam nullitatem cuiuslibet matrimonii ubi uni comparti liceret 
affirmare se deceptam fuisse circa qualemcumque alterius partis qualitatem – quantumvis in seipsa 
insignificantem – quam ipsa uti coniugalis vitae graviter perturbantem pro certo nunc tenet; et nullitatis 
declarationes insequerentur quia una pars probare posset alteram dolose celavisse factum quod singultus 
edebat, vel ita forte ronchabat, ut somnum coniugis interrumperet. Proinde qualitates ordinariae ac universales, 
uti vanitas vel egoismus, necnon imperfectiones leves ac relativae, sicut pigritia vel defectus sensus iocationis 
(«sense of humour»), fundamentum pro nullitate, ad normam canonis, praebere non valent. Hoc etiam patefit 
ex ipsis deliberatis canonis verbis: «quae suapte natura consortium... graviter perturbare potest». Quae verba 
interpretari licet eo tantum sensu, quod nulla qualitas est pertinens sub canone, nisi defectum obiective gravem 
comportet, qui ex se ad consortium coniugalis vitae graviter perturbandum tendat. Dicere autem non licet 
parvas vitiositates, etiamsi uni ex partibus molestae appareant, capacitatem ex sua natura haurire ad consortium 
graviter perturbandum. Si occasio difficultatum in iugali conviventia deveniant, hoc tunc naturae personae 
molestis affectae – eius scilicet excessivae irritabilitati, etc. – debetur, potius quam naturae ipsius defectus.” 
(Tamże, 725–726). 

428 „Aliter enim ac in successive can. 1098 ubi agitur de errore corca qualitatem alterius partis ex dolo, i. e. ex 
deliberate voluntate inducto, stricte haud necessarium est in simplici errore ut qualitas suapte natura consortium 
vitae coniugalis graviter perturbare possit. In praecitato canone circa dolum expresse exigitur qualitas obiective 
gravis, quae ex natura sua consortium coniugale perturbare possit adeo ut consortium vitae coniugalis sit ratio 
determinans talis gravitates, in ordinem nempe ad qualitates connexas cum essentia, proprietatibus et finibus 
matrimonii. Unde in casu doli nullis ponderis sunt illae qualitates subiectivae, arbitrariae, quae relationem 
directam non habent ad perturbationem consortii vitae coniugalis.” (Sent. c. RAGNI, Nullitatis matrimonii, 
27.04.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 291). 
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Natomiast w wyroku coram Stankiewicz z 27 stycznia 1994 r. ponens 

przeciwstawił się opinii, jakoby na podstawie interpretacji kan. 1098 można było uznać 

unieważniającą moc jakiegoś przymiotu osoby trzeciej (żadnego z nupturientów), gdyby 

osoba ta była głęboko związana z jednym z nupturientów (np. teściowa z córką lub 

synem). Ta błędna opinia opiera się na uznaniu za najistotniejszy element przymiotu 

jego właściwość, nie zaś jego przynależność do jednej ze stron małżeństwa czy do innej 

osoby429. Ponens sprzeciwił się powyższej opinii, argumentując w bardzo prosty i 

logiczny sposób, że słowa ustawy, rozważane w ich właściwym znaczeniu, wyraźnie 

mówią o przymiocie dotyczącym aliam personam, dlatego wszystkie inne osoby są 

wykluczone, nawet gdyby były z tą drugą stroną głęboko związane430. Ponens odrzucił 

również opinię wyrażoną w wyroku coram Bruno z 19 listopada 1993 r431., zgodnie z 

którą wyżej wspomniany przymiot odnoszący się do trzeciej osoby jest ważny 

przynajmniej w przypadku, gdy chociażby pośrednio, ale w sposób istotny, dotyczy on 

także osoby nupturienta, np. w sytuacji, kiedy rodzice cierpią na poważną chorobę 

dziedziczną432. Podstęp, wyjaśnił redaktor wyroku, winien być skierowany wobec 

aktualnego (w chwili zawierania małżeństwa) przymiotu osoby jednego z nupturientów, 

który ontologicznie wnosi pewną determinatio zgodnie z regułą św. Tomasza433, z 

powodu której ludzie różnią się między sobą w aspekcie fizycznym, psychicznym, 

moralnym, religijnym, społecznym, prawnym, nie zaś wobec jakiegokolwiek faktu o 

poważnym znaczeniu lub wobec motywu zawarcia małżeństwa. Sędzia rotalny 

wykluczył też, zgodnie z treścią kan. 1098, zasadność subiektywnej oceny przymiotu434. 

 
429 Por. J. F. CASTAÑO, Il sacramento del matrimonio, 373. 
430 „At verba legis, attentat eorum propria significatione (cf. can. 17), expresse loquuntur de qualitate laterius 

partis, ideoque omnes aliae personae excluduntur, etiamsi sint cum ea intime coniunctae.” (Sent. c. 
STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 27.01.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 68). 

431 Por. Sent. c. BRUNO, Nullitatis matrimonii, 19.11.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 675. 
432 „Hac de causa nec admittenda videtur affirmatio quam penes praefata exclusio qualitatis ad tertiam personam 

pertinentis non valeret saltem in casu, «si qualitas saltem indirecte, at essentialiter, personam quoque compartis 
attingat, uti, v. gr., in casu quo parentes gravi morbo hereditario laborent, et morbus serius ocius etiam in filio 
vel filia deflagaturus erit».” (Sent. c. STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 27.01.1994, w: SRRDec. 86 
(1997) 68). 

433 Por. S. THOMAS AQUINAS, Summa Theologiae, q. 49, in corp. 
434 „Deceptio autem se vertere debet in actualem qualitatem personae compartis, quae ontologice important 

quemdam modum substantiae seu quamdam determinationem secundum aliquam mensuram (…), ob quam 
personae inter se different sub adspectu physico, morali, religioso, sociali, iuridico, et ita porro, non vero in 
aliquod factum a comparte commissum vel in aliquam circumstantiam gavis moementi aut in motivum 
contrahendi.” (Sent. c. STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 27.01.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 68). 
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Dlatego należy mówić o przymiocie, który – zgodnie z kryterium obiectivum (które nie 

może być czymś innym jak powszechną oceną, potwierdzoną przez jurysprudencję) – 

jest sam z siebie zdolny i znaczący, by poważnie zakłócić wspólnotę życia 

małżeńskiego. Zdaniem redaktora wyroku, aby zakłócenie to było zgodne myślą z kan. 

1098, powinno mieścić się w zakresie maritale consoritum substantialiter tangat, w tym 

mianowicie co się tyczy jej istoty, właściwości lub celów435. 

Warto wspomnieć również o wyroku coram Jarawan z 15 marca 1994 r., który 

choć w części in iure nie zawarł tak obszernej analizy cech przymiotu jak ponens 

Stankiewicz, podkreślił jednak, że wspomniana waga nie dotyczy działania 

podstępnego, ale przedmiotu podstępu, jakim jest przymiot osoby. Ponens przypomniał 

zamysł ustawodawcy wyrażony w słowach suapte natura, wykluczający jakąkolwiek 

subiektywną interpretację przymiotu. W ten sposób zwyczajne i powszechne przymioty, 

a także błahe i względne niedoskonałości, nie mogą, według kan. 1098, być podstawą 

do orzeczenia nieważności małżeństwa. Ponadto, jak przypomniał dalej ponens, aby 

podstęp był przyczyną nieważności małżeństwa, qualitas celata winna poważnie 

zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego w sposób substancjalny, to jest w jej istocie, 

charakterze lub celach. Co więcej, redaktor wyroku wskazał również, że przymiot nie 

powinien być łączony z zamiarem zawarcia małżeństwa, tak jak ma to miejsce w 

przypadku aplikacji kan. 1097 § 2436. 

Dotychczasową interpretację znaczenia i określenia przymiotu osoby z kan. 1098 

potwierdził ponens w wyroku coram Faltin z 20 czerwca 1995 r. W części in iure 

przypomniał, że przymiot jest obiektywnie ważny do tego stopnia, iż sprawia, że 

wspólnota życia jest nie tylko utrudniona, lecz zupełnie niemożliwa; tak więc przymioty 

związane są z istotą, charakterem i celami małżeństwa. Stąd w przypadku podstępu, jak 

się wydaje, nie mają żadnego znaczenia przymioty subiektywne lub arbitralne, bo nie 

mają one bezpośredniego związku z zakłóceniem wspólnoty życia małżeńskiego437. 

 
435 Por. tamże, 69. 
436 Por. Sent. c. JARAWAN, Nullitatis matrimonii, 15.03.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 160. 
437 „Ratio, est, quia in praecitato canone circa dolum expresse statuitur ut qualitas sit obiective gravis, adeo ut 

familiar consortium reddatur nedum difficile sed praecise invivibile seu prorsus impossibile, in ordine 
qualitates connexas cum essentia, proprietatibus et finibus matrimonii. Unde, in casu doli, uti videtur, nullius 
ponderis sunt illae qualitates subiectivae, seu arbitrariae, quippe quae connexionem directam non habent ad 
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Na istotną cechę przymiotu wskazał ponens w wyroku coram Monier z 22 marca 

1996 r. Wskazał on na wymóg, by przymiot ten w czasie zawarcia małżeństwa był 

rzeczywisty a także, by nie były to przymioty, które odnoszą się do przewidywań lub 

oczekiwań wobec przyszłego małżonka. Takie bowiem przymioty, które przez 

wszystkich zawierających małżeństwo są oczekiwane u przyszłego współmałżonka, z 

natury swojej nie mogą poważnie wpłynąć na spokojny przebieg życia małżeńskiego, 

gdyż – przy dobrej woli i zastosowaniu odpowiednich środków pomocy – trudności 

takie jak te, które niemal w każdym małżeństwie powstają na skutek lżejszych wad, 

mogą być łatwo przezwyciężone438. Opinia ta została powtórzona przez ponensa w 

wyroku z 6 listopada 1998 r. Dodał on ponadto, iż w konkretnych procesach o 

stwierdzenie nieważności małżeństwa z tytułu kan. 1098 nie rozważa się ogólnych 

przymiotów albo takich przymiotów, które odnoszą się do uprzedzeń lub oczekiwań. 

Cechy, które pragną odnaleźć wszyscy narzeczeni w przyszłym małżonku, nie mogą ze 

swej natury poważnie wpłynąć na spokojny bieg życia małżeńskiego; trudności 

wynikające ze złego charakteru we wszystkich niemal przypadkach łatwo dają się 

przezwyciężyć dobrą wolą i możliwością wzajemnej pomocy439. 

Interesującą i nieco odmienną od wcześniejszych opinię o znaczeniu przymiotu 

z kan. 1098 przedstawił redaktor wyroku coram Faltin z 3 czerwca 1998 r. Ponens, 

powołując się na propozycję przedstawioną przez komisję zajmującą się 

przygotowaniem Kodeksu kanonów Kościołów Wschodnich w Nuntia440 ocenił, iż w 

miejsce quae suapte natura consortium vitae coniugalis graviter perturbare potest 

szczęśliwsza byłaby formuła communionem totius vitae, której nie może zaburzyć 

consortium conuigalis vitae, jeżeli małżeństwo postrzega się w aspekcie nie tyle 

kontraktu, co raczej jako matrimoniale foedus (kan.1055, § 1), odwołując się do jego 

koncepcji personalistycznej przedstawionej w konstytucji Gaudium et spes, w której jest 

 
perturbationem consortia vitae coniugalis inducendam.” (Sent. c. FALTIN, Nullitatis matrimonii, 20.06.1995, 
w: SRRDec. 87 (1998) 394). 

438 „Non obliviscatur quod haec qualitas in tempore nuptiarum sit realis oportet, et non agatur de qualitatibus quae 
sese referent ad previsions seu expectations.” (Sent. c. MONIER, Nullitatis matrimonii, 22.03.1996, w: 
SRRDec. 88 (1999) 302). 

439 Por. Sent. c. MONIER, Nullitatis matrimonii, 06.11.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 712. 
440 Por. PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA REVISIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO 

ORIENTALE, Labor Consultorum Commissionis circa canones de matrimonio, w: Nuntia 10 (1980) 49; 
Nuntia 15 (1982) 77. 
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ono rozumiane nie tyle jako wspólnota życia małżeńskiego, lecz jako wspólnota całego 

życia, i dlatego też przysposobione naturalną zdolnością do dobra małżonków. Zdaniem 

ponensa formuła consortium conuigalis vitae w kontekście koncepcji personalistycznej 

i dualistycznej małżeństwa wydaje się nazbyt restryktywna, ponieważ nie wszystkie 

potrzeby osoby mają charakter małżeński, podczas gdy za takie powinno się uważać te 

potrzeby, które określają wyznaczniki międzyosobowe, odrębność i jednakowa godność 

w relacji małżeńskiej441. Stąd też Faltin wysunął wniosek, iż nie może istnieć kryterium 

uniwersalne i obiektywne, które mogłoby wskazać ostatecznie, kiedy i jak przymiot 

może poważnie zaburzać wspólnotę życia małżeńskiego, dlatego też poza obiektywną 

oceną tego przymiotu powinno się wziąć pod uwagę także subiektywną ocenę małżonka 

wprowadzonego w błąd. Ponens dodał także, iż należy wziąć pod uwagę osobowość 

będącego w błędzie i jego zdolności, cechy charakteru oraz wykształcenie, obyczaje i 

inne związane z tym okoliczności442. 

 

2.5. Podsumowanie  

 

Zarówno kan. 1097, jak i kan. 1098, przypisują moc unieważniającą błędowi co 

do przymiotu osoby, jednak warunkują to w odmienny sposób. Pierwszy z kanonów 

stanowi, iż jedna ze stron uczyniła przedmiotem zgody przymiot drugiej strony. Zatem 

wyraża ona zgodę małżeńską wobec zamierzonego i konkretnego przymiotu, który staje 

się przez to przedmiotem zgody małżeńskiej. Gdyby zatem była w błędzie co do 

istnienia tegoż przymiotu, tak iż faktycznie on by nie istniał, wyrażana zgoda małżeńska 

byłaby nieważna, gdyż nie istniałby przedmiot zgody. Z punktu widzenia teoretycznego, 

elementem decydującym w error qualitatis nie jest przymiot, lecz determinacja woli. 

Ewentualna nieważność małżeństwa zachodzi tylko z natury rzeczy, nie z prawa czysto 

pozytywnego. A więc, by móc stwierdzić nieważność zgody małżeńskiej, określona 

cecha musi być bezpośrednim i nadrzędnym przedmiotem woli kontrahenta. Natomiast 

z punktu widzenia praktycznego należy pamiętać o słowach papież Jan Paweł II, który 

powiedział w jednej z alokucji do Roty Rzymskiej, że dana cecha nie może być 

 
441 Por. Sent. c. FALTIN, Nullitatis matrimonii, 03.06.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 436. 
442 Por. tamże, 437. 
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trywialna lub banalna443. Jeśli natomiast strona twierdziłaby, że faktycznie zależało jej 

w sposób nadrzędny na jakimś przymiocie drugiej strony, który obiektywnie jest małej 

wagi, to miałaby ona obowiązek uwiarygodnić tę tezę przed sądem. Pojawia się przy 

tym pytanie czy w przypadku kan. 1097 § 2 przejście z intencji do przymiotu może 

skłonić do postawienia znaku równości między pragnieniem osiągnięcia/posiadania 

jakiegoś dobra a przymiotem drugiej strony związanym z tym dobrem? Ponadto, 

wiedząc, że element subiektywny w ocenie przymiotu jest tutaj najistotniejszy, rodzi się 

pytanie czy przymioty z obu omawianych kanonów będą różne? 

Kan. 1098 dodaje element podstępnego działania, które doprowadza do błędu, 

nie mówi jednak o przymiocie drugiej strony jako przedmiocie zgody małżeńskiej.  

W normie tej ustawodawca przenosi ciężar znaczenia przymiotu osoby na jego wpływ 

na wspólnotę małżeńska w ogólności, ale nie ustanawia jej przedmiotem zgody. Kan. 

1098 wydaje się być silnie zakorzeniony w chrześcijańskim personalizmie, a jego celem 

jest obrona wolności osobistej wobec podstępnej instrumentalizacji ze strony innych 

osób.  

  

 
443 Por. JOANNES PAULUS II, Allocutio ad Romanae Rotae auditores coram admissos, 29.01.1993, w: AAS 85 

(1993) 1256–1260. 
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ROZDZIAŁ III 

KATALOG I OCENA PRZYMIOTÓW OSOBY Z KANONÓW 1097 § 2 I 

1098 W OPARCIU O DOKTRYNĘ ORAZ WYROKI ROTY RZYMSKIEJ  

(1990–2000) 

 

Pojęcia persona oraz amor coniugalis zaproponowane przez Sobór Watykański 

II wiążą się z ujęciem zgody małżeńskiej jako aktu wyrażenia woli i oddania. 

Nupturienci stanowią przedmiot wyrażanej zgody małżeńskiej, zatem błąd co do 

przymiotu jednego z nich oraz podstępne wprowadzenie w błąd stoi w opozycji do 

całkowitego oddania się i przyjęcia w prawdzie przez małżonków. Normy kan. 1097 § 

2 i kan. 1098 nie należy interpretować w oderwaniu od całościowej wizji człowieka i 

rzeczywistości małżeńskiej prezentowanej przez Sobór Watykański II444. Przedstawił 

on szeroką wizję małżeństwa, nie ograniczając się jedynie do aspektów prawnych, lecz 

akcentując wymiar interpersonalny przymierza małżeńskiego i jego przedmiotu, 

obejmujący małżeństwo jako szczególny stan życia445. Obok kontraktualistycznego 

ujęcia małżeństwa najważniejszy jest jego wymiar personalistyczny akcentujący 

dynamiczny aspekt przymierza małżeńskiego jako relacji interpersonalnej446. Ta relacja 

pociąga za sobą wzajemnie dany i przekazywany przez nupturientów dar swojej osoby 

w celu zbudowania jedności międzyludzkiej. Osoba współmałżonka jest przedmiotem 

tej wspólnoty, jest tym samym obdarzona miłością ze względu na nią samą oraz na jej 

godność jako osoby. Przyjęcie współmałżonka nie ogranicza się jedynie do jej wymiaru 

fizycznego, ale również duchowego, moralnego i społecznego. Nawiązuje do tego w 

swej treści kan. 1055 Kodeksu z 1983 r., który na określenie wspólnoty małżeńskiej 

używa biblijnego terminu foedus, czyli przymierze. Nie można zatem zrozumieć w pełni 

małżeństwa, jeśli ograniczone ono zostanie do relacji czysto prawnej między 

 
444 Por. JOANNES PAULUS II, Allocutio ad Prelatos Auditores S. Romanae Rotae coram admissos, 26.01.1984, 

w: AAS 76 (1984) 643. 
445 Por. A. D’AURIA, Il matrimonio nel diritto della Chiesa, Roma 2003, 21. 
446 Por. W. AYMANS, Il matrimonio-sacramento: alleanza istituita da Dio e forma di attuazione della vita della 

Chiesa, w: Diritto canonico e comunione ecclesiale: saggi di diritto canonico in prospettiva teologica, (red.) 
W. AYMANS, Torino 1993, 185. 
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nupturientami wyrażającymi wobec siebie wolę jego zawarcia447. W tej perspektywie 

doktryna oraz orzecznictwo rotalne skłaniają się ku szerszemu pojęciu osoby, nie 

ograniczając jej jedynie do tożsamości fizycznej, lecz do jej osobowości jako zbioru 

cech psychicznych, moralnych, prawno-etycznych, społecznych i kulturowych, bez 

których ta sama osoba fizyczna byłaby zupełnie inną448. Podczas Soboru Watykańskiego 

II w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesny Gaudium et spes449 

podkreślony został wymiar personalistyczny małżeństwa jako umowy, ale przede 

wszystkim jako intymnej wspólnoty życia i miłości małżeńskiej realizowanej poprzez 

wzajemne oddanie się i przyjęcie nupturientów. By móc właściwie ocenić przymioty 

osoby, należy zobaczyć, na czym polega personalistyczne ujęcie małżeństwa. 

 

3.1. Pojęcie i analiza personalistycznego ujęcia małżeństwa — 

debata między C. Burke a R. Torfs 

 

Znaczący wpływ na interpretację i aplikację kann. 1097 i 1098 miało i wydaje 

się mieć do chwili obecnej personalistyczne ujęcie wyrażanej zgody małżeńskiej, jaką 

podkreślał i propagował w swoich wyrokach sędzia rotalny Cormac Burke. Tuż przed 

sympozjum organizowanym w Rzymie z okazji 10. rocznicy promulgacji Kodeksu z 

1983 r. Rik Torfs, ówczesny Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego Katolickiego 

Uniwersytetu w Leuven (Belgia), opublikował artykuł, w którym krytycznie ocenił 

propagowane przez C. Burke personalistyczne ujęcie małżeństwa. Na wspomnianym 

wyżej sympozjum doszło do spotkania obu kanonistów. W wyniku poza konferencyjnej 

dyskusji profesor Torfs poprosił sędziego Roty o wygłoszenie serii wykładów w 

Leuven. I tak też w 1995 r. C. Burke wygłosił ponad dziesięć wykładów pt. „Prawo 

Kanoniczne a personalizm małżeński”. Obecność dziekana na wszystkich prelekcjach 

skłoniła go do zaproponowania ponensowi przeniesienia ich dyskusji na forum 

publikacji. W ten sposób powstał zapis dyskusji obu kanonistów o personalistycznym 

 
447 Por. A. D’AURIA, Il matrimonio nel diritto della Chiesa, 24. 
448 Por. F. MERCOGLIANO, Il carattere della qualitas rilevante nell’errore qualitatis e nella deceptio dolosa, 

Roma 2006, 16. 
449 Por. GS 48. 
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ujęciu małżeństwa, małżeńskiej miłości i osobistego darowania siebie oraz przyjęcia 

przez małżonków450. Jest to zbyt obszerna praca, by przywołać ją tutaj w całości, stąd 

też przytoczone zostaną jedynie te fragmenty, które odnoszą się wyłącznie do 

interesujących nas kanonów. 

 

3.1.1. Personalizm w ujęciu C. Burke 

 

W opinii C. Burke Kodeks z 1983 r. w swojej strukturze oraz ujęciu prawa 

odszedł od tradycyjnego schematu zbioru opartego na modelu rzymskim. Nie jest to 

jedynie zbiór norm czysto prawnych, gdyż Kodeks z 1983 r. jest zbudowany na 

fundamencie eklezjologicznym, tj. Kościoła powołanego do wypełniania trzech 

wielkich misji – munus docendi, munus sanctificandi, munus regendi. Ponadto, zdaniem 

C. Burke, znaczna część norm kodeksowych zredagowana została w kluczu 

personalistycznym, a przykładem są choćby kanony dotyczące sakramentu 

małżeństwa451. Soborowa myśl personalistyczna najwyraźniej została wyrażona w kan. 

1057 § 2452, który opisuje przedmiot zgody małżeńskiej i dlatego staje się 

fundamentalnym odniesieniem dla analizy prawnej małżeńskiego zobowiązania. 

Kodeks z 1917 r., zdaniem C. Burke, pojęcie przedmiotu zgody małżeńskiej wyrażał w 

sposób bardzo zwięzły, techniczny i przede wszystkim czysto jurydyczny. Punktem 

centralnym była tu „wymiana” wzajemnego prawa małżonków do swojego ciała, 

definiowana jako akt woli, w którym każda ze stron małżeństwa daje i przyjmuje 

wieczne i wyłączne prawo do swoich ciał tak, iż prowadzi to do zrodzenia potomstwa453. 

Obecny Kodeks określa przedmiot zgody w zupełnie innych kategoriach. Zdaniem 

ponensa nie jest to już jedynie prawo małżonka nad ciałem drugiego, ale przede 

 
450 Por. R. TORFS, C. BURKE, Canon law and marriage, Leuven 1995. 
451 Por. C. BURKE, Lack of authenticity: deceit or fraud: c. 1098, w: http://www.cormacburke.or.ke/node/90 

(dostęp z dn. 10.05.2016). 
452 „Zgoda małżeńska jest aktem woli, którym mężczyzna i kobieta w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się 

sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia małżeństwa.” (KPK 1983, kan. 1057 § 2). 
453 „(…) actus voluntatis quo utraque pars tradit et acceptat ius in corpus, perpetuum et exclusivum, in ordine ad 

actos per se aptos ad prolis generationem.” (CIC 1917, kan. 1081 § 2). 
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wszystkim wzajemne samo-oddanie się (self-donation)454. Norma poprzedniego 

Kodeksu — niezachęcająco fizyczna i redukująca małżeństwo jedynie do relacji 

cielesnej — ustąpiła miejsca nowej normie zredagowanej na sposób personalistyczny: 

jest to dar z samego siebie oraz przyjęcie drugiej osoby. W ocenie ponensa brzmienie 

norm z obu Kodeksów sprawia trudności w odkryciu elementu wspólnego między nimi. 

C. Burke, przywołując soborowy dokument Gaudium et spes, jest zdania, iż personalizm 

zakłada takie spojrzenie na człowieka, które kładzie główny nacisk na jego godność. 

Godność ta z kolei wypływa ze stworzenia człowieka na obraz Boga; człowiek jest 

jedynym stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego455. Personalizm podkreśla 

dynamiczny charakter człowieka jako bytu powołanego do spełnienia, zwłaszcza 

poprzez swobodne przeznaczenie do dóbr trwałych w wolności. Zakłada także silną 

świadomość ludzkiej i osobistej wolności oraz odpowiedzialności456. Personalizm staje 

na straży podstawowych praw osobistych, broniąc ich przed jakimkolwiek naruszaniem. 

Z drugiej strony jednak, jak zauważa ponens, w ujęciu tym podkreśla się także istnienie 

pewnych obowiązków, a także odpowiedzialność osoby za jej działanie. Spełnianie tych 

obowiązków wobec siebie i innych prowadzi do rozwoju osobistego i samospełnienia. 

Personalizm nie degraduje osoby, nie umniejsza jej pozycji, lecz głosząc godność 

człowieka, uwypukla jego charakterystyczną zdolność do opowiadania się za 

prawdziwymi wartościami ku jej pełniejszemu rozwojowi. Przywołując myśl Karola 

Wojtyły, C. Burke przypomniał, że człowiek realizuje się najpełniej i najodpowiedniej 

poprzez swoje obowiązki457. Konsekwentnie zatem małżeński dar samego siebie jest 

istotą personalizmu, potwierdzonym soborowym Gaudium et spes: tylko poprzez 

bezinteresowny dar z samego siebie człowiek może odkryć siebie458. Zamierzeniem 

personalizmu jest podtrzymanie postawy otwartości, uznania i odpowiedzi w stosunku 

do wartości i przymiotów, które odnaleźć można w drugim człowieku. Ta świadomość, 

pewność wartości w drugiej osobie, jest bez wątpienia potężnym fundamentem 

 
454 Por. C. BURKE, Lack of authenticity: deceit or fraud: c. 1098, w: http://www.cormacburke.or.ke/node/90 

(dostęp z dn. 10.05.2016). 
455 Por. GS 24, 26. 
456 Por. C. BURKE, Renewal, Personalism and Law, w: http://www.cormacburke.or.ke/node/90, (dostęp z dn. 

10.05.2016). 
457 Por. K. WOJTYŁA, Osoba i czyn, Kraków 1969, 169. 
458 Por. GS 24. 
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budowania wspólnoty międzyludzkiej. Prawdziwy personalizm zakłada też naturalne 

przymierze między osobami – jako indywidualnymi osobami ludzkimi – a wspólnotą. 

Personalizm wspólnotowy z kolei zakłada jako najważniejszy element przede 

wszystkim świadomość i działanie osób na rzecz wspólnej godności, powołania i praw, 

nie zaś przystosowanie się do wzajemnych wymagań459. 

 

3.1.2. Personalistyczne ujęcie zgody małżeńskiej a kan. 1097 § 2  

– C. Burke 

 

Zasada personalizmu małżeńskiego, w opinii C. Burke, staje w opozycji do tytułu 

nieważności zgody małżeńskiej wyrażonej w kan. 1097 § 2. Norma ta, w odróżnieniu 

od § 1 tegoż kanonu, nie czyni nieważnym małżeństwa zawartego z osobą inną niż było 

to zamierzone (osoba C zamiast B), lecz z osobą innego rodzaju. Osoba ta okazuje się 

być, ze względu na brak jakiegoś przymiotu, niezupełnie tą, której druga strona 

oczekiwała i z którą w rzeczywistości zawarła małżeństwo. Stąd też, jak wyjaśnił C. 

Burke, kan. 1097 § 2 nie dotyczy błędu co do tożsamości osoby, lecz błędnej oceny 

posiadania przez jedną ze stron konkretnej cechy460. Małżeństwo jest nieważne, jak 

mówi kanon, tylko wtedy, gdy przymiot osoby, czy też inaczej mówiąc jej cecha, był 

bezpośrednio i zasadniczo zamierzony. W praktyce, jak ocenił C. Burke, orzecznictwo 

rotalne reprezentuje tendencję do intepretowania tego określenia jako zamierzenie 

przymiotu ponad osobę: qualitas prae persona intenditur461. Innymi słowy, 

przedmiotem zgody małżeńskiej nie jest sama osoba, ale jej przymiot. Przywołując 

wyrok coram Pompedda z 1980 r., C. Burke wyjaśnił, że błąd co do przymiotu osoby 

ma taki sam efekt, jak błąd co do osoby, w którym jej przymiot jest zamierzony bardziej 

niż sama osoba, a zatem gdy celem wyrażonej zgody małżeńskiej jednego z 

nupturientów jest przymiot drugiej strony, tak że sama jej osoba staje się tylko pośrednio 

przedmiotem zgody. Stąd przymiot kształtuje i określa osobę do tego stopnia, że 

 
459 Por. C. BURKE, Renewal, Personalism and Law, w: http://www.cormacburke.or.ke/node/90 (dostęp z dn. 

10.05.2016). 
460 Por. C. BURKE, Personalism and the canons regarding error and condition, w: 

http://www.cormacburke.or.ke/node/91 (dostęp z dn. 10.05.2016). 
461 Sent. c. CANALS, Nullitatis matrimonii, 21.04.1970, w: SRRDec. 62 (1972) 371. 
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przedmiot zgody małżeńskiej zawiera się zasadniczo w zakresie przymiotu. Zatem brak 

przymiotu powoduje brak zgody462. 

Jak jednak sugeruje C. Burke, pojawia się pytanie o podstawę prawną stanowiącą 

zasadność nieważności przymierza małżeńskiego w wyniku błędu co do przymiotu 

osoby. C. Burke ocenił, iż w tym miejscu można napotkać na poważne trudności natury 

prawnej, które mogą wzrastać, kiedy zostaną poddane analizie personalistycznej. 

Małżeństwo jest jednocześnie przymierzem i umową sui generis. Nie można zupełnie 

odrzucić cechy kontraktualistycznej małżeństwa, gdyż doprowadzi to do niepełnego 

obrazu i zrozumienia zgody małżeńskiej. Ponens zasugerował, że wzrastające 

rozszerzanie koncepcji błędu unieważniającego małżeństwo jest godnym uwagi 

przykładem niewłaściwego zastosowania kontraktualizmu wobec małżeństwa. W opinii 

C. Burke qualitas in errorem personae redundans uzyskało poprzez redakcję kan. 1097 

§ 2 nowe ujęcie, w którym doceniona została godność człowieka a przez to dopuszczona 

możliwość, w której jedna ze stron pragnie konkretnego przymiotu od osoby swojego 

współmałżonka463. 

Również jurysprudencja potwierdza, iż norma kanonu odzwierciedla szczególną 

wrażliwość nauczania Soboru Watykańskiego II dotyczącą godności ludzkiej464. 

Współbrzmi to z rzeczywistością, w której obecnie nupturienci bardzo precyzyjnie zdają 

się określać wymagania dotyczące przymiotów moralnych, społecznych czy też 

indywidualnych drugiej osoby. Ich posiadanie przez drugą stronę w pewien sposób 

warunkuje zaistnienie communio vitae. Co więcej, jak zauważył C. Burke, powodzenie 

małżeństwa w dużej mierze zależy od satysfakcji strony pożądającej dany przymiot. 

Zdaniem C. Burke, zasadnością takiej interpretacji normy kan. 1097 § 2 nie może być 

ani zasada personalizmu, ani też ratio iustitiae. Choć pewnego uzasadnienia normy 

 
462 „(…) ubi ipsa qualitas prae persona intenditur, idest ubi contrahens directe et principaliter suum consensum 

dirigit in qualitatem vel qualitates determinatas, indirecte autem et subordinate in personam; exinde qualitas 
refunditur in personam eamque specificat, adeo ut obiectum consensus substantialiter contineat in sua 
intentione illam qualitatem, qua proinde deficiente corruat oportet ipse consensus.” (Sent. c. POMPEDDA, 
Nullitatis matrimonii, 23.07.1980, w: SRRDec. 72 (1985) 524). 

463 Por. C. BURKE, Personalism and the canons regarding error and condition, w:  
http://www.cormacburke.or.ke/node/91 (dostęp z dn. 10.05.2016). 

464 „(…) ad dignitatem personae humanae in sua totalitate vertit (…). Neminem [enim] fugit novam magis amplam 
interpretationem congruere cum firmiori personae humanae recognitione ad iura eorumque exercitium quod 
spectat, quam nostris temporibus assecuti sumus.” (Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 24.02.1988, 
w: SRRDec. 80 (1985) 145). 
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możemy doszukać się w kontraktualistycznym rozumieniu zgody małżeńskiej, to jednak 

zdaniem C. Burke wątpliwa jest zasadność całkowitego przełożenia tejże zasady na 

zgodę małżeńską: o ile można znaleźć miejsce na normy w zakresie prawa bezwzględnie 

wiążącego, to można także wątpić, czy jest dopuszczalne, aby pojęcie czystego 

kontraktu stosować także do zgody małżeńskiej. Ponens tym samym nie zgodził się z 

uznaniem niniejszej klauzuli jako przejawu chrześcijańskiego czy też 

personalistycznego ujęcia zgody małżeńskiej465. 

C. Burke nie podzielił zdania o słuszności wprowadzenia tej normy do Kodeksu 

z 1983 r., a przynajmniej nie w takiej formie. Zdaniem ponensa nie istnieje żadne prawo 

pozwalające żądać posiadania konkretnego przymiotu od współmałżonka, a dokładniej 

– uznające możliwość odstąpienia od zawartej umowy (w tym wypadku zawartego 

małżeństwa) w sytuacji błędu co do posiadanych przez niego przymiotów. C. Burke nie 

widział tym samym zasadności sytuacji, iż pewnego rodzaju defekt, jakim jest, jego 

zdaniem, brak owego przymiotu, zezwala na niedotrzymanie powziętego zobowiązania 

zaakceptowania wybranego współmałżonka na dobre i na złe. Według ponensa kan. 

1097 § 2, w którym doceniony ponad osobę staje się jej przymiot, nie jest przejawem 

personalizmu, a jedynie wsparciem dla bardzo osobliwego pojęcia przymiotowego 

małżeństwa. Co więcej, zdaniem C. Burke, norma ta w swej treści jest przejawem 

instrumentalizacji osoby na rzecz drugiej, poparciem pewnego egocentryzmu 

w przeciwieństwie do uwypuklenia dzielonego przez nupturientów małżeńskiego 

zobowiązania. Norma ta, w opinii ponensa, nie jest personalistyczna, ale wyraża 

indywidualizm i subiektywność a także jest przejawem instrumentalizacji osoby466.  

C. Burke przypominał, że nikt nie chce być traktowany jako abstrakcja, lecz jako 

prawdziwa osoba, tym bardziej w relacji tak bardzo intymnej jak małżeństwo. Jednak 

filozoficzna logika, stojąca za treścią kan. 1097 § 2, w ocenie C. Burke czyni właśnie 

nupturienta abstrakcyjną osobą, tak że zawieramy małżeństwo w rzeczywistości z 

przymiotem. Kanonista na poparcie swojej oceny przywołał słowa O. Giacchiego, przed 

soborowego włoskiego kanonisty, który był zdania, iż uznanie mocy unieważniającej 

 
465 Por. C. BURKE, Personalism and the canons regarding error and condition, w: 

http://www.cormacburke.or.ke/node/90 (dostęp z dn. 10.05.2016). 
466 Por. tamże. 
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błędowi co do przymiotu osoby jest przyznaniem, że podmiot pragnie małżeństwa, z 

osobą abstrakcyjnie określoną poprzez pewien ogólny przymiot (np. dziewica, 

szlachetnie urodzony, itp.)467. Nupturienci posiadają dobre i złe przymioty, jednakże 

małżeństwo rozumiane jako dar i przyjęcie się dwóch konkretnych osób (z wadami i 

zaletami) nie polega na wybiórczej akceptacji elementów składowych osoby, 

dopasowywaniu możliwych do zaakceptowania przymiotów czy też kalkulacji 

prowadzącej do zapewnienia sobie łatwego w obsłudze małżeństwa. Przeczy to bowiem 

zupełnie, w ocenie C. Burke, zasadzie personalistycznej koncepcji małżeństwa468. 

Zarówno kan. 1097 § 2, jak i 1098, dotyczą błędu co do przymiotu osoby, jednak 

w pierwszym z wymienionych błąd nie musi być spowodowany podstępem i odnosi się 

do jakiegokolwiek przymiotu osoby. Treść kanonu nie jest jednak skoncentrowana na 

przymiocie (jako przedmiocie błędu), ale na wpływie błędu na wolę jednego z 

nupturientów, tj. determinującym ją. Personalistyczna koncepcja małżeństwa – oddanie 

się i przyjęcie jako jeden akt – jest zdaniem C. Burke ignorowana w treści kan. 1097 § 

2469. Sytuacja ta nie zaprzecza autentyczności małżeńskiego daru jednego z 

nupturientów, o ile to nie on właśnie wprowadził w błąd współmałżonka. Zdaniem 

ponens trudno jest oprzeć się wrażeniu, że w treści niniejszego kanonu zawarta jest 

pewnego rodzaju klauzula ucieczki, zabezpieczenie, poprzez które ważny aspekt 

małżeństwa rozpatruje się jedynie w kontraktualistyczny sposób. Uznawanie 

małżeństwa jedynie jako umowy prawnej jest przecież wbrew jego personalistycznemu 

ujęciu wypracowanemu przez Sobór Watykański II. Kanonista postawił retoryczne 

pytanie: co stanowi podstawę prawną dla penalizacji jednej ze stron za skutek błędu, w 

wyniku którego druga wyraziła zgodę małżeńską470. Oczywiście, w sytuacji, gdy obie 

strony chcą i zgadzają się na proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, można 

dostrzec pewne elementy sprawiedliwości i personalizmu w kan. 1097 § 2. Podobnie w 

sytuacji, gdy jedna ze stron poślubiła nie drugą osobę, ale jej przymiot, właściwe jest 

przyznanie jej prawa do podważenia ważności powstałego węzła małżeńskiego. 

 
467 Por. O. GIACCHI, Il Consenso nel matrimonio canonico, Milano 1950, 52. 
468 Por. C. BURKE, Personalism and the canons regarding error and condition, w: 

http://www.cormacburke.or.ke/node/90 (dostęp z dn. 10.05.2016). 
469 Por. tamże. 
470 Por. tamże.  
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Wyrazem instrumentalizacji osoby jest — w opinii C. Burke — kan. 1097 § 2, w 

którym przymiotem jest zdolność nupturienta do prokreacji (w praktyce największa 

ilość spraw obejmująca ten przymiot dotyczy kobiet). Instrumentalizacja kobiety 

(zdolnej lub nie do prokreacji), która dokonuje się tutaj poprzez normę interesującego 

nas kanonu, jest zdaniem ponensa bardzo wyraźna. Świadomość Kościoła dotycząca 

tego zagrożenia dla praw i godności człowieka znajduje odzwierciedlenie w kan. 1084 

§ 3471. Niemniej jednak, jak zauważył C. Burke, argumenty wypracowane przez 

aktualną interpretację kanonu dotyczącego błędu co do przymiotu osoby dały 

możliwość do orzekania nieważności małżeństwa w przypadku bezpłodności jednej ze 

stron. To w efekcie doprowadziło, w ocenie C. Burke, do ominięcia stosowania kan. 

1084 § 3, a w konsekwencji – także do utrwalania obrazu kobiety jako instrumentu w 

procesie prokreacji. C. Burke ubolewa, iż zarówno teoria, jak i praktyka kanoniczna, 

wykazały tendencję do ignorowania tej fundamentalnej kwestii antropologicznej, jaką 

jest instrumentalizacja człowieka472. Nie dziwi fakt, że orzecznictwo rotalne do czasu 

promulgacji Kodeksu z 1983 r. w procesach o nieważność małżeństwa z tytułu error 

qualitatis ignorowało ewentualną możliwość wystąpienia dolus. Jednak w opinii  

C. Burke, w okresie po promulgacji, a także po gruntownej ewolucji kan. 1097 w świetle 

kan. 1098, orzecznictwo powinno również częściej odnosić się do podstępu. 

Kanonizacja doktryny o podstępnym wprowadzeniu w błąd mogłaby spowodować 

wyeliminowanie lub przynajmniej znaczne ograniczenie kan. 1097 § 2. Jednak zdaniem 

C. Burke tak długo, jak norma ta pozostaje w mocy, powinna być ona aplikowana i 

interpretowana w sposób szczególnie ścisły473. 

Sobór Watykański II kładł nacisk na rozumienie małżeństwa jako przymierza 

międzyosobowego, nie zaś jako pewnego rodzaju umowę między małżonkami, czy też 

transakcji. Prawo kanoniczne przyjęło naukę soborową o małżeństwie, nie porzucając 

zupełnie ujęcia małżeństwa na sposób kontraktualistyczny474. Mimo tego z pewnością 

 
471 „Niepłodność ani nie wzbrania zawarcia małżeństwa, ani nie powoduje jego nieważności, z zachowaniem 

przepisu kan. 1098” (KPK 1983, kan. 1083 §3). 
472 Por. C. BURKE, Personalism and the canons regarding error and condition, w: 

http://www.cormacburke.or.ke/node/90 (dostęp z dn. 10.05.2016). 
473 Por. tamże. 
474 „§ 2. Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby 

sakramentem.” (KPK 1983, kan. 1055). 
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Kodeks z 1983 r. położył większy nacisk na szczególny charakter małżeństwa jako 

kontraktu sui generis a nie tylko w swoich przymiotach (szczególnie nierozerwalności). 

W ten sposób prawo kanoniczne wskazało, że zaczerpnięta z powszechnego prawa 

umów koncepcja małżeństwa właśnie jako umowy musi być stosowana do prawa 

małżeńskiego z niezwykłą starannością i ostrożnością. Zasada personalizmu, 

przeniesiona na płaszczyznę sakramentu małżeństwa, stoi w sprzeczności z czysto 

kontraktualistycznym definiowaniem małżeństwa. Stąd też C. Burke zasugerował, iż 

wszelkie wyrachowane i skalkulowane podejście do małżeństwa w znaczeniu pewnych 

oczekiwań (w kategorii warunku) powinno znaleźć jakąś przestrzeń obrony w prawie, a 

tym samym błąd z kan. 1097 nie powinien mieć dawnej mocy prawnej475. 

Wzmocnieniem krytycznej opinii C. Burke było jego wprowadzenie do kan. 1098. 

 

3.1.3. Personalistyczna koncepcja małżeństwa a kan. 1098 – C. Burke 

 

Aktualny Kodeks przyznał moc unieważniającą małżeństwo, poza symulacją, 

innemu rodzajowi braku autentycznego małżeńskiego przyjęcia i oddania siebie 

wzajemnie przez współmałżonków. Został on wyrażony w kan. 1098. W normie tej brak 

prawdziwego małżeńskiego daru z siebie ma swoje źródło w zafałszowanym obrazie 

jednej ze stron poprzez umyślne wprowadzenie w błąd celem uzyskania zgody drugiej 

strony. W kan. 1101476, gdzie mowa jest o symulacji, osoba symulująca stara się uniknąć 

prawdziwego małżeństwa; z kolei, gdy mowa jest o podstępnym wprowadzeniu w błąd 

z kan. 1098, nupturient stara się doprowadzić do jego zawarcia. W odróżnieniu od 

symulacji osoba dokonująca podstępu ma zamiar przyjąć istotne elementy i przymioty 

małżeństwa, jednak czyni to w sposób, który przeczy prawdziwości małżeńskiego 

oddania siebie477.  

 
475 Por. C. BURKE, Personalism and the canons regarding error and condition,  

w: http://www.cormacburke.or.ke/node/90 (dostęp z dn. 10.05.2016). 
476 „§ 1. Domniemywa się, że wewnętrzna zgoda odpowiada słowom lub znakom użytym przy zawieraniu 

małżeństwa. § 2. Jeśli jednak jedna ze stron albo obydwie pozytywnym aktem woli wykluczyłyby samo 
małżeństwo lub jakiś istotny element małżeństwa, albo jakiś istotny przymiot, zawierają je nieważnie.” (KPK 
1983, kan. 1101). 

477 Por. C. BURKE, Lack of authenticity: deceit or fraud: c. 1098, w: http://www.cormacburke.or.ke/node/90 
(dostęp z dn. 10.05.2016). 
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Treść kan. 1098 naturalnie wkomponowuje się w ideę soborowej koncepcji 

personalistycznego ujęcia zgody małżeńskiej, którego punktem centralnym jest ofiarna 

zgoda małżeńska. Jedna ze stron ofiarowuje siebie taką, jaką jest naprawdę, a także 

przyjmuje drugą ze stron taką, jaką ona jest. Zawarcie małżeństwa pod wpływem 

podstępnego wprowadzenia w błąd zaprzecza godności i wolności międzyosobowego 

oddania się i przyjęcia, gdyż jedna ze stron została podstępnie nakłoniona do przyjęcia 

fałszywego obrazu drugiej. Zgoda małżeńska wymaga fundamentalnej szczerości tego 

oblubieńczego przyjęcia i daru małżeńskiego478. Jak słusznie zauważył C. Burke, w 

kilkanaście lat po promulgacji aktualnego Kodeksu wada zgody zawarta w kan. 1098 

obejmuje przypadki, które nie zostały jeszcze odpowiednio opisane i tym samym 

istnieje niebezpieczeństwo powierzchownej lub nieuzasadnionej aplikacji tejże normy. 

Stąd też ponens zalecał ostrożne przyjmowanie tego tytułu w procesach o stwierdzenie 

nieważności małżeństwa; niedbałość lub nadużycie normy może bowiem doprowadzić 

do niesprawiedliwości i dyskredytacji prawa kanonicznego, którego celem jest ochrona 

Ludu Bożego479. C. Burke zasugerował także, w pierwszej kolejności, aby częstotliwość 

w stosowaniu tej normy nie była rozumiana jako uznanie za nieważne małżeństwa, które 

nosi choćby tylko pewne znamiona wady zgody z kan. 1098480. Ustawodawca w treści 

normy wyraźnie zaznaczył, że podstępne wprowadzenie w błąd musi być dokonane w 

celu uzyskania zgody małżeńskiej. Celem podstępnego działania musi być zatem 

wyrażenie woli zawarcia małżeństwa. Oszustwo podyktowane każdym innym 

motywem (np. szacunek ludzki, pewnego rodzaju próżność) nie zawiera się w tej wadzie 

zgody. Zatem, co słusznie zauważył C. Burke, zwykły brak pewnej komunikacji między 

nupturientami nie jest wystarczający, by uznać go za podstępny zamiar481. Według  

C. Burke największą jednak trudność sprawia kwestia dotycząca wagi każdego z 

elementów składowych tej wady zgody: podstępu, przymiotu osoby oraz zakłócenia 

wspólnoty małżeńskiej482. Opinia C. Burke o ciężkość każdego z tych elementów 

 
478 Por. tamże. 
479 Por. tamże. 
480 Por. tamże. 
481 Por. tamże. 
482 Por. tamże. 
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została przedstawiona w poprzednim rozdziale483, stąd bezzasadne jest jej powtarzanie. 

Ciekawy jest jednak pogląd C. Burke, iż podstępne wprowadzenie w błąd dotyczące 

istnienia samej miłości ze strony jednego z nupturientów może powodować nieważność 

małżeństwa. Przypadek ten, zdaniem C. Burke, zaprzecza bowiem ius ad amorem 

affectivum. Nie chodzi tu jednak o prawo do miłości w sensie uczuciowym, lecz o prawo 

do niebycia oszukanym w kwestii istnienia miłości, która jest przyczyną zawarcia 

małżeństwa484. 

Na podstawie wyroków rotalnych wydanych do roku 1995 ponens ocenił, iż tytuł 

nieważności małżeństwa z kan. 1098 pozostaje niezbadanym terenem. Tym samym 

określił go mianem kanonu „z przyszłością”. Przypominając ratio iustitiae kan. 1098, 

C. Burke przywołuje opinię M. A. Jusdado, który widzi je w braku prawdziwie 

wyrażonej zgody między nupturientami485. Zdaniem ponensa jest to zbyt 

kontraktualistyczne podejście, a ratio iustitiae umiejscowione jest w 

niesprawiedliwości, jakiej doznaje strona wprowadzona podstępnie w błąd: naruszenie 

wprost prawa do pełnego i prawdziwego posiadania drugiej osoby. Naruszenie tego 

prawa powoduje, iż osoba podstępnie oszukana wyraża swoją wolę zawarcia 

małżeństwa z osobą substancjalnie różną od tej, którą jest w rzeczywistości; stąd 

wolność i autentyczność zgody małżeńskiej jest wadliwa486. C. Burke przywołał 

niepublikowane wyrok coram Serrano Ruiz z 2 czerwca 1989 r., w którym redaktor 

wyroku wyraźnie podkreślił, iż moc unieważniająca małżeństwo z kan. 1098 tkwi w 

poważnym zaburzeniu istoty zgody, pozbawiając ją prawdziwego wzajemnego oddania 

się sobie przez małżonków w znaczeniu adekwatnego i zamierzonego obrazu każdego 

z nupturientów, a także zakłóceniu prawdy, która odpowiada wyrażanej zgodzie487.  

 
483 Sent. c. BURKE, Nullitatis matrimonii, 18.07.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 536; Sent. c. BURKE, Nullitatis 

matrimonii, 25.10.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 724. 
484 Por. tamże.  
485 Por. M. A. JUSDADO, El dolo en el matrimonio canonico, Barcelona 1988, 268. 
486 Por. C. BURKE, Lack of authenticity: deceit or fraud: c. 1098, w: http://www.cormacburke.or.ke/node/91 

(dostęp z dn. 10.05.2016). 
487 „(…) substantiam ipsissimam consensus, illum exuans non modo de vera utriusque coniugis ad invicem 

traditione et acceptatione per adaequatam alteriusutriusque imaginem intentionalem, sed etiam de veritate quae 
ipsimet consensui competit ut talis sit.” (Tamże). Tę samą opinię Serrano Ruiz wyraził w innej sprawie: sent. 
c. SERRANO RUIZ, Nullitatis matrimonii, 28.05.1982, w: SRRDec. 74 (1987) 319. 
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W swoim dyskursie na temat personalistycznego ujęcia zgody małżeńskiej, w 

tym co odnosi się do interesujących nas kanonów, C. Burke zdecydowanie bronił 

związku kan. 1098 jako nowo wprowadzonego tytułu nieważności małżeństwa do 

Kodeksu z 1983 r. z personalistyczną wizją małżeństwa. Krytykował z kolei kan. 1097 

§ 2 ze względu na — jego zdaniem — obecną w jego treści interpretację małżeństwa na 

sposób czysto kontraktualistyczny. Taka wizja małżeństwa stoi z kolei w sprzeczności 

z personalizmem. 

 

3.1.4. Krytyczna ocena personalistycznego ujęcia zgody małżeńskiej 

– R. Torfs 

 

R. Torfs swoją krytykę personalizmu chrześcijańskiego przedstawił jedynie w 

oparciu o jeden z dwóch interesujących nas kanonów. Zdaniem Dziekana Wydziału 

Prawa Kanonicznego KU w Leuven ponens C. Burke w ścisły sposób łączy ze sobą 

personalizm i woluntarystyczne sese tradere et accipere. Stąd też stanął w obliczu 

konfrontacji przyczyn nieważności małżeństwa i ich ewolucji, które nie odpowiadały 

jego interpretacji personalizmu488. Zdaniem R. Torfs’a ten dysonans szczególnie 

uwidacznia się w odniesieniu m.in. do błędu. Profesor z Leuven zgodził się z C. Burke, 

iż kan. 1057 wskazuje, że samo-darowanie siebie i przyjęcie drugiej osoby taką, jaką 

jest teraz, i taką, jaką może się stać w przyszłości, opisuje konsens małżeński jako 

bezwarunkową otwartość na współmałżonka. Aplikacja error in qualitate personae 

zgodnie z tą interpretacją prowadzi zatem, zdaniem R. Torfs’a, do poważnych trudności, 

a nawet absurdów; widział on bowiem zasadniczą trudność w przełożeniu w sposób 

absolutny i całkowity personalizmu na sądową praktykę procesów o wyrok nieważności 

małżeństwa. Podstawą opinii C. Burke, jak zauważyliśmy w wyżej przytoczonych jego 

rozważaniach, było stosowanie zasady personalizmu nie tylko do przedmiotu zgody 

małżeńskiej, ale także do konsensusu małżeńskiego, tj. causa efficiens. W opinii  

C. Burke małżeństwo powinno być jeszcze bardziej dostępne dla ludzi, stąd wymogi 

 
488 Por. R. TORFS, Another view on married personalism, w: http://www.cormacburke.or.ke/node/99 (dostęp z 

dn. 10.05.2016). 
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prawne dotyczącego jego zawarcia powinny być umiarkowanie niskie489. Podobne 

stanowisko wyraził wobec kategorii esse tradere et accipere – winny być one szersze i 

bardziej wymagające wobec nupturientów, tj. takie, które zakładają pełną akceptację ze 

strony współmałżonka tego, co przyniesie przyszłość490. Personalistyczny woluntaryzm, 

jaki zaproponował C. Burke, umożliwiłby wyrażenie zgody na niezliczoną rzeszę 

okoliczności, sytuacji, nawet zmian osobowości współmałżonka. R. Torfs nie zgadza 

się z tak zaprezentowanym stanowiskiem między innymi dlatego, że ograniczyłoby ono 

znacznie zasadność wielu wyroków stwierdzających nieważność małżeństwa. Ponadto 

R. Torfs nie zgadza się z aplikacją personalizmu na każdy obszar i element 

konstytutywny małżeństwa491. Zdaniem profesora konsens małżeński nie powinien być 

przeciwstawiany kontraktualistycznemu pojęciu małżeństwa.  

W dziedzinie prawa kanonicznego małżeństwo powinno być pojmowane 

zarówno w wymiarze consensus, jak i contractus – consensus rozumiany jako 

sparafrazowana definicja pactum podana przez Ulpiana, a mająca zastosowanie w 

rzymskim prawie umów: duorum vel plurium in idem placitum consensus492. Pomimo 

iż R. Torfs zgodził się z C. Burke w tym, co dotyczy wymogów stawianych wobec 

nupturientów chcących zawrzeć małżeństwo, iż nie powinny one być zbyt trudne do 

osiągnięcia, to jednak jego zdaniem osoby zdolne do wyrażenia zgody małżeńskiej nie 

zawsze są jednocześnie skłonne ją wyrazić493. Dlatego też to, co zaproponował C. Burke 

– stosunkowo łatwe osiągnięcie zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa przy 

jednocześnie wysoce wymagającym przedmiocie małżeństwa – jest zdaniem R. Torfs’a 

nie do zaakceptowania494. Innymi słowy, przedmiot zgody małżeńskiej w znaczeniu 

prawnym sese tradere et accipare zaproponowany przez C. Burke (zgodnie z nurtem 

 
489 Por. Por. C. BURKE, Personalism and the canons regarding error and condition, w: 

http://www.cormacburke.or.ke/node/91 (dostęp z dn. 10.05.2016).  
490 Por. tamże. 
491 Por. Por. R. TORFS, Another view on married personalism, w: http://www.cormacburke.or.ke/node/99 (dostęp 

z dn. 10.05.2016). 
492 „Pactum autem a pactione dicitur inde etiam pacis nomen appellatum est et est pactio duorum pluriumve in 

idem placitum et consensus.” (Digesta Iustiniani, lib. IV, tit. III, n. 1). 
493 Por. R. TORFS, Another view on married personalism, w: http://www.cormacburke.or.ke/node/99 (dostęp  

z dn. 10.05.2016).  
494 Por. tamże. 
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personalistycznym) jest zbyt szeroki, by można go było przełożyć na rzeczywistość i by 

stał się od przedmiotem konsensu prawnego.  

Profesor belgijskiego Uniwersytetu nie zgodził się również z innym postulatem 

C. Burke. Ten ostatni interpretował bowiem zgodę małżeńską jednie w kategoriach 

konsensualistycznych, marginalizując lub niekiedy zupełnie odrzucając kontraktualizm, 

w konsekwencji postulując minimalistyczno-rygorystyczne stosowanie kan. 1097 § 2 w 

samych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa495. Profesor, odnosząc się do 

interpretacji i aplikacji kan. 1097 § 2, przytoczył historię małżeństwa dwóch osób, które 

poznały się przed 1989 r. Mężczyzna był wówczas studentem historii, kobieta 

studiowała teologię. Oboje chcieli w przyszłości zostać nauczycielami, a w trakcie 

studiów odznaczali się wielkim zaangażowaniem na rzecz innych ludzi. Niedziele 

spędzali, angażując się w działalność ruchów młodzieżowych oraz w pracę z dziećmi. 

Kobieta prowadziła także przy parafialną katechezę przygotowującą do przyjęcia 

sakramentu bierzmowania. Oboje byli idealistami, bez przywiązania do rzeczy 

materialnych. Na rok przed zawarciem małżeństwa kobieta obroniła pracę licencjacką a 

mężczyzna otrzymał pracę jako nauczyciel w szkole. Tam poznał on kolegę bardzo 

silnie zaangażowanego w działalność Partii Komunistycznej. Znajomość ta przyczyniła 

się do poddawania pod dyskusję idealistycznych poglądów przyszłej żony, a w 

rezultacie do wstąpienia do Partii. Odtąd cały wolny czas poświęcał działalności na jej 

rzecz. Kobieta wiedziała o tym. Co więcej, zdając sobie sprawę, że powstała między 

nimi różnica będzie trudna do pogodzenia we wspólnym życiu małżeńskim, ze względu 

na miłość do niego zdecydowała się na zawarcie z nim małżeństwa. Po zawarciu 

małżeństwa z każdym dniem jego zaangażowanie w działalność partii było coraz 

większe, tak iż wykluczała ona jakiekolwiek inne działania, bliższe kontakty z osobami 

spoza partii czy też rozmowy z mężczyzną na temat inny niż absolutna prawda 

marksistowskiej ideologii. Przez trzy lata kobieta starała się przekonać mężczyznę do 

wspólnego włożenia wysiłku w poprawę ich małżeńskiej wspólnoty i skorzystać z 

pomocy specjalistów. Niestety bezskutecznie. Mężczyzna nie był zainteresowany 

 
495 Por. tamże. 
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rozwiązywaniem jakiegokolwiek innego problemu, jak tylko ostatecznego zwycięstwa 

marksizmu. W rezultacie wspólnota małżeńska rozpadła się496. 

W kontekście tego przypadku R. Torfs ocenił, iż właściwa aplikacja 

personalizmu skłaniałaby do orzeczenia tego małżeństwa za nieważnie zawarte z 

różnych przyczyn. Dla przykładu wskazał m.in. kan. 1097 § 2: szeroki poziom otwarcia 

na personalistyczne bonum coniugum mogłoby w tym przypadku być uznane za 

przymiot wprost i zasadniczo zamierzony. Błąd co do przymiotu osoby, zdaniem 

profesora, ujawnia się w tym przypadku w egoistycznych skłonnościach kobiety, która 

dokonała instrumentalizacji mężczyzny dla unilateralnego i egocentrycznego 

zaspokojenia swoich potrzeb, ale błąd obecny jest także po stronie mężczyzny. Kobieta 

bowiem pragnęła małżeństwa z osobą, która mogła ofiarować jej znacznie więcej i z 

którą mogła dzielić znacznie więcej niż ta, z którą zawarła związek małżeński497. Tym 

samym R. Torfs połączył w bardzo szerokiej interpretacji bonum coniugum oraz error 

in qualitate personae.  

C. Burke starał się przede wszystkim łączyć właściwe pojęcie personalizmu 

z ograniczeniem orzekania o nieważności małżeństwa. Jednym z elementów tego 

procesu było dowartościowanie i uznanie na gruncie procesowym kategorii mocnego i 

stanowczego wysiłku podejmowanego przez małżonków498. R. Torfs zarzucił jednak C. 

Burke, że ujmuje tę kategorię w sposób zbyt absolutny, dominując tym całą swoją ideę 

personalizmu. W ocenie R. Torfs’a wysiłek ten jest dla C. Burke ważniejszy niż pytanie, 

czy małżeństwo w ostateczności jest ważne. R. Torfs’a woluntarystyczny personalizm 

prowadzi do ochrony prawa do zawarcia małżeństwa, przy dużej podejrzliwości wobec 

zasadności istnienia kan. 1097 § 2, który – jego zdaniem – jest przejawem akceptacji 

egoizmu ze strony małżonków499. 

 

 
496 Por. tamże. 
497 Por. R. TORFS, A theory on married personalism. Quality control, w: http://www.cormacburke.or.ke/node/102 

(dostęp z dn. 10.05.2016). 
498 Por. tamże. 
499 Por. R. TORFS, Summary and concluding remarks, w: http://www.cormacburke.or.ke/node/103 (dostęp z dn. 

10.05.2016). 
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3.2. Katalog przymiotów osoby z kan. 1097 § 2 

 

Analiza skutecznego prawnie błędu co do przymiotu osoby zawarta w poprzednim 

rozdziale wskazała, że należy ocenić wolitywne przylgnięcie osoby do pożądanego 

przymiotu drugiej strony. Nie może to być jedynie przymiot, co do którego strona 

błądząca była intelektualnie przekonana, iż druga strona go posiada. Z całą 

stanowczością musi to być przymiot w rzeczywistości wolitywnie pożądany przez 

stronę błądzącą w taki sposób, iż nie tylko jest on przedmiotem intelektualnego ujęcia, 

ale staje się również przedmiotem woli500.  

Jak zostało to ukazane w drugim rozdziale, zgodnie z doktryną i jurysprudencją 

rotalną przymioty osoby z kan. 1097 § 2 analizowane są na bazie subiektywnej oceny 

strony błądzącej. Niemniej jednak powstaje pytanie o możliwość ewentualnego 

skatalogowania czy też określenie pewnego zbioru takich przymiotów, zarówno w 

oparciu o doktrynę, jak i orzecznictwo rotalne. 

 

3.2.1. Doktryna 

 

Przymiot w analizowanej normie kodeksowej musi być istotny, przynajmniej 

subiektywnie. Podczas gdy owa subiektywność zdaje się stwarzać szerokie pole 

interpretacji, papież Jan Paweł II w 1993 r., w alokucji skierowanej do pracowników 

Roty, stwierdził jednoznacznie, że przymiot wprost i zasadniczo zamierzony nie może 

być niepoważny czy trywialny501. W tym świetle właściwa wydaje się być opinia  

J. Graham’a, że przymiot, który ma subiektywnie dużą wartość i może negatywnie 

wpłynąć na życie małżeńskie danego nupturienta, z drugiej strony może także 

obiektywnie wydawać się nieistotny502. Zatem istota znaczenia przymiotu osoby z kan. 

1097 § 2 osadza się przede wszystkim w subiektywnym odniesieniu osoby błądzącej do 

 
500 Por. P. MAJER, Wpływ błędu na ważność zgody małżeńskiej. Próba syntezy na podstawie analizy relacji między 

intelektem a błędem, 452. 
501 Por. JOANNES PAULUS II, Allocutio ad Tribunal Rotae Romanae iudiciali inneuente anno, 29.01.1993, w: 

AAS 85 (1993) 1256–1260. 
502 Por. J. GRAHAM, Error, w: CLSA Proceedings 63 (2001) 106. 
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danego przymiotu drugiej strony. Jednakże nie oznacza to, że element obiektywny jest 

tutaj zupełnie nieistotny i pomijany. Przymiot jest oceniany subiektywnie w rozumieniu 

wartości, jaką przypisuje mu osoba wprowadzona w błąd. Z kolei obiektywnie należy 

ustalić, czy rzeczywiście strona błądząca przywiązywała wielkie znaczenie do tego 

przymiotu, czy był on obiektywnie ważny, np. w rodzinie strony błądzącej, środowisku 

społecznym lub religijnym503. W kan. 1097 § 2 przymiot osoby ujęty jest w szerokim 

znaczeniu. Mogą to być przymioty fizyczne, moralne, prawne, religijne czy też 

społeczne, dotyczące na przykład wieku, wykształcenia, zawodu, stanu zdrowia, 

zdolności do prokreacji, narodowości, stanu majątkowego czy nałogów504. Zdaniem  

P. Majera przymiot powinien należeć do grupy qualitas peculiaris, nie może być on 

ogólną cechą, normalnie wymaganą i oczekiwaną u partnera, jednakże niekoniecznie 

musi być to przymiot indywidualizujący osobę505. Sama komisja zajmująca się redakcją 

Kodeksu z 1983 r. w trakcie dyskusji dotyczących treści kan. 1097 unikała wskazania 

potencjalnej listy przymiotów, które mogłyby powodować nieważność małżeństwa z 

tego tytułu506.  

Analizując literaturę kanonistyczną podejmującą temat kan. 1097 § 2 można 

stwierdzić, iż w niewielkim stopniu podejmuje ona temat wskazania konkretnych i 

szczegółowych przymiotów osoby. Najczęściej skupia ona swoją uwagę na relacji woli 

i intelektu w stosunku do przymiotu w ogóle507 lub też określa te przymioty w ramach 

pewnych grup przymiotów (jak na przykład stan cywilny, status społeczny, 

przynależność polityczną, wiek, zdrowie fizyczne i psychiczne, zdolność do zrodzenia 

 
503 Por. F. MERCOGLIANO, Il carattere della qualitas rilevante nell’error qualitatis e nella deceptio dolosa, 

Roma 2006, 100. 
504 Por. W. GÓRALSKI, Kościelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006, 141. 
505 Por. P. MAJER, Wpływ błędu na ważność zgody małżeńskiej. Próba syntezy na podstawie analizy relacji między 

intelektem a błędem, 456. 
506 Por. tamże. 
507 Np.: R. SANG-GUG, L’errore nel consenso matrimoniale canonico secondo il canone 1097¸ Tae-Gu 1993, 

70–72; A. N. DACANÁY, Canon law on Marriage. Introductory notes and Comments, 79; E. RINERE, Error 
which causes the contract, 78–79; J. HERVADA, Commentaries on Canons 1055–1165, 42; J. 
MCAREAVEY, The Canon Law of Marriage and the Family, 21; J. J. CUNEO, Deceit/Error of person as a 
caput nullitatis, 156; J. H. PROVOST, Error as a ground in marriage nullity cases, w: CLSA Proceedings 57 
(1995) 318; G. ERLEBACH, L’interpretazione del can. 1097 § 2 da parte della giurisprudenza della Rota 
Romana: rilievi sostantivi, w: Errore e dolo nella giurisprudenza della Rota Romana, Città del Vaticano, 87–
90; E. TEJERO, La ignorancia y el error sobre la identidad del matrimonio, w: Ius Canonicum 69 (1995) 16–
17. 



179 
 

potomstwa)508. W poszukiwaniu dokładniej sprecyzowanych przymiotów osoby 

doktryna odsyła do wyroków Trybunału Roty Rzymskiej lub wymienia je na ich 

podstawie509. Wskazując na konkretne przymioty z kan. 1097 § 2 literatura 

kanonistyczna najczęściej wymienia klasyczny przykład dziewictwa kobiety510. 

Interesujący przypadek został opisany przez J. Graham’a w artykule dotyczącym m.in. 

kan. 1097 § 2. Przytoczył on mianowicie sprawę z trybunału w Philadelphii, w której 

kobieta wprost i zasadniczo zamierzała poślubić mężczyzną, który byłby oddanym 

katolikiem. Poślubiony mężczyzna okazał się jednak być mordercą należącym do 

organizacji przestępczej511. Ten sam autor wskazuje, iż praktyka sądownicza w USA 

przyjmuje homoseksualizm jako argument do prowadzenia procesu z tytułu błędu co do 

przymiotu osoby z kan. 1097 § 2. Trybunały w USA jako podstawę do rozpoznawania 

takich przypadków z kan. 1097 § 2 przyjmują powód, że każda heteroseksualna osoba 

pragnie zawrzeć małżeństwo z drugą osobą tej samej orientacji seksualnej. Ponadto w 

takich przypadkach zerwanie wspólnoty małżeńskiej następuje niemalże natychmiast, 

gdy wyjdzie na jaw homoseksualizm jednej ze stron, co jest dodatkowym argumentem 

za przyjęciem tytułu nieważności z kan. 1097 § 2. Jeśli dodatkowo strona 

homoseksualna przyznaje się do swojej orientacji, powstaje kolejny mocny argument za 

przyjęciem takiego tytułu nieważności. Aplikacja kan. 1097 § 2 w przypadkach 

odkrytego po ślubie homoseksualizmu jednej ze stron pozwala, na wyeliminowanie 

trudności, jakie mogłyby się pojawić, gdyby ten sam przypadek rozpatrywać z tytułu 

incapacitas assumendi z kan. 1095 n. 3512. Wydaje się nasuwać w tym miejscu pytanie 

 
508 Np.: J. GRAHAM, Error, 107; E. COLAGIOVANNI, New (hot) grounds of nullity in marriage cases, 531; A. 

MENDONÇA, Error of fact: doctrine and jurisprudence on canon 1097, 43; W. GÓRALSKI, Błąd co do 
przymiotu osoby (kan. 1097 § 2 kpk) w: IM 4 (1999) 48; D. TETI, La nullità dela matrimonio per errore sulle 
qualità della persona, Lateran University Press 2006, 134. 

509 Wiele artykułów, wskazując na konkretne przykłady przymiotów, czyni to w oparciu o wyroki rotalne, np.: 
CH. J. SCICLUNA, L’errore di fatto (can. 1097) e l’errore doloso (can. 1098), w: Errore e dolo nella 
giurisprudenza della Rota Romana, Città del Vaticano 2001, 17–18; W. GÓRALSKI, Błąd co do przymiotu 
osoby (kan. 1097 § 2 kpk), w: IM 4 (1999) 48–49; R. SANG-GUG, L’errore nel consenso matrimoniale 
canonico secondo il canone 1097¸ Tae-Gu 1993, 70–72; W. GÓRALSKI, Qualitas personae jako przedmiot 
błędu w kann. 1097 § 2 oraz 1098 KPK, w: PK 45/3-4 (2002) 29; M. MINGARDI, L’errore di fatto, spontaneo 
e doloso (cann. 1097 e 1098), w: QDE 21 (2008) 196. 

510 Por. L. CHIAPPETTA, Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale, II, Bologna 2012, 223; 
F. BERSINI, Il nuovo diritto canonico matrimoniale. Commento giuridico-teologico-pastorale, Torino 1996, 
89; K. BOCCAFOLA, Deceit and induced error about a personal quality, 262. 

511 Por. J. GRAHAM, Error, 107. 
512 Por. tamże. 
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o dowodzenie przymiotu heteroseksualności, który to przymiot miałby być wprost i 

zasadniczo zamierzony przez stronę wprowadzoną w błąd. Przecież niejako niepisaną 

regułą jest fakt, iż każdy, kto zawiera małżeństwo, chce je zawrzeć z osobą 

heteroseksualną. Czy można zatem udowodnić w poszczególnych przypadkach, iż 

przymiot ten był zamierzony i pożądany ponad osobę bardziej niż w innych? 

Wskazówką do właściwego skategoryzowania przymiotu homoseksualności 

nupturienta jako tytułu nieważności może być wyrok rotalne coram Burke  

z 9 lipca 1998 r. Proces dotyczyły małżeństwa, w którym jedna ze stron okazała się być 

osobą o skłonnościach homoseksualnych, i prowadzony był z tytułu niezdolności natury 

psychicznej, o której w kan. 1095 n. 3. W uzasadnieniu ponens podaje możliwość 

procedowania sprawy po zaistnieniu określonych w normie elementów z tytułu, o 

którym w kan. 1098, ale nie wspomina nic o takiej możliwości z kan. 1097 § 2513. 

P. Hennessy, podejmując próbę wyjaśnienia określenia wprost i zasadniczo, 

wskazuje jednocześnie na teoretyczny przykład przymiotu osoby z kan. 1097 § 2. 

Kobieta będąca w ciąży może błędnie oznajmić mężczyźnie, że jest on ojcem mającego 

się narodzić dziecka. Jeśli mężczyzna ten zawarłby z kobietą małżeństwo, a następnie, 

odkrywszy, iż nie on jest ojcem, chciałby wnieść sprawę o stwierdzenie nieważności 

małżeństwa z kan. 1097 § 2, należałoby się zastanowić, czy przymiot jego ojcostwa był 

przez niego wprost i zasadniczo zamierzony514. Jest to jedynie hipotetyczny przykład, 

niemniej jednak należy się zastanowić, czy nie miałby ewentualnie tutaj miejsca vis et 

metus lub też conditio. Zdaniem autora w przypadku warunku nie musiałby być on 

wyrażony w sposób bezpośredni. Co więcej, w rzeczywistości mężczyzna mógłby nie 

być świadomy swojego warunku, dopóki nie odkryłby, że jego ojcostwo jest błędem. 

Zatem najważniejszym dowodem na istnienie warunku implicite jest reakcja tego 

mężczyzny po odkryciu prawdy. P. Hennessy utrzymuje, iż niesprawiedliwie byłoby 

żądać całkowitego zerwania wspólnoty małżeńskiej przez tego mężczyznę515. Z drugiej 

jednak strony wątpliwe byłoby założenie, że obecność przymiotu ojcostwa była 

warunkiem sine qua non dla mężczyzny, jeśli wspólnota życia małżeńskiego byłaby 

 
513 Por. Sent. c. BURKE, Nullitatis matrimonii, 09.07.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 529. 
514 Por. P. HENNESSY, Canon 1097: A requiem for error redundans?, 175. 
515 Por. tamże, 176. 
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kontynuowana po odkryciu przez niego prawdy516. Jednak najważniejszą rolę 

odegrałoby tutaj dowodzenie przymiotu ojcostwa mężczyzny jako zamierzonego przez 

niego samego ponad samą osobę kobiety. 

 

3.2.2. Orzecznictwo Roty Rzymskiej (1990–2000) 

 

Wyroki Trybunału Roty Rzymskiej bez wątpienia odgrywają ogromną rolę w 

dziedzinie interpretacji prawa, tak stanowionego, jak i naturalnego. Sędziowie tego 

trybunału, orzekając w konkretnych sprawach, dokonują aplikacji obowiązującego 

prawa. Decyzje rotalne wydawane z tego samego tytułu prawnego tworzą zwyczaj 

sądowy, który jest najwłaściwszą interpretacją prawa517.  

Dokonany podział omawianych wyroków (constare de nullitate i non constare de 

nullitate) wymaga pewnego doprecyzowania. Wyroki constare de nullitate dotyczą 

procesów, które zakończyły się stwierdzeniem nieważności małżeństwa właśnie z tytułu 

błędu co do osoby przymiotu współmałżonka. Nie oznacza to jednak, że proces był 

prowadzony jedynie z kan. 1097 § 2. Z kolei grupa wyroków non constare de nullitate 

odnosi się jedynie do tej części wyroku, który dotyczył dowodzenia nieważności 

małżeństwa z kan. 1097 § 2, przy jednoczesnym udowodnieniu, w niektórych 

przypadkach, nieważności z innego tytułu. Analizując wspomniane wyroki można 

zauważyć, że niektóre z nich wydane zostały w procesach, które prowadzone były 

również z kan. 1098 (spośród 55 wyroków 13 odnosiło się również do podstępnego 

wprowadzenia w błąd). W latach 1990–2000 wydanych zostało 55 wyroków z tytułu 

błędu co do przymiotu osoby wprost i zasadniczo zamierzonego, z czego tylko 17 

orzekło, iż nieważność małżeństwa z tytułu wady zgody, o której w kan. 1097 § 2, 

została udowodniona. 

 

 

 
516 Por. J. MCAREAVEY, The Canon Law of Marriage and the Family, 297. 
517 Por. G. DZIERŻON, Troska Roty Rzymskiej o jedność jurysprudencji w Kościele, w: PK 42/1-2 (1999) 197–

198. 
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3.2.2.1. Decisiones constare de matrimonii nullitate 

 

Grupę wyroków pro nullitate otwiera wyrok rotalne coram Bruno z dnia  

26 października 1990 r. Dotyczyło ono małżeństwa zawartego przed 1983 r. Strony 

poznały się w 1969 r., kobieta miała wówczas 37 lat, mężczyzna zaś 42. Paolo został 

przedstawiony i polecony kobiecie jako „znakomita partia”. Mężczyzna, sierżant 

karabinierów, mieszkał w Neapolu, ale często udawał się do Bari, by odwiedzić kobietę, 

okazując jej szczerą miłość i szlachetne uczucia również przez częstą wymianę listów 

przed i po swoim służbowym przeniesieniu do Bergamo. Kobieta, przekonana takimi 

oznakami troskliwości, a także mając na uwadze dojrzały wiek ich obojga, chętnie 

przystała na pragnienie mężczyzny, by jak najprędzej odbył się ślub. W październiku 

1969 r. strony zawarły małżeństwo w Bari. Pożycie małżeńskie rychło okazało się 

nieszczęśliwe z powodu ciągłych kłótni oraz złego sposobu postępowania mężczyzny. 

W sierpniu 1971 r. kobieta ostatecznie przeniosła się do swej rodziny518. Kiedy kobieta 

szukała dowodów potrzebnych do przeprowadzenia cywilnego procesu separacji, w 

grudniu 1983 r. odkryła, że jej małżonek ma syna, który urodził się 9 lat przed 

zawarciem przez nich małżeństwa. Dnia 18 listopada 1983 r. kobieta przedstawiła 

Kościelnemu Trybunałowi w Bari prośbę o stwierdzenie nieważności małżeństwa „(…) 

per l’errore sulla persona in me generatosi a seguito del dolo ordito nel dissimulare i 

suoi vizi, tale da renderlo inidoneo a fondare una famiglia, secondo gli insegnamento ed 

i precetti della Chiesa”519. Kobieta utrzymywała, że zawarła małżeństwo nieważnie z 

powodu poważnego błędu co do przymiotu mężczyzny, na który to przymiot kierowała 

swą zgodę małżeńską bezpośrednio i zasadniczo. Pozwany został przedstawiony 

powódce przez jego krewną jako „znakomita partia” – znakomita nie w sensie 

majątkowym, ale jako osoba, która odpowiada moralnym wymogom doskonałości, 

powagi i godności oczekiwanym przez powódkę520. Sędzia, powołując się na wyrok 

coram Canals z 1970 r., przypomniał, że wartość moralna, prawna, społeczna jest 

uważana za tak ściśle złączoną z daną osobą, że – przy jej braku – mamy do czynienia 

 
518 Por. Sent. c. BRUNO, Nullitatis matrimonii, 26.10.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 734. 
519 Tamże, 735. 
520 Por. tamże. 
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już z inną osobą fizyczną521. W tej sprawie mamy do czynienia nie tyle z jednym 

konkretnym przymiotem, ile raczej z pewnymi ogólnymi przymiotami 

charakteryzującymi sposób zachowania i postępowania mężczyzny. Dodatkowo fakt 

posiadania potomstwa i zatajenie tego przed kobietą stał się dowodem na jego 

nieuczciwość. Mimo pewnego braku w precyzyjności określenia qualitas osoby, 

nieważność tego małżeństwa została udowodniona522, podobnie zresztą jak w sprawie 

coram Defilippi, w której wyrok zapadł dnia 6 marca 1998 r. Małżeństwo, którego 

ważność była badana, zostało zawarte w 1965 r. Proces o wyrok nieważności tego 

małżeństwa został rozpoczęty w 1986 r. w trybunale I instancji m.in. z tytułu „errore 

(mulieris) sulle qualità (viri) che si risolvono in errore sulla persona”523. Fakty 

i okoliczności sprawy wskazywały na możliwość aplikacji kan. 1097 § 2, jednakże 

ponens w swoim uzasadnieniu stwierdził, że skoro małżeństwo to zawarte zostało w 

roku 1965, to należy zastosować kan. 1083 Kodeksu z 1917 r.524 Ponens przywołał 

również opinię wyrażoną w wyroku coram Pompedda z 3 maja 1993 r. argumentującą 

zastosowanie w procesie tytułu nieważności z poprzedniego Kodeksu525. Zdaniem 

Pompeddy kan. 1097 § 2 nie jest interpretacją starego prawa, lecz wyłącznie na nowo 

stanowi o błędzie co do przymiotu czyniącego zgodę małżeńską nieważną, pomimo iż 

sformułowanie zastosowane przez Prawodawcę korzysta ze słów, którymi wyrażona jest 

jedna z interpretacji dawnego kanonu526. Niemniej jednak warto poświęcić uwagę tej 

sprawie, a tym samym przymiotowi mężczyzny, co do którego druga strona 

 
521 „(…) qualitas moralis, iuridica, socialis tam intime connexa habetur cum persona physica ut, eadem qualitate 

deficient, etiam persona physica prorsus diversa resultet..” (Sent. c. CANALS, Nullitatis matrimonii, 
21.04.1970, w: SRRDec. 62 (1972) 371). 

522 Por. Sent. c. BRUNO, Nullitatis matrimonii, 26.10.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 744. 
523 Sent. c. DEFILIPPI, Nullitatis matrimonii, 6.03.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 150. 
524 „Nostro in casu, cum matrimonium hoc celebratum sit anno 1965, aplicandus est commemoratus can. 1083 CIC 

1917, relate ad quem difficultates interpretationis leviores factae non sunt, quamvis plures in re prolatae sint 
decisions rotales et novus Codex promulgatus sit.” (Tamże, 157). 

525 Por. Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 3.05.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 364. 
526 „(…) id sane… asserere debemus, nempe novum canonem non constituere veluti interpretationem veteris legis, 

sed ex integro tantummodo statuisse de errore qualitatis irritantis consensum matrimonialem: quamvis, de 
facto, formula Legislatore adhibita verbis ipsius utatur quibus una ex interpretationibus canonis abrogate 
exprimebatur (…) Fortasse novi Codicis compilatores haud satis animadventerunt rem non tam esse de clara 
norma seu interpretative danda circa errorem qualitatis quod attinet ad consensum matrimonialem, quam potius 
de ratione inter varias species qualitatum afficientium personam contrahentium et ipsam foederis coniugalis 
substantiam; de foedere loquimur haud in abstracto idest quatenus institutione, sed potius in concreto nempe 
utpote conventione inter determinatas personas intendentes in constituendum totius vitae inter se consortium.” 
(Tamże, 364). 
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wprowadzona została w błąd. Strony poznały się w październiku 1964 r. Kobieta, 

upewniwszy się, że mężczyzna studiuje medycynę i wkrótce ma uzyskać stopień 

doktora, zapałała do niego ogromną miłością i nakłoniła do rozpoczęciu rozmów 

o zawarciu małżeństwa527. W styczniu 1965 r. strony zawarły małżeństwo, które jednak 

od jego początku było bardzo nieszczęśliwe, po ślubie bowiem okazało się, że 

mężczyzna zupełnie nie przykłada się do zakończenia studiów, jest gwałtowny i 

interesuje go jedynie majątek kobiety. Mimo narodzin córki w sierpniu 1966 r. pożycie 

małżeńskie stało się dla kobiety nie do zniesienia. Zaczęła ona cierpieć na zaburzenia 

depresyjne i wreszcie po około 3 latach od ślubu wróciła do domu rodzinnego. Separacja 

została ogłoszona przez sąd cywilny, który w lutym 1984 r. orzekł rozwód cywilny 

stron528. Proces zakończony został wyrokm nieważności małżeństwa, gdyż w opinii 

sędziów przymioty mężczyzny, czyli lenistwo, porywczość i materializm był tak silnie 

determinujący jego osobę, iż błąd co do niego spowodował, że kobieta poślubiła inną 

osobę niż zamierzała529.  

Przymioty moralne osoby jako przymiot wprost i zasadniczo zamierzony pojawiły 

się również w sprawie coram Stankiewicz z 22 lipca 1993 r.530 Powódka  

w marcu 1979 r., w czasie studiów na uniwersytecie, poznała pozwanego, który był od 

niej dziewięć lat starszy, a po kilku miesiącach zaręczyła się z nim. W okresie 

narzeczeńskim uwierzyła słowom i wyjaśnieniom pozwanego, a ściślej biorąc, 

usprawiedliwiającemu opowiadaniu o dziecku, które posiadał ze służącą jego rodziny. 

Ufając mężczyźnie, powódka poślubiła go w 1980 r. w San Salvador w Ameryce. 

Wspólne życie stron przebiegało z trudnościami, tak że w następnym roku doszło do 

rozpadu wspólnoty małżeńskiej. Powódka w czerwcu 1981 r. dowiedziała się, że 

pozwany był gorliwym zwolennikiem Brigadas Obreras – organizacji skrajnie 

lewicowej. Później doszło jeszcze do tajemniczego zniknięcia jej teściowej, która, jak 

się okazało, została zamordowana przez nieznane osoby531. W części in facto sędziowie 

przyznali, że w momencie zamążpójścia zachodził u powódki błąd co do przymiotów 

 
527 Por. Sent. c. DEFILIPPI, Nullitatis matrimonii, 6.03.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 149. 
528 Por. tamże, 150. 
529 Por. tamże, 167. 
530 Por. Sent. c. STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 22.07.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 590–600. 
531 Por. tamże, 590. 
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pozwanego, który zwiódł ją przywłaszczeniem sobie fałszywych przymiotów 

moralnych, religijnych i społecznych. Powódka już w skardze powodowej opowiadała, 

że pozwany w czasie spotkań na uniwersytecie, na którym studiował literaturę, ona zaś 

psychologię, zachowywał się w sposób pełen szacunku, był miły i życzliwy532. Lecz 

krótko przed zawarciem małżeństwa mężczyzna wyznał powódce, że w wieku 

dwudziestu trzech lat, będąc w stanie upojenia alkoholowego, współżył ze służącą w 

jego domu rodzinnym. Z tej relacji mężczyzna miał syna, którego jak utrzymywał, nigdy 

nie poznał. Powódka uwierzyła pozwanemu i nadal chciała zawrzeć z nim 

małżeństwo533. Po ślubie powódka odkryła, że pozwany w lipcu 1979 r. uznał swoje 

ojcostwo względem dziecka służącej, co wskazywało na kłamstwo wobec pozwanej534. 

Ponens, konkludując, stwierdził, że powódka przed ślubem pomyliła się co do 

przymiotów pozwanego, które były dla niej istotne u przyszłego męża i w dodatku 

błędnie oceniła przymioty pozwanego, który podstępnie przedstawiał siebie jako 

gorliwego członka społeczności kościelnej, uczciwego człowieka, a także jako 

wzorowego obywatela względem społeczeństwa535. 

Podobne okoliczności wystąpiły w sprawie, w której wydany został wyrok coram 

Alwan z dnia 23 listopada 1999 r. Wiosną 1959 r. dwudziestosześcioletnia kobieta 

poznała trzydziestotrzyletniego mężczyznę, a we wrześniu strony zaręczyły się. W 

grudniu 1959 r. zostały ogłoszone zapowiedzi o ich planowanym sakramencie 

małżeństwa. W trakcie rozmów z kobietą mężczyzna wyjawił swój dawny związek z 

inną kobietą pochodzenia włosko-amerykańskiego (Rosa), z którego narodził się syn. 

Zgodnie z potwierdzeniami mężczyzny, matka dziecka obecnie była już w związku 

cywilnym z innym mężczyzną, który też przyjął dziecko jako swoje. Jednakże w 

kobiecie zrodziła się pewna wątpliwość co do wolnego stanu mężczyzny, kiedy to 

 
532 „Actrix iam in libello narrat Iosephum Humbertum in occursibus apud Universitatem studiorum habitis, ubi ille 

in primo anno litterarum erat, ipsa vero in primo anno psychologiae, agenda modum ostendisse reverentem 
suavem ac benevolum, ex quo mense augusto 1979 eorum relation amicalis mutata est in consuetudinem vere 
sponsalem.” (Tamże, 597). 

533 Por. tamże.  
534 Por. tamże, 598.  
535 „Quae cum ita sint certum est partem actricem ante nuptias erravisse in qualitatibus personae viri conventi, quas 

summi faciebat in future marito atque praesentes erronee existimabat in Iospeho Humberto, qui callise sese 
ostenderat membrum sedulum  communitatis ecclesialis, virum honestum atque officiosum civem erga 
constitutam societatem iustumque socialem ordinem.” (Tamże). 
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otrzymała list od proboszcza miejscowości, w której mężczyzna przebywał kilka 

miesięcy wcześniej. Mężczyzna jednak złożył wobec kobiety przysięgę i zapewnił ją o 

swoim stanie wolnym536. Dnia 16 stycznia 1960 r. strony zawarły małżeństwo. Kilka 

miesięcy po zawarciu małżeństwa, kobieta dowiedziała się od lekarza, że nie będzie 

mogła mieć dzieci. Mężczyzna, gdy został o tym poinformowany przez kobietę, odrzucił 

wraz ze swoją rodziną pomysł zaadoptowania dziecka i postanowił odnowić relację ze 

swoją wcześniejszą partnerką537. Kobieta w domu rodziców mężczyzny odkryła 

dokumenty, z których wynikało, że mężczyzna był jednak wcześniej w związku 

małżeńskim i przyznawał się do ojcostwa w stosunku do narodzonego dziecka. Po 

podróży mężczyzny do Stanów Zjednoczonych, aby odwiedzić swojego syna, strony 

doprowadziły do separacji w czerwcu 1967 r. Następnie, pod nieobecność kobiety, 

mężczyzna otrzymał rozwód w Meksyku i związał się z Rosą. Z kolei we Włoszech, w 

obecności kobiety i pod nieobecność mężczyzny, w czerwcu 1973 r. został ponownie 

ogłoszony rozwód stron538. Kobieta w styczniu 1993 r. wniosła skargę o stwierdzenie 

nieważności swojego małżeństwa z kan. 1098, lecz po naleganiach adwokata powódki, 

dnia 15 czerwca 1993 r., ujęto formułę wątpliwości w następującym brzmieniu: „se 

consti la nullità di questo matrimonio per errore circa una qualità della persona del 

convenuto, ridondante in errore sulla persona del convenuto stesso, a norma del can. 

1083 del CIC 1917”539. Kobieta, wnosząc skargę, stwierdziła, że była ofiarą błędu co do 

stanu osoby pozwanego mężczyzny, jego ojcostwa, a także jego relacji z poprzednią 

żoną i dzieckiem poczętym z tego związku540. Turnus rotalny orzekł nieważność 

małżeństwa „ob errorem partis actricis circa qualitatem partis conventae, redundantem 

in errorem personae, ad norman can. 1083, § 2, n. 1, CIC 1917”541. 

 
536 Por. Sent. c. ALWAN, Nullitatis matrimonii, 23.11.1999, w: SRRDec. 91 (2005) 685. 
537 Por. tamże. 
538 Por. tamże, 686. 
539 Tamże. 
540 „Actrix, hac in causa, contendit sese victimam fuisse erroris circa statum personae viri conventi, eiusdem 

paternitatem necnon circa relationem eius cum praecedentis unionis uxore filioque ex ipsamet procreato. 
Nostra interest probare an mulier noverit vel minus adfuisse matrimonium civile Conventi, legalem filii 
paternitatem atque an illae qualitates, magni momenti pro eadem muliere, fuerint revera essentiales ut gignerent 
errorem in personam seu in substantiam consensus: breviter, an agatur de errore redundanti in errorem personae 
vel minus?” (Tamże, 691–692). 

541 Tamże. 
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Wyrok coram Monier z 6 listopada 1998 r.542. Proces dotyczył małżeństwa 

zawartego 13 czerwca 1985 r., para poznała się w 1978 r., wszyscy sądzili, że 

mężczyzna jest lekarzem „wyspecjalizowanym w neurologii”, lecz nie było to prawdą. 

Powódka była oczarowana jego przymiotami. Wspólne życie małżeńskie nie było 

jednak szczęśliwe, strony nie doczekały się także potomstwa pomimo, iż wspólnota 

małżeńska trwała 10 lat543. W trakcie analizy materiału dowodowego sędziowie rotalni 

ocenili, iż kobieta chciała małżeństwa z mężczyzną obdarzonym wszystkimi cechami, 

którymi ten zawsze się przed nią chwali, tj., że jest lekarzem i badaczem. Innymi słowy 

przymiot, który kobieta pragnęła ponad samą osobę pozwanego, rozumiany był jako 

„professionista” i rzeczywiście w czasie zawierania małżeństwa mężczyzna w żadnym 

wypadku nie miał ani tytułu lekarza ani badacza544. Małżeństwo zostało zaskarżona 

także z tytułów „dolo perpetrato all’attrice” oraz symulacji częściowej, tj. wykluczenia 

potomstwa545. 

Z podręcznikowym przykładem przymiotu osoby, a mianowicie z bezpłodnością 

po stronie kobiety, napotykamy się w wyroku coram Stankiewicz z dnia 13 grudnia 

1990 r.546 Mateusz, powód w tej sprawie, zawarł małżeństwo z Marią, pozwaną, w rycie 

syro-malabarskim dnia 11 listopada 1973 r. Pożycie małżeńskie początkowo było 

szczęśliwe, wkrótce jednak zaczęło się psuć z powodu braku u kobiety oznak ciąży. 

Powód przed zawarciem małżeństwa wyraził swoją chęć posiadania potomstwa. 

Pomimo wielu prób, korzystania z pomocy lekarzy, przy nakładach finansowych 

przekraczających zdolności rodziny — choć kobieta ulegle się temu poddawała — 

współżycie między małżonkami nie doprowadziło do ciąży pozwanej. W końcu powód 

został poinformowany przez lekarzy, że pozwana jest bezpłodna. Przy usilnych 

staraniach matki powoda strony przerwały wspólne zamieszkiwanie. Co więcej, powód 

zaczął fizycznie dręczyć pozwaną, a ta zgodziła się na ustanowienie separacji, byleby 

 
542 Por. Sent. c. MONIER, Nullitatis matrimonii, 6.11.1998, w: SRRDec. 90 (2001) 708–720. 
543 Por. tamże, 708. 
544 „Mulier volebat matrimonium cum viro praedito omnium signorum cum quibus semper sese praebuerat i.e. uti 

medicus et ricercator. Aliis verbis qualitas de qua agitur intelligitur uti «professionista» consummatus; et revera 
tempore nuptiarum homo nullatenus titulum medici vel ricercatoris habuit, uti iam longe lateque desumitur ex 
actis.” (Tamże, 716). 

545 Por. tamże, 708. 
546 Por. Sent. c. STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 13.12.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 848. 
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tylko powód udzielił jej wystarczających środków do jej utrzymania547. Po separacji 

cywilnej małżonków i po zapewnieniu pozwanej środków do życia, w kwietniu 1986 r. 

mężczyzna złożył libellus do sądu diecezjalnego I instancji z tytułu błędu co do 

przymiotu kobiety sprowadzającego się do błędu co do osoby, jako że „first and 

foremost I expected in my wife, at the time of marriage, a woman with the capability to 

give birth to children. Now, I am convinced that my wish will not to be fulfilled”548. 

Istnienie błędu co do przymiotu płodności kobiety w czasie zawierania małżeństwa, 

potwierdziła sama pozwana kobieta, wykluczając jednak istnienie jakiegokolwiek 

podstępu ze swej strony549. Stąd też turnus rotalny orzekł nieważność małżeństwa z 

tytuły błędu co do przymiotu kobiety. Przymiot zdolności zrodzenia potomstwa został 

także przedstawiony w wyrokach coram Palestro z 22 maja 1991 r., który prowadził 

proces z tytułu błędu co do przymiotu kobiety, tj. jej bezpłodności, na trzecim stopniu 

apelacyjnym550, coram Giannecchini z 4 marca 1994 r.551, a także coram Faltin wydany 

3 lipca 1998 r. dotyczący małżeństwa zawartego w diecezji kieleckiej552. Do 

bezpłodności, tym razem po stronie mężczyzny, odnosi się także ostatni z 

analizowanych wyroków coram Erlebach wydany w dniu 27 stycznia 2000 r.553 

Wszystkie z wymienionych wyroków orzekały nieważność małżeństwa z tytułu błędu 

co do przymiotu bezpłodności. 

Z tytułu o którym w kanonie 1097 § 2, zaskarżone zostało małżeństwo, wobec 

którego został wydany wyrok coram Pompedda w dniu 6 lutego 1992 r554. Strony 

zawarły małżeństwo w czerwcu 1983 r. w rycie syro-malabarskim. Kobieta, po kilku 

miesiącach trwania wspólnoty małżeńskiej odkryła, iż została oszukana co do wieku 

swojego współmałżonka. Kobieta zamierzała poślubić przede wszystkim mężczyznę 

starszego od siebie o około 4–5 lat. Za takiego też podawał się mężczyzna przed 

 
547 Por. tamże, 847. 
548 Tamże, 848. 
549 „Errorem qualitatis vertentis in mulieris fecunditatem tempore initi matromonii confirmat mulier conventa, 

quemlibet tamen dolum sua ex parte excludens (…).” (Tamże, 854). 
550 Por. Sent. c. PALESTRO, Nullitatis matrimonii, 22.05.1991, w: SRRDec. 83 (1994) 315–321. 
551 Por. Sent. c. GIANNECCHINI, Nullitatis matrimonii, 04.03.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 134–143. 
552 Por. Sent. c. FALTIN, Nullitatis matrimonii, 03.06.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 433–443. 
553 Por. Sent. c. ERLEBACH, Nullitatis matrimonii, 27.01.2000, w: SRRDec. 92 (2007) 75–101. 
554 Por. Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 06.02.1992, w: SRRDec. 84 (1995) 49. 
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zawarciem małżeństwa. W rzeczywistości jednak okazał się być starszym o 13 lat555. 

Kobieta zeznała, że pragnęła przede wszystkim zawrzeć małżeństwo z mężczyzną 

niewiele starszym od siebie, dlatego też jak tylko zobaczyła dowód tożsamości swojego 

męża, a na nim datę urodzin, wyprowadziła się do swoich rodziców556. Z zebranego 

materiału dowodowego sędziowie stwierdzili, że kobieta wyraziła zgodę na małżeństwo 

przede wszystkim z powodu przymiotów wymaganych u narzeczonego, które 

mężczyzna wykazywał. Nie tylko ze sposobu działania pozwanego w czasie trwania 

małżeństwa, lecz również z faktów przed zawarciem małżeństwa, które pozwany i jego 

krewni umiejętnie zataili przed narzeczoną, sędziowie orzekli, iż kobieta popadła w 

poważny błąd odnośnie do wymaganych przymiotów u mężczyzny557.  

Wyrok coram Stankiewicz wydany w dniu 27 stycznia 1994 r. wobec małżeństwa 

zawartego w 1985 r. w diecezji Koczin dotyczył z kolei przymiotu zdrowia fizycznego 

kobiety558. Strony pobrały się w wyniku tzw. narzeczeństwa by proposal, tzn. 

uzgodnionego za pośrednictwem swoich rodziców. Stąd też ich wzajemne poznanie 

było niezwykle powierzchowne – znali się z widzenia, 6 miesięcy przed zawarciem 

małżeństwa odbyło się ich pierwsze spotkanie, po którym aż do dnia ślubu trwał jedynie 

kontakt listowny. Po zawarciu małżeństwa pojawiły niespodziewane trudności życia 

małżeńskiego spowodowane wzmagającą się chorobą psychiczną pozwanej. Już w 

trzecim miesiącu trwania małżeństwa pozwana wymagała hospitalizacji w szpitalu 

psychiatrycznym. Wówczas też powód został poinformowany przez brata pozwanej, iż 

ta w okresie przed zawarciem małżeństwa była poddana leczeniu psychiatrycznemu. 

Mężczyzna opuścił zamieszkiwany wspólnie z pozwaną dom, wniósł o separację, a w 

marcu 1986 r. zaskarżył ważność swojego małżeństwa z tytułów, o których w kann. 

1097 § 2 oraz 1098559. Nieważność małżeństwa została udowodniona jedynie „ex capite 

erroris tantum in qualitate personae directe et principaliter intenta ex parte actoris”560. 

 
555 Por. tamże, 58–59. 
556 Por. tamże, 59. 
557 „Ex quibus colligitur mulierem praecipue ob qualitates in sponso exigitas, quas vir ostenderat, suum consensum 

matrimonio dedisse. Mulierem in gravem errorem incidisse circa qualitates in viro exigitas, clare patet non 
solum ex modo sese gerendi viri conventi perdurante vita coniugali, sed etiam ex nonnullis factis 
praenuptialibus, quae ipse sponsam eiusque familiars callide celavit.” (Tamże, 60). 

558 Por. Sent. c. STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 27.01.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 56. 
559 Por. tamże, 57. 
560 Tamże, 76. 
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Po raz pierwszy wśród badanych wyroków pojawia się przymiot przedślubnej ciąży 

m.in. w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa coram Serrano Ruiz z 25 

października 1996 r.561. Mężczyzna, 20-letni katolik, poznał dwa lata młodszą, 

nieochrzczoną kobietę. Po kilkumiesięcznej znajomości kobieta oznajmiła mu, że jest z 

nim w ciąży. Mężczyzna zaproponował kobiecie małżeństwo, zaznaczając, że czyni to 

jedynie ze względu na wspólne potomstwo. Ponadto mężczyzna wymógł na kobiecie, 

by ta przed zawarciem małżeństwa przyjęła chrzest. Strony zawarły małżeństwo w 1973 

r. w Pradze562. Mimo że doszło do narodzin trojaczków, życie małżeńskie stron nie było 

szczęśliwe. Co więcej, mężczyzna dowiedział się, że przed ślubem kobieta nie była 

jednak w ciąży, a jej konwersja na wiarę katolicką była nieszczera. Kobieta pierwsza 

opuściła wspólne mieszkanie i wniosła sprawę o rozwód cywilny563. Mężczyzna 

zaskarżył swoje małżeństwo m.in. z tytułu błędu co do przymiotu kobiety, tj. jej bycia 

w ciąży. W 1991 r., na skutek apelacji, sprawa została przesłana do Trybunału Roty 

Rzymskiej564. Sędziowie, analizując akta sprawy, ocenili, że nieważność małżeństwa z 

kan. 1097 § 2 została udowodniona, bowiem powód, poza domniemaną ciążą kobiety, 

miał przed oczami przymiot przyszłej żony i w prostocie serca szukał bezpośrednio i 

zasadniczo kobiety nim obdarzonej. Mężczyzna jednoznacznie określił przed 

zawarciem małżeństwa, że jeśli kobieta nie przyjmie chrztu w Kościele katolickim, on 

nie zgodzi się na jej poślubienie565. Powód całkowicie wzbraniał się przez wzięciem za 

żonę kobiety nieochrzczonej lub ochrzczonej, ale niewierzącej i nieprzestrzegającej 

zasad wiary566. Z akt wynikało, że kobieta, aby zawrzeć małżeństwo, którego pragnęła, 

przyjęła chrzest, lecz w umyśle pozostała ateistką i potwierdziła to wyraźnie swoim 

sposobem postępowania podczas całego życia małżeńskiego567. Nieważność tego 

małżeństwa zaskarżona została również z tytułu podstępnego wprowadzenia w błąd 

 
561 Por. Sent. c. SERRANO RUIZ, Nullitatis matrimonii, 25.10.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 649–656. 
562 Por. tamże, 649. 
563 Por. tamże, 650. 
564 Por. tamże, 649. 
565 „Ad hoc alterum caput nullitatis quod attinet videtur illud satis probatum esse. Actor enim praeter praesumptam 

mulieris praegnationem, qualitatem futurae uxoris bene prae oculis habebat et simplici corde directe et 
principaliter mulierem illa praeditam quaerebat, ex sese toto nisu dispositus qui nuptiis valediceret ni qualitas, 
scilicet adhaesio mulieris ad fidem, foedus ingrederetur.” (Tamże, 653). 

566 „Argumentum potius e contrario concludit. Scilicet, Actor omnino detrectabat ducere mulierem non baptizatam 
vel baptizatam quae non crederet e praecepta religionis colere renueret.” (Tamże, 653). 

567 Por. tamże, 654. 
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(kan. 1098), niemniej jednak w swoim uzasadnieniu ponens jednoznacznie stwierdził, 

że ze względu na czas zawarcia małżeństwa, a więc przed wprowadzeniem Kodeksu z 

1983 r., norma ta nie może być aplikowana do niniejszego przypadku568. Sprawa ta jest 

niewątpliwie interesująca, gdyż pokazuje, jak podstęp z kan. 1098 zbiega i przenika się 

z błędem z kan. 1097 § 2. 

Podobnym przykładem na przenikanie się tych dwóch norm jest wyrok coram 

Faltin, wydany 30 października 1996 r.569 Dotyczył on również przymiotu kobiety, 

jakim była przedślubna ciąża. Wyrok ten jednak orzekł nieważność małżeństwa z tytułu 

podstępnego wprowadzenia w błąd, a zatem zostanie on szerzej omówiony w dalszej 

części pracy. 

Do tego przymiotu, ale w nieco innym wymiarze, nawiązuje także wyrok coram 

López-Illana wydany 14 kwietnia 1999 r. Strony poznały się w 1971 r. i zakochały się 

w sobie. Po rozpoczęciu współżycia i następnie zajściu w ciążę kobiety w październiku 

tego samego roku, dnia 12 lutego 1972 r. w mieście w diecezji spiskiej strony zawarły 

sakrament małżeństwa. Jednak wkrótce pojawiły się między małżonkami kłótnie i 

konflikty spowodowane ciążą, a po upływie krótkiego czasu życie małżeńskie rozpadło 

się. Po około dwóch miesiącach od zawarcia małżeństwa strony całkowicie zerwały 

wspólnotę małżeńską570. W maju 1972 r. kobieta urodziła córkę, lecz mężczyzna, 

składając w sądzie cywilnym pozew rozwodowy, dostarczył także dokumenty 

potwierdzające, iż nie jest on ojcem tego dziecka571. Powód w 1991 r. wniósł skargę 

zaskarżającą ważność małżeństwa, twierdząc, że jego małżeństwo jest nieważne z 

powodu błędu co do przymiotu kobiety przechodzącego w błąd co do osoby, ponieważ 

został zwiedziony przez samą pozwaną odnośnie do ojcostwa poczętego dziecka572. W 

rzeczywistości, po dokładnym przestudiowaniu akt, poczynając od I instancji, turnus 

rotalny stwierdził, że powód w czasie wyrażania zgody małżeńskiej popadł w błąd 

 
568 „Licet dolus in casu sat probatus videretur, quia mulier ad matrimonium obtinendum praegnantiam simulavit, 

eiusdem tractatio prohiberetur si quaestio de retroactivitate talis capitis praevie non districata habeatur. Nam 
matrimonium celebratum fuit die 26 aprilis 1973 et ideo sub Codice Piano-Benedictio anni 1917 vigente usque 
ad annum 1983.” (Tamże, 652). 

569 Por. Sent. c. FALTIN, Nullitatis matrimonii, 30.10.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 671–679. 
570 Por. Sent. c. LÓPEZ-ILLANA, Nullitatis matrimonii, 14.04.1999, w: SRRDec. 91 (2005) 232. 
571 Por. tamże, 233. 
572 Por. tamże, 256. 
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powstały z podstępu dokonanego przez pozwaną573. Pomimo iż małżeństwo zawarte 

zostało przed wejściem w życie Kodeksu z 1983 r., turnus rotalny wydał wyrok „seu 

constare de matrimonii nullitate, in casu, ob errorem actoris in qualitate conventae dolo 

causatum”574. 

 

3.2.2.2. Decisiones non constare de matrimonii nullitate 

 

Podobnie jak w przypadku wyroków rotalnych pro nullitate, także wyroki 

orzekające, iż nieważność małżeństwa nie została udowodniona, odnoszą się jedynie do 

tej części, która badała ważność małżeństwa z tytułu błędu co do przymiotu osoby.  

W grupie decisiones rotales non constare de nullitate znajdują się również procesy 

zakończone wyrokiem stwierdzającym nieważności małżeństwa, ale z tytułów innych 

niż ten z kan. 1097 § 2.  

Jak w poprzedniej grupie, tak i w tej natknąć się możemy na wyroki, które nie 

analizują jednego konkretnego przymiotu, lecz odnoszą się do pewnej grupy 

przymiotów czy też kilku z nich dość ogólnie określonych. Wyrok coram Serrano Ruiz, 

wydany w dniu 1 czerwca 1990 r., dotyczy właśnie takiego przypadku. Strony, 

mężczyzna 4 lata starszy od kobiety, poznały się w 1964 r. Znajomość przedślubna 

trwała ok. 4 lata, niemniej kilkakrotnie była zrywana ze względu na porywczy charakter 

mężczyzny, jego skłonności do nadużywania alkoholu, a także niechęć do szukania 

pracy. Mężczyzna w tym czasie doznał też pewnego urazu fizycznego, o którym kobieta 

została natychmiast poinformowana. Mimo to małżeństwo zostało zawarte w grudniu 

1968 r., przy czym w trakcie rozmów duszpastersko-kanonicznych kobieta wyraźnie 

zaznaczyła, iż pragnie mieć małżonka w pełni sprawnego i stałego w pełnieniu 

obowiązków małżeńskich575. Nie upłynął nawet rok małżeństwa, kiedy to kobieta z 

powodu nasilających się problemów mężczyzny związanych z nadużywaniem alkoholu 

opuściła wspólnotę małżeńską. Z kolei w lipcu 1969 r. sąd cywilny orzekł rozwód 

 
573 Por. tamże, 257. 
574 Tamże, 268. 
575 „At inter peculiarem omnio partium relationem hoc princeps semel atque iterum a muliere in medio positum 

est: nempe, se velle maritum plene operosum et stabili conductum munere.” (Sent. c. SERRANO RUIZ, 
Nullitatis matrimonii, 01.06.10.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 465). 
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stron576. W argumentacji turnus rotalny stwierdził jednak, iż błąd po stronie kobiety nie 

został udowodniony, bowiem dobrze poznała mężczyznę jeszcze przed zawarciem 

sakramentu małżeństwa, jego sposób bycia a także sposób, w jaki zajmował się 

szukaniem stałego miejsca pracy577. Podobnie w procesie zakończonym wyrokiem z  

27 stycznia 1994 r. coram Boccafola kobieta wniosła skargę o nieważności małżeństwa 

z tytuły błędu co do przymiotu mężczyzny, jakim miały być jego skłonność do 

spożywania alkoholu i awanturniczy charakter578. Z kolei wyrok coram Boccafola z  

11 marca 1993 r. dotyczył kilku przymiotów, także po stronie mężczyzny, z których 

najważniejsze było jego rzekome bycie lekarzem579. Strony poznały się cztery miesiące 

przed ślubem w czasie, kiedy powódka leczyła się po wypadku samochodowym. 

Powódka dość przychylnie myślała o pozwanym, ponieważ przedstawił się jako doktor 

nauk medycznych i psychiatrii, który miał własne lecznice w Paranie i Santa Fe, a także 

jako profesor uniwersytecki. Głębokie oddanie pozwanego dla swej profesji, a także 

jego brak troski o zysk i kwestie ekonomiczne przekonały powódkę, że pozwany jest 

człowiekiem prawdomównym, dobrze wychowanym, a także dotrzymującym swoich 

obietnic. Właśnie za takiego mężczyznę powódka zawsze miała nadzieję wyjść za 

mąż580. We wrześniu 1969 r. strony zawarły małżeństwo. Pożycie małżeńskie, z którego 

narodziło się dwoje dzieci, trwało pięć lat. W Hiszpanii kobieta odkryła, że mężczyzna 

nie był profesorem, lecz studentem, nie miał wystarczających środków do utrzymania 

rodziny. Co więcej, rościł on sobie pretensje do zarządzania wszystkimi dobrami i 

rzeczami kobiety. W ten sposób rodziły się sprzeczki i kłótnie; kobieta zrozumiała, że 

mężczyzna był zupełnie inny niż wcześniej opisywał i opowiadał. Ponadto powódka 

zauważyła, że pozwany często brał pigułki i że jego zachowanie psychiczne odstawało 

od normy. Mężczyzna dopuścił się wielu zdrad i w 1974 r. zerwał wspólnotę życia 

małżeńskiego i zamieszkał z inną kobietą. Trzy lata później został wydany wyrok o 

 
576 Por. tamże. 
577 „Sed arduum apparet admittere actricem errasse circa statum conventi siquidem ipsa bene noverat ante 

matrimonium quis et quails esset homo quaeque eius agenda ratio in quaerenda laboris stabili conductione 
(…).” (Tamże, 473). 

578 Por. Sent. c. BOCCAFOLA, Nullitatis matrimonii, 27.01.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 77– 87. 
579 Por. Sent. c. BOCCAFOLA, Nullitatis matrimonii, 11.03.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 133–143. 
580 Por. tamże, 133. 
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rozwodzie cywilnym z winy mężczyzny581. Powódka wnosząc skargę o stwierdzenie 

nieważności małżeństwa do trybunału I instancji określiła w piśmie, iż sprawą 

fundamentalną dla niej był fakt, ażeby jej przyszły współmałżonek był osobą 

zrównoważoną, o tradycyjnej wizji rodziny chrześcijańskiej, która byłaby moralnym i 

materialnym wkładem tej osoby i że wziąłby on na siebie odpowiedzialność za właściwe 

wychowanie i edukację dzieci. Dla powódki było również fundamentalne, aby 

mężczyzna okazał się człowiekiem o wysokich zasadach moralnych582. W 1990 r. Rota 

Rzymska jako trybunał III instancji przyjęła sprawę do zbadania m.in. z tytułu błędu 

kobiety co do przymiotu mężczyzny583. Na podstawie zebranego materiału 

dowodowego, sędziowie zadecydowali, iż opisane przez kobietę fakty i przymioty, 

bezpośrednio i zasadniczo przez nią zamierzone, były tak bardzo nieokreślone, że nie 

mogły stanowić pozoru przymiotu wpływającego na osobę584. 

Nie dziwi fakt, iż w tej grupie wyroków znajdują się przymioty określające 

bardziej osobowość współmałżonka takie jak szlachetność, dobroć, uczciwość, 

prawdomówność czy pracowitość. W kilku wyrokach strony powodowe wnosiły o 

nieważność swojego małżeństwa z kan. 1097 § 2, powołując się na błąd co do tych 

przymiotów nie traktowanych osobno, lecz w konfiguracji z kilkoma innymi. Tak 

ogólnie sformułowania przymiotu, a może bardziej osobowości czy też postawy 

współmałżonka niż konkretnego przymiotu, sprawiały niemałą trudność w samym 

procesie dowodzenia. Przykładem tego są wyroki: coram Jarawan z 6 lutego 1991 r.585, 

coram Stankiewicz z 24 października z 1991 r.586, coram Boccafola z 11 marca 1993 

r.587, coram Faltin wydany 15 lipca 1994 r.588, coram Civili z dnia 7 grudnia 1994 r.589, 

coram Pompedda z 13 marca 1995 r., w którym przedmiotem błędu po stronie 

mężczyzny miał okazać żeby powód zawarł małżeństwo z powodu błędu co do jakiegoś 

 
581 Por. tamże, 134. 
582 Por. tamże. 
583 Por. tamże, 140. 
584 „Infrascripti Patres censent facta descripta et qualitates, quae nunc asseruntur fuisse directe et principaliter 

intentas ab actrice, tam omnino vagas et indefinitas esse ut non possint constitutere illam speciem qualitatis 
redundantis in personam quae, secundum can. 1083, § 2 CIC/1983, irritet matrimonium.” (Tamże). 

585 Por. Sent. c. JARAWAN, Nullitatis matrimonii, 06.02.1991, w: SRRDec. 83 (1994) 76–81. 
586 Por. Sent. c. STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 24.10.199, w: SRRDec. 83 (1994) 670–682. 
587 Por. Sent. c. BOCCAFOLA, Nullitatis matrimonii, 11.03.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 133–143. 
588 Por. Sent. c. FALTIN, Nullitatis matrimonii, 15.07.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 300–312. 
589 Por. Sent. c. CIVILI, Nullitatis matrimonii, 07.12.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 605–618. 
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przymiotu narzeczonej; a raczej mężczyzna miał nadzieję znaleźć u małżonki przymiot 

zupełnie nie szczególny, mianowicie uczciwość i moralności590, coram Stankiewicz z 

23 października 1997 r.591 oraz coram Defilippi wydany 26 listopada 1998 r.592 Dużą 

cierpliwością wykazał się turnus rotalny w wyroku coram Bruno z 18 grudnia 1991 r.593, 

gdzie ogólnie sformułowane oczekiwania przymiotu kobiety od powoda – dobra żona i 

matka – były następnie uszczegóławiane podczas przesłuchania mężczyzny. Audytor 

dopytał o konkretne oczekiwania powoda, pod którymi miało kryć się określenie „dobra 

żona i matka”. Tym samym okazało się, że mężczyzna poszukiwał kobiety, której wiek 

pozwalałby na zrodzenie potomstwa594, która byłaby religijna595, posiadała właściwe 

podejście do dzieci i instynkt macierzyński596, a jej przedmałżeńskie postępowanie 

byłoby bez zarzutu597.  

Na ciekawy przymiot po stronie mężczyzny, jakim jest brak fanatyzmu 

religijnego, natrafiamy w wyroku coram Bottone z 11 listopada 1999 r.598 Małżeństwo 

zaskarżone przez kobietę trwało niespełna 3 lata. W końcowej części wyroku sędziowie 

stwierdzili, iż odnośnie do braku fanatyzmu religijnego u mężczyzny – pominąwszy 

wyjątkowość tego przymiotu, choć wszystko jest możliwe na tym świecie – z zeznań 

kobiety w żadnym wypadku nie wynikało, iż ona sama zamierzyła brak fanatyzmu 

religijnego jako przymiot w sposób bezpośredni i zasadniczy. Sama bowiem w czasie 

przedmałżeńskim poznała religijność mężczyzny, która była zupełnie normalna599. 

 
590 „Certo ceritus Actor motus est ad matrimonium contrahendum cum Conventa ne haec quatenus honestate 

valeret, sed ex amore, propositis genericis quae in omnibus nupturientibus inveniuntur: «Quanto alle qualità 
che io esigevo dalla futura moglie, devo dire che ci tenevo alla di lei moralità perché per tale qualità si era 
distinta la mia famiglia (mio padre era appuntato della Guardia di Finanza) e anche quella di Monica non 
lasciava a desiderare in riferimento alla stessa qualità… Confesso che ci tenevo a mantenere una certa imagine 
di prestigio, del resto in ciò assecondato dalla stessa istituzione (Aeronautica) presso cui prestavo 
servizio»;(…).” (Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 13.03.1995, w: SRRDec. 87 (1998) 194). 

591 Por. Sent. c. STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 23.10.1997, w: SRRDec. 89 (2002) 763–780. 
592 Por. Sent. c. DEFILIPPI, Nullitatis matrimonii, 26.11.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 772–790. 
593 Por. Sent. c. BRUNO, Nullitatis matrimonii, 18.12.1991, w: SRRDec. 83 (1994) 831–843. 
594 „Nullo modo constat actorem mulierem praefinitae aetatis aut, sin minus, aptam ad procreandum ducere 

statuisse, secus ipse ante nuptias de aetate sponsae exploranda magis sollicitus fuisset.” (Tamże, 839). 
595 „Actor conqueritur de carentia religiositatis in conventa (…).” (Tamże, 840). 
596 „Alter denuntiatus error circa defectum requisitae dotis maternitatis, sufficientem probationem non attingit.” 

(Tamże). 
597 „Ad praenuptialem conventae immoralitate quod attinet (…).” (Tamże, 841). 
598 Por. Sent. c. BOTTONE, Nullitatis matrimonii, 11.11.1999, w: SRRDec. 91 (2005) 659–664. 
599 Por. tamże, 662. 
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W pierwszym z wyżej wymienionych wyroków600 mężczyzna zaskarżył ważność 

swojego małżeństwa zawartego w 1980 r. z tytułu błędu co do przymiotu kobiety. 

Mężczyzna – wdowiec, mając 58 lat i będąc niemal ślepy, prowadził życie włóczęgi i 

nocował w publicznej noclegowni. W 1980 r. poznał o dwa lata młodszą pozwaną. 

Mężczyzna, znużony swym życiem włóczęgi – aby znaleźć dom i pomoc – 

zaproponował małżeństwo kobiecie, która została mu wskazana jako doskonale 

odpowiadająca jego życzeniom. Kobieta, która była matką dorosłego już syna, przyjęła 

propozycję małżeństwa, oceniając, że również dla niej będzie korzystna, gdyż wówczas 

mogłaby żyć z renty męża i już nie pracować jako służąca. Pożycie małżeńskie wkrótce 

popsuło się z powodu rozczarowania obu stron co do tego, czego oboje dla siebie się 

spodziewali. Po zaledwie dwóch miesiącach od ślubu mężczyzna został wyrzucony z 

domu i ponownie zaczął życie włóczęgi601. W trakcie procesu mężczyzna zeznał, iż 

pragnął przede wszystkim w małżeństwie z pozwaną znaleźć towarzystwo i pomoc602. 

Sędziowie, na podstawie akt ocenili, iż nie było wystarczającej przesłanki, by uznać, że 

przymiot pożądany przez powoda był wartość przeważającą (praevalentem) i 

zamierzoną. Ponadto, słusznie także zostało podkreślone, że przymiot „uczciwości” jest 

tak powszechny i wspólny wszystkim zawierającym małżeństwo, że jeżeli zasada 

„błędu” zostałaby rozciągnięta poza właściwe jej granice, to każde małżeństwo trzeba 

by uznać za decoctum, ponieważ przynajmniej jedna ze stron uznawała drugą za 

odmienną603. 

Z kolei wyrok coram Stankiewicz odnosiło się do błędu co do przymiotów 

mężczyzny, jakim miały być jego uczciwość, wierność, pracowitość i religijność604. 

Sędzia orzekł, iż to, czego powódka pragnęła od pozwanego przed ślubem, odnosiło się 

raczej do sposobu działania niż określonych przymiotów mężczyzny. Sama powódka, 

jak zostało przytoczone w wyroku, zeznała, że pozwany wcale nie zataił przed nią faktu, 

 
600 Por. Sent. c. JARAWAN, Nullitatis matrimonii, 06.02.1991, w: SRRDec. 83 (1994) 76. 
601 Por. tamże. 
602 Por. tamże, 79. 
603 „Prae primis circumscripta et determinate qualitas exoptata ex actis non emergit. Quam sententia Rotalis 

qualitatem praevalentem intentam tenet, commune est omnibus matrimonis coniuges mutuum adiutorium in 
bona et mala sorte propriumque bonum per matrimonium consequendum tenant. Si principium erroris extra 
limites extenditur, dicendum quodcumque matrimonium decoctum fuisse quia una saltem pars alteram 
diversam putabat.” (Tamże, 80). 

604 Por. Sent. c. STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 24.10.1991, w: SRRDec. 83 (1994) 677–678. 
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że nie jest katolikiem (do czego powódka się odnosiła), że okazywał ciągłe względy 

wielu kobietom i że nie wykonywał żadnej pracy, ponieważ był utrzymywany przez 

swoją matkę605. 

Analogiczna kwestia miała miejsce w sprawie coram Civili606. Mężczyzna 

skarżył ważność swojego małżeństwa, utrzymując, iż został wprowadzony w błąd co do 

przymiotu kobiety, pobożnej katoliczki. Po zawarciu małżeństwa, które trwało blisko 2 

lata, mężczyzna utrzymywał, że zachowanie kobiety nie było takie, jakiego oczekiwałby 

od katoliczki. Nie wyjaśnił jednak w skardze powodowej, w czym zachowanie kobiety 

odbiegało od jego oczekiwań. Niejasność i nieprecyzyjność pożądanego przymiotu stała 

się największą wadą skargi powodowej, a także uczyniła proces dowodzenia niezwykle 

trudnym – jak bowiem dowodzić braku przymiotu, który nie został dokładnie wskazany. 

Stąd też w wyroku sędzia bardzo wyraźnie stwierdził, iż z akt nie wynikał wprost 

określony przedmiot tego błędu607.  

W procesie zakończonym wyrokiem non constare de nullitate coram De 

Lanversin z dnia 21 czerwca 1995 r. tym razem kobieta życzyła sobie, a nawet żądała 

od małżonka pewnej harmonii w sposobie postępowania, a także w zachowywaniu 

zasad moralności katolickiej608. Z kolei w wyroku coram Giannecchini z dnia 15 marca 

1996 r., w części in facto ponens wprost ocenił, iż w tym przypadku kobieta nigdy nie 

miała przed oczyma żadnego określonego przymiotu współmałżonka. Powódka nie 

szukała żadnego szczególnego przymiotu, lecz jedynie ogólnie pożądanego sposobu 

postępowania mężczyzny609. 

Podobnie ocenił kwestię przymiotu ponens w wyroku coram Monier z dnia 22 

marca 1996 r.610 Zdaniem sędziego z akt tej sprawy nie wynikało, że w pozwanej 

występował brak szczerości, moralności, miłości czy też pragnienia założenia 

prawdziwej rodziny chrześcijańskiej, jak tego oczekiwał powód. Ponadto sędzia 

wskazał, iż w odniesieniu do tak ogólnie wskazanych w skardze powodowej 

przymiotów nie można mówić o przymiocie bezpośrednio i zasadniczo zamierzonym w 

 
605 Por. tamże, 678. 
606 Por. Sent. c. CIVILI, Nullitatis matrimonii, 25.03.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 173–177. 
607 Por. tamże, 175. 
608 Por. Sent. c. DE LANVERSIN, Nullitatis matrimonii, 21.06.1995, w: SRRDec. 87 (1998) 403–421. 
609 Por. Sent. c. GIANNECCHINI, Nullitatis matrimonii, 15.03.1996, w: SRRDec. 88 (2000) 265. 
610 Por. Sent. c. MONIER, Nullitatis matrimonii, 22.03.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 306. 
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myśl kanonu 1097, bowiem takich przymiotów domaga się każdy nupturient od swojego 

współmałżonka611. 

Także wyroki coram Civili z 19 lipca 1996 r.612, coram Burke z 18 lipca 1996 

r.613, coram Pompedda wydane 15 listopada 1996 r.614 (m.in. wierność kobiety, 

uczciwość, życzliwość) a także coram Defilippi z 13 lutego 1998 r.615 dotyczyły 

przymiotów zbyt ogólnie lub też w ogóle nie określonych, co do których sędziowie 

rotalni mieli wątpliwości nie tylko na etapie ich ustalenia, ale także dowodzenia jako 

zamierzonego przez wolę jednego z nupturientów. Ten ostatni dotyczył tak kuriozalnych 

przymiotów jak: idealny chłopak, bardzo zakochany, pełen życzliwości, zawsze czuły i 

niezwykle miły616. 

W poprzedniej grupie wyroków, constare de nullitate, pojawił się przymiot 

zdolności posiadania dzieci zarówno po stronie kobiety, jak i mężczyzny. Przymiot 

płodności po stronie kobiety pojawia się zdecydowanie najczęściej – w wyrokach coram 

Colagiovanni z 23 października 1990 r.617, coram Pompedda z 3 maja 1993 r.618, coram 

Civili wydany 20 listopada 1997 r.619, coram Caberletti z dnia 13 lipca 2000 r.620, a także 

w coram Pompedda z 19 listopada 1998 r. (wydany w polskiej sprawie)621 i coram 

Defilippi z dnia 10 listopada 1999 r.622. Z kolei przymiotu tego w odniesieniu do 

mężczyzny dotyczą wyroki coram De Lanversin z 7 lipca 1993 r.623 i coram Bruno 

wydany 17 lipca 1994 r.624. W sprawie coram Colagiovanni z 23 października 1990 r.625 

strony znały się od dzieciństwa, ale głębsza relacja nawiązała się pomiędzy nimi około 

 
611 Por. tamże, 306. 
612 Por. Sent. c. CIVILI, Nullitatis matrimonii, 19.06.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 468–479. 
613 Por. Sent. c. BURKE, Nullitatis matrimonii, 18.07.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 532–543. 
614 Por. Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 15.11.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 697–715. 
615 Por. Sent. c. DEFILIPPI, Nullitatis matrimonii, 13.02.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 61–83. 
616 „(…) Patronus partis actricis, ex depositionibus Carolae et testium, hoc modo illustrat qualitates quas ipsa in 

Convento inspexerat tempore praenuptiali: « come un fidanzato ideale... molto innamorato...pieno di premure... 
sempre affettuoso ed estremamente gentile» (…).” (Tamże, 66). 

617 Por. Sent. c. COLAGIOVANNI, Nullitatis matrimonii, 23.10.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 702. 
618 Por. Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 03.05.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 361–367. 
619 Por. Sent. c. CIVILI, Nullitatis matrimonii, 20.11.1997, w: SRRDec. 89 (2002) 811–817. 
620 Por. Sent. c. CABERLETTI, Nullitatis matrimonii, 13.07.2000, w: SRRDec. 92 (2007) 489–506. 
621 Por. Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 19.11.1998, w: SRRDec. 90 (2001) 749–755. 
622 Por. Sent. c. DEFILIPPI, Nullitatis matrimonii, 10.11.1999, w: SRRDec. 91 (2005) 644–656. 
623 Por. Sent. c. DE LANVERSIN, Nullitatis matrimonii, 07.07.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 534–545. 
624 Por. Sent. c. BRUNO, Nullitatis matrimonii, 17.07.1994., w: SRRDec. 86 (1997) 337–351. 
625 Por. Sent. c. COLAGIOVANNI, Nullitatis matrimonii, 23.10.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 702. 
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4 lata przed zawarciem małżeństwa. W 1974 r. mężczyzna wyjechał do Rzymu, aby 

przygotować się do zawodu adwokata, który zapewniłby łatwiejszy start dla przyszłych 

dzieci zarówno na studiach, jak i w życiu społeczno-zawodowym. Kobieta z kolei 

studiowała przedmioty ścisłe w Bolonii. Ślub odbył się w 1977 r. w rodzinnej 

miejscowości, po czym strony zamieszkały w Rzymie626. Ponieważ nie pojawiało się 

potomstwo, kobieta została zbadana przez lekarza, który stwierdził zwężenie jednego 

jajowodu, co można było wyleczyć w drodze zabiegu chirurgicznego (drugi jajowód 

pozostawał drożny). Mężczyzna natomiast został zbadany przez endokrynologa, który 

orzekł, że miał on niższy odsetek żywych plemników aniżeli średnia. Ponieważ pojawiły 

się problemy w relacjach interpersonalnych, a ponadto nadal nie pojawiały się 

upragnione dzieci, strony zraziły się do siebie, co doprowadziło do rozwodu cywilnego 

w 1985 r.627 W styczniu 1986 r. mężczyzna wniósł skargę powodową do trybunału I 

instancji, czyniąc przedmiotem zaskarżenia ważności swojego małżeństwa błąd co do 

przymiotu kobiety, a mianowicie możliwości posiadania potomstwa628. Nieważność 

małżeństwa z tego tytułu nie została udowodniona, ponieważ – jak czytamy w wyroku 

– powód skłonił się do zawarcia małżeństwa z pozwaną bezpośrednio nie po to, aby ta 

została matką ich dzieci, lecz z powodu miłości. Co więcej, przez pierwsze dwa lata 

trwania wspólnoty małżeńskiej, jak zeznał mężczyzna, nie zabiegał on o poczęcie 

potomstwa, uważał bowiem, że przez jakiś czas będzie lepiej, jeśli ci dovevamo 

divertire629. Dopiero po dwóch latach, kiedy to strony ustaliły odpowiedni czas na 

poczęcie dziecka, wyszły na jaw trudności, aż w końcu niezdolność do urodzenia 

dzieci630. 

Podobne tło możemy dostrzec w sprawie coram Defilippi, w której wyrok został 

wydany w dniu 17 lutego 1995 r.631 Sprawa jest warta uwagi również ze względu na 

pierwotne wniesienie przez mężczyznę prośby o dyspensę od małżeństwa zawartego, 

 
626 Por. tamże, 703.  
627 Por. tamże. 
628 Por. tamże, 704. 
629 „Certo certius actor motus est ad matrimonium contrahendum cum conventa non directe et principaliter ut haec 

fieret mater filiorum suorum, sed ex amore. «La simpatia reciproca con il tempo si tramutò in affetto». Filii 
errant, ut ita dicatur, in cornice et in prospective, sit utique magni momenti, sed haud praevalentes et urgentes: 
«Il desiderio di Giustiniano, come pure il mio, di avere figli era un fatto scontato».” (Tamże, 713). 

630 Por. tamże. 
631 Por. Sent. c. DEFILIPPI, Nullitatis matrimonii, 17.02.1995, w: SRRDec. 87 (1998) 135–148. 
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lecz nieskonsumowanego. Małżeństwo stron, poprzedzone kilkuletnim okresem 

narzeczeństwa, zostało zawarte w 1976 r.632 Pożycie małżeńskie od początku cierpiało 

z powodu niemożności nawiązania normalnego życia intymnego między małżonkami. 

Z tego powodu kobieta poddała się licznym badaniom medycznym, a także 

hospitalizacji. Okazało się, że cierpi ona na poważne anomalie fizyczne w sferze 

ginekologicznej, do tego stopnia poważne, że nie ma nadziei na poczęcie potomstwa, a 

nawet na pełne współżycie z mężem633. W związku z tym małżonkowie, 

przezwyciężywszy pewne trudności, postanowili adoptować dziecko. Zanim jednak 

proces adopcyjny dobiegł końca, mężczyzna zakochał się w innej kobiecie, przestał 

myśleć o żonie i przyspieszył zerwanie wspólnoty małżeńskiej634. W 1988 r. strony 

uzyskały rozwód cywilny. W tym samym roku mężczyzna, za pośrednictwem trybunału 

miejsca zamieszkania, złożył prośbę o dyspensę papieską odnośnie do małżeństwa, 

które – jak twierdził – było ratum non consumatum635. Trybunał I instancji, 

zakończywszy instrukcję sprawy, przesłał wszystkie akta sprawy wraz z przychylną 

opinią biskupa diecezji do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. 

Kongregacja w lipcu 1990 r., wziąwszy pod rozwagę właściwości sprawy (vi sono 

implicati gravi problemi giuridici e se v’è inconsumazione necessarimente v’e anche 

impotenza)636 postanowiła, że sprawy nie należy przedstawiać do udzielenia dyspensy, 

lecz odesłała ją do Trybunału Roty Rzymskiej, któremu powierzona została przez 

papieża możliwość rozpatrzenia sprawy w I instancji sotto il profilo della nullità del 

matrimonio congiuntamente a quello dell’inconsumazione637. W związku z tym 

ważność tego małżeństwa została zaskarżona przez mężczyznę z tytułu impotencji 

kobiety i z powodu błędu co do osoby lub/i co do przymiotu osoby638. Biorąc pod uwagę 

fakt, że sprawa została przekazana do Trybunału przez papieża, zażądano akt, które 

 
632 Por. tamże, 135. 
633 Por. tamże. 
634 Por. tamże, 136. 
635 Por. tamże, 136. 
636 „Quae Congregatio tamen die 2 iunii 1990, attentat peculiaritate casus (quia «vi sono implicati gravi problem 

giuridici e se v’è inconsumazione necessariamente v’è anche impotenza») (…).” (Tamże). 
637 „(…) statuit causam proponendam non esse Sanctissimo pro dispensatione concedenda, sed eam remisit ad 

N.A.T., cui litteris Secretarii Status diei 20 iunii 1990 commissa est facultas a SS.mo causam videndi in prima 
instantia «sotto il profile della nullità (del matrimonio) congiuntamente e quello dell’inconsumazione».” 
(Tamże). 

638 Por. tamże. 
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poprzednio powstały na drodze administracyjnej. Wyrok orzekł nieważność małżeństwa 

jedynie z tytułu niemocy płciowej po stronie kobiety, w związku z tym akta sprawy nie 

powróciły do Kongregacji639. 

Jako trybunał III instancji Rota Rzymska coram Turnaturi640 badała ważność 

małżeństwa zawartego w jednej z polskich diecezji z tytułu błędu co do przymiotu 

mężczyzny, jakim miało być posiadanie licznego potomstwa. Powódka i pozwany po 

trwającym 7 lat okresie narzeczeństwa zawarli ślub w 1982 r. w kościele parafialnym w 

Tarnowie. Ich pożycie małżeńskie było pełne smutku nie tylko z tego powodu, iż syn 

urodzony po drugiej ciąży kobiety zmarł z powodu wad genetycznych, lecz także 

ponieważ po przeprowadzeniu badań medycznych małżonkowie dowiedzieli się, że 

anomalia chromosomów zmarłego dziecka wynikała z genów rodziców. Z powodu 

strachu przed poczęciem kolejnego dziecka obciążonego wadami genetycznymi 

małżonkowie zaprzestali współżycia, a powódka nalegała na podjęcie próby adopcji. 

Pozwany odrzucił ten pomysł, a następnie złamał wierność małżeńską i ustanowił 

separację z żoną641. Pożycie małżeńskie zostało jeszcze na jakiś czas wznowione, 

pozwany znów jednak zawiódł nadzieje powódki na poczęcie dziecka, tak że kobieta 

zwróciła się do sądu cywilnego o rozwód, który uzyskała w październiku 1989 r.642 W 

końcowej części wyroku turnus rotalny stwierdził, iż w tej sprawie bardzo trudno jest 

ustalić fakt powiązania pewnego pragnienia powódki do posiadania licznego potomstwa 

pochodzącego ze związku z przyszłym małżonkiem, z błędem co do przymiotu osoby 

samego małżonka643. Powódka, jak stwierdzili sędziowie, bardzo pragnęła począć 

potomstwo ze swoim przyszłym małżonkiem, lecz nigdy nie myślała o jego zdrowiu ani 

nigdy nie wymagała tego przymiotu ponad osobę samego mężczyzny, i nie wymagała 

go w dniu zawarcia z nim ślubu, a zostało to przede wszystkim potwierdzone przez 

 
639 Por. tamże, 137. 
640 Por. Sent. c. TURNATURI, Nullitatis matrimonii, 15.04.1999, w: SRRDec. 91 (2005) 275–285. 
641 Por. tamże, 275. 
642 Por. tamże, 276. 
643 Por. tamże, 280. 
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sposób postępowania kobiety po śmierci dziecka, mianowicie przez pozostanie we 

wspólnocie małżeńskiej z pozwanym644. 

Analizując przymioty tej grupy wyroków, można zauważyć, iż występujący 

także tutaj przymiot przedślubnej ciąży nie jest per se gwarantem nieważności 

małżeństwa. Wyrok coram Funghini wydany 28 listopada 1990 r. jest tego 

przykładem645. Mężczyzna i kobieta, mając odpowiednio 27 i 20 lat, zawarli małżeństwo 

8 grudnia 1973 r. Poprzedzone ono zostało niezwykle krótkim okresem znajomości, bo 

zaledwie 3-tygodniowym646. Wynikało to z pewnych okoliczności zaistniałych po 

stronie kobiety, mianowicie 3 lata przed zawarciem małżeństwa zamieszkała ona w 

domu swej zamężnej siostry i zaszła w ciążę z jej mężem. Kiedy rodzina dowiedziała 

się o tej ciąży, znajoma rodziny doprowadziła do szybkiego skojarzenia stron647. 

Zapoczątkowane pożycie małżeńskie stron początkowo było pogodne i szczęśliwe. Po 

upływie czterech miesięcy od zawarcia małżeństwa, kobieta została przyjęta do szpitala 

z powodu bólów przedporodowych, a gdy nadszedł czas rozwiązania, urodziła 

dziewczynkę. Kobieta nie mogła już dłużej taić przed mężem prawdy i wyznała, że 

przed poznaniem go współżyła z mężem swojej siostry648. Pomimo tego mężczyzna nie 

porzucił swojej żony. Jednakże, kiedy dowiedział się, że kobieta opuściła szpital i 

zamieszkała z powrotem u swojej siostry i jej męża, mężczyzna zdecydował się na 

separację. W czerwcu 1976 r. wniósł skargę o stwierdzenie nieważności swojego 

małżeństwa a motive di errore e di inganno649. Ciekawą kwestią w tej sprawie jest fakt, 

iż kobieta poprzedziła złożenie skargi powodowej mężczyzny i zaskarżyła małżeństwo 

w kwietniu tego samego roku allegando l’uso di costrizione morale da parte del sig. 

K.650 Niemniej jednak sąd I instancji określił mężczyznę jako stronę najbardziej 

pokrzywdzoną i rozpoczął proces z tytułu błędu po stronie mężczyzny co do przymiotu 

 
644 „Mulier, uti innuimus, valde percupiit problem suscipere e future coniugio, at numquam cogitavit de sanitate 

viri vel hanc qualitatem prae persona ipsius viri exquisivit exegitque in nuptiis cum eodem statuendis vel 
celebrandis.” (Tamże, 281). 

645 Por. Sent. c. FUNGHINI, Nullitatis matrimonii, 28.11.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 813–822. 
646 W części facti species wyroku mowa jest o 3 tygodniach, z kolei w części in facto sędzia wskazuje na 3 

miesięczny przedmałżeński okres znajomości stron. 
647 Por. Sent. c. FUNGHINI, Nullitatis matrimonii, 28.11.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 813. 
648 Por. tamże, 814. 
649 Por. tamże. 
650 Por. tamże. 
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kobiety sprowadzającego się do błędu co do osoby651. W części in facto wyroku sędzia 

rotalny zaznaczył, że w rozpatrywanej sprawie skojarzenie małżeństwa było bardzo 

nietypowe, nawet biorąc pod uwagę zwyczaje kraju pochodzenia stron, jednakże z 

zebranych dowodów i przytoczonych okoliczności sprawy wynikał raczej fakt 

oszukania mężczyzny, a nie błąd co do wartości zasadniczo zamierzonej652. 

Błąd co do przymiotu, jakim jest ciąża kobiety, pojawia się również w wyroku 

coram Stankiewicz z dnia 12 lipca 1996 r.653, w którym pozwana sama, błędnie sądząc, 

iż jest w ciąży, skłoniła tym faktem powoda do zawarcia z nią małżeństwa. Pomijając 

fakt, iż jak wykazano w sprawie, sama kobieta mylnie uważała, że jest w ciąży z 

pozwanym, została tu przede wszystkim udowodniona intencja domniemana, wobec 

tego przymiotu po stronie mężczyzny a nie wprost i zasadniczo zamierzony akt woli654. 

Zdrowie psychiczne i fizyczne stron staje się przymiotem błędu w kilku 

wyrokach rotalnych. Jako trybunał I instancji Rota Rzymska, coram Pompedda, 

orzekała w sprawie nieważności małżeństwa zawartego między stronami we wrześniu 

1983 r. po zaledwie miesięcznej znajomości655. Po trzech miesiącach od zawarcia ślubu 

kobieta została hospitalizowana z powodu amencji. Mężczyzna zdecydował się zerwać 

wspólnotę małżeńską i opuścił swoją żonę656. Po legalnie złożonej apelacji, a także 

novae causae propositionis, sprawa w 1992 r. znalazła swój finał w Trybunale Roty 

Rzymskiej; mężczyzna utrzymywał bowiem, iż został wprowadzony w błąd co do 

przymiotu jakim było zdrowie psychiczne kobiety657. Wydawałoby się, iż tak poważny 

i określony przymiot powinien doprowadzić do wyroku nieważności małżeństwa. 

Jednakże turnus rotalny wskazał wyraźnie, iż w żaden sposób nie wynikało z akt, że 

powód zawarł małżeństwo z powodu błędu odnoszącego się do przymiotu kobiety. W 

ocenie sędziów powód z całą pewnością zapragnął zawrzeć małżeństwo z pozwaną nie 

 
651 Por. tamże. 
652 „Prorsus mira matrimonii conciliatio in casu fuit, etiam prae oculis habitis loci moribus. Ex ea tamen potius viri 

deceptione emergit, quam error circa qualitatem principaliter intentam.” (Tamże, 817). 
653 Por. Sent. c. STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 12.07.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 507–519. 
654 Por. tamże, 518. 
655 Por. Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 02.03.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 125–133. 
656 Por. tamże, 125. 
657 Por. tamże, 126. 
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dlatego, że była ona okazem zdrowia, lecz z powodu miłości, z ogólnych powodów, 

jakie można znaleźć u każdego zawierającego658. 

Stan zdrowia psychicznego kobiety był także przymiotem zaskarżonej ważności 

małżeństwa w procesie coram Monier z 17 lipca 1997 r.659 Po ponad roku od zawarcia 

małżeństwa kobieta przeżyła poważny kryzys psychiczny i przez 7 miesięcy była 

hospitalizowana, a w konsekwencji zdiagnozowano u niej psychozę maniakalno-

depresyjną. Rok później mężczyzna wniósł skargę o nieważność małżeństwa, ale 

dopiero na stopniu apelacyjnym został dołączony tytuł nieważności z kan. 1097 § 2660. 

Sędziowie zgodnie orzekli, iż w tym przypadku nie można utrzymywać, że powód był 

w błędzie w momencie zawierania małżeństwa. W rzeczywistości bowiem w czasie 

ślubu nikt nie był w stanie odkryć stanu zdrowia kobiety, a zatem w umyśle mężczyzny 

nie miał miejsca błąd, lecz ignorancja661. Podobne uzasadnienie wyroku miało miejsce 

w sprawie coram Turnaturi zakończonej wyrokiem z dnia 18 czerwca 1998 r., gdzie 

powód zaskarżył swoje małżeństwo z tytułu błędu co do przymiotu kobiety, jakim 

również miało być jej zdrowie psychiczne662. 

Z kolei w sprawie coram Bruno przymiotem, co do którego mężczyzna miał być 

w błędzie, stało się zdrowie fizyczne kobiety, a ściślej mówiąc fakt, iż zaraz po zawarciu 

małżeństwa kobieta okazała się być dotknięta trądem663.  

 

3.3. Ocena przymiotów osoby z kan. 1097 § 2 

 

We wspominanym już przemówieniu Jana Pawła II z 1993 r., adresowanym do 

Roty Rzymskiej, papież przypomniał, że błąd co do przymiotu osoby może czynić zgodę 

małżeńską nieważną jedynie wówczas, gdy przymiot osoby jest poważny i znaczący664. 

 
658 „Certo ceritus actor motus est ad matrimonium contrahendum cum conventa ne haec optima valetudine valeret, 

sed ex amore, propositis genericis quae in omnibus nupturientibus inveniuntur. Petrus, enim, ante nuptias 
«satisfied» se praebuit.” ( tamże, 132). 

659 Por. Sent. c. MONIER, Nullitatis matrimonii, 17.07.1997, w: SRRDec. 89 (2001)581–592. 
660 Por. tamże, 581. 
661 Por. tamże, 592. 
662 Por. Sent. c. TURNATURI, Nullitatis matrimonii, 18.06.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 811–817. 
663 Por. Sent. c. BRUNO, Nullitatis matrimonii, 25.03.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 164–172. 
664 „Ma anche in materia dell'« error facti », specificatamente ove si tratta di « error in persona », ai termini usati 

dal Legislatore non è consentito attribuire un significato estraneo alla tradizione canonistica; come pure 1'« 
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Oznacza to, że sędziowska ocena znaczenia przymiotu winna być dokonana w oparciu 

o obiektywne, bardziej niż subiektywne, kryteria. Innymi słowy, dla właściwej aplikacji 

kan. 1097 § 2 ów przymiot osoby musi być ściśle określony oraz o obiektywnie dużym 

znaczeniu, przynajmniej w ocenie społecznej. Przymiot o trywialnej wadze, bez 

względu na to, jak wielką wagę oraz znaczenie dla wyrażanej zgody małżeńskiej 

przypisuje mu strona powodowa, nie może być podstawą do stwierdzenia nieważności 

małżeństwa z kan. 1097 § 2. Słowa papieża bez wątpienia znalazły swoje 

odzwierciedlenie w omawianych wyrokach. Także i te, wydane przed jego 

przemówieniem, nie były w opozycji do papieskiej myśli.  

Przymioty zaprezentowane w pierwszej części wyroków – pro nullitate – nie 

odbiegają znacznie od tych, które wymienia literatura kanonistyczna. Bazuje ona 

bowiem w większości właśnie na analizie rotalnych wyroków665. Pośród analizowanych 

wyroków orzekających nieważność małżeństwa z kan. 1097 § 2 pojawiają się 

następujące przymioty: ogólna uczciwość, szlachetność666; właściwa osobowość 

i charakter667; ogólne przymioty moralne, religijne i społeczne668; ukrywanie swojej 

przeszłości669; wykształcenie670; bezpłodność, zarówno po stronie kobiety, jak i 

mężczyzny671; wiek672; zdrowie psychiczne673 oraz przedślubna ciąża i rzekome 

 
error in qualitate personae » soltanto allora può inficiare il consenso quando una qualità, né frivola né banale, 
« directe et principaliter intendatur », cioè, come efficacemente ha affermato la giurisprudenza rotale, « quando 
qualitas prae persona intendatur »„ (JOANNES PAULUS II, Allocutio ad Tribunal Rotae Romanae iudiciali 
inneuente anno, 29.01.1993, w: AAS 85 (1993) 1259–1260). 

665 Por. F. MERCOGLIANO, Il carattere della qualitas rilevante nell’error qualitatis e nella deceptio dolosa, 
100; CH. J. SCICLUNA, L’errore di fatto (can. 1097) e l’errore doloso (can. 1098), 17–18; W. GÓRALSKI, 
Błąd co do przymiotu osoby (kan. 1097 § 2 kpk) 48–49; R. SANG-GUG, L’errore nel consenso matrimoniale 
canonico secondo il canone 1097, 70–72; W. GÓRALSKI, Qualitas personae jako przedmiot błędu w kann. 
1097 § 2 oraz 1098 KPK, 29; M. MINGARDI, L’errore di fatto, spontaneo e doloso (cann. 1097 e 1098), 196. 

666 Por. Sent. c. BRUNO, Nullitatis matrimonii, 26.10.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 734–744.  
667 Por. Sent. c. DEFILIPPI, Nullitatis matrimonii, 06.03.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 149–167. 
668 Por. Sent. c. STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 22.07.1993, w: SRRDec. 85 (1996)590–600. 
669 Por. Sent. c. ALWAN, Nullitatis matrimonii, 23.11.1999, w: SRRDec. 91 (2005) 685–700. 
670 Por. Sent. c. BOCCAFOLA, Nullitatis matrimonii, 11.03.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 133–143. 
671 Por. Sent. c. STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 13.12.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 847–855; Sent. c. 

PALESTRO, Nullitatis matrimonii, 22.05.1991, w: SRRDec. 83 (1994) 315–321; Sent. c. GIANNECCHINI, 
Nullitatis matrimonii, 04.03.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 134–143, Sent. c. FALTIN, Nullitatis matrimonii, 
03.06.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 433–443, Sent. c. ERLEBACH, Nullitatis matrimonii, 27.01.2000, w: 
SRRDec. 92 (2007) 75–101. 

672 Por. Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 06.02.1992, w: SRRDec. 84 (1995) 49–62. 
673 Por. Sent. c. STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 27.01.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 57. 
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ojcostwo strony674 czy też bycie lekarzem675. Liczba analizowanych wyroków non 

constare de nullitate jest kilkukrotnie większa od tych pro nullitate, nie oznacza to 

jednak, iż liczba przymiotów jest odpowiednio większa w tej grupie. Mamy w niej 

bowiem do czynienia z przymiotami takimi jak: ogólnie rozumiana pozytywna 

osobowość, charakter, moralność i pozytywny charakter osoby, brak nadmiernej 

skłonność do spożywania alkoholu i pracowitość676, brak fanatyzmu religijnego677, 

zdolność posiadania potomstwa678, przedślubna ciąża i domniemane ojcostwo679, 

zdrowie psychiczne680 i fizyczne681. Przymioty opisane w analizowanych wyrokach w 

większości pokrywają się z tym, z tymi wykazanymi prze doktrynę, a które zostały 

zaprezentowane we wcześniejszej części niniejszego rozdziału. „W większości” gdyż w 

analizowanych wyrokach nie znalazł się wymieniony przez doktrynę przymiot 

narodowości682. 

 
674 Por. Sent. c. SERRANO RUIZ, Nullitatis matrimonii, 25.10.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 649–656; Sent. c. 

FALTIN, Nullitatis matrimonii, 30.10.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 671–679; Sent. c. LÓPEZ-ILLANA, 
Nullitatis matrimonii, 14.04.1999, w: SRRDec. 91 (2005) 232–268. 

675 Por. Sent. c. MONIER, Nullitatis matrimonii, 6.11.1998, w: SRRDec. 90 (2001) 708–720. 
676 Por. Sent. c. SERRANO RUIZ, Nullitatis matrimonii, 01.06.10.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 464–475; Sent. c. 

JARAWAN, Nullitatis matrimonii, 06.02.1991, w: SRRDec. 83 (1994) 76–81; Sent. c. STANKIEWICZ, 
Nullitatis matrimonii, 24.10.1991, w: SRRDec. 83 (1994) 670–682; Sent. c. BRUNO, Nullitatis matrimonii, 
18.12.1991, w: SRRDec. 83 (1994) 831–843; Sent. c. BOCCAFOLA, Nullitatis matrimonii, 11.03.1993, w: 
SRRDec. 85 (1996) 133–143; Sent. c. FALTIN, Nullitatis matrimonii, 15.07.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 
300–312; Sent. c. CIVILI, Nullitatis matrimonii, 07.12.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 605–618; Sent. c. 
POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 13.03.1995, w: SRRDec. 87 (1998) 190–199; Sent. c. STANKIEWICZ, 
Nullitatis matrimonii, 23.10.1997, w: SRRDec. 89 (2001) 763–780; Sent. c. DEFILIPPI, Nullitatis matrimonii, 
26.11.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 772–790. 

677 Por. Sent. c. BOTTONE, Nullitatis matrimonii, 11.11.1999, w: SRRDec. 91 (2005) 659–664. 
678 Por. Sent. c. COLAGIOVANNI, Nullitatis matrimonii, 23.10.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 702–712; Sent. c. 

POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 03.05.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 361–367; Sent. c. CIVILI, Nullitatis 
matrimonii, 20.11.1997, w: SRRDec. 89 (2002) 811–817; Sent. c. CABERLETTI, Nullitatis matrimonii, 
13.07.2000, w: SRRDec. 92 (2007) 489–506; Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 19.11.1998, w: 
SRRDec. 90 (2001) 749–755; Sent. c. DEFILIPPI, Nullitatis matrimonii, 10.11.1999, w: SRRDec. 91 (2005) 
644–656; Sent. c. DE LANVERSIN, Nullitatis matrimonii, 07.07.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 534–545; Sent. 
c. BRUNO, Nullitatis matrimonii, 17.07.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 337–351. 

679 Por. Sent. c. FUNGHINI, Nullitatis matrimonii, 28.11.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 813–822; Sent. c. 
STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 12.07.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 507–519. 

680 Por. Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 02.03.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 125–133; Por. Sent. c. 
MONIER, Nullitatis matrimonii, 17.07.1997, w: SRRDec. 89 (2001) 581–592; Sent. c. TURNATURI, 
Nullitatis matrimonii, 18.06.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 811–817. 

681 Por. Sent. c. BRUNO, Nullitatis matrimonii, 25.03.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 164–172. 
682 Por. W. GÓRALSKI, Kościelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006, 141. 
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Porównując przymioty z obu grup analizowanych wyroków, można 

zaobserwować, iż niektóre z nich, nawet te ogólnie scharakteryzowane, pojawiają się w 

obu grupach wyroków. Należy zatem stwierdzić, że to nie sam przymiot, nawet 

najbardziej dokładnie i precyzyjnie określony, decyduje o ostatecznej decyzji kolegium 

sędziowskiego, ani też obiektywna ocena jego znaczenia dla wspólnoty małżeńskiej. 

Zauważyć można bowiem, iż niektóre z przymiotów – choćby tak powszechny jak 

zdolność do posiadania własnego potomstwa – pojawiają się zarówno w procesach 

zakończonych wyrokiem constare de nullitate jak i non constare de nullitate. A zatem 

poza obiektywną oceną znaczenia owego przymiotu istotne dla procesu jest takżef 

udowodnienie zaistnienia pozostałych elementów konstytutywnych normy z kan. 1097 

§ 2. Potwierdza to, iż elementy wady zgody małżeńskiej z kan. 1097 § 2, wymienione 

w poprzednim rozdziale, nie należy traktować oddzielnie – w myśl, że jeśli jedna 

przesłanka jest spełniona, to nieważność małżeństwa jest udowodniona – lecz jako 

spójną całość, której wszystkie elementy należy w procesie udowodnić. Zarówno relacja 

podmiotu zgody małżeńskiej, a także jego obiektywna ważkość, jak i błąd co do jego 

obecności, czynią wyrażaną zgodę małżeńską nieważną. Przymiot odgrywa tutaj 

ogromną rolę, niemniej on sam, bez udowodnienia pozostałych elementów kanonu, nie 

czyni małżeństwa nieważnym.  

 

3.4. Katalog przymiotów osoby z kan. 1098 

 

Właściwa interpretacja przymiotu osoby z kan. 1098 kieruje bezpośrednio do 

wyrażenia quae suapte natura. Próba wskazania na konkretne przymioty osoby powinna 

przede wszystkim odnosić się do skutków, jakie ów przymiot może wywołać w życiu 

małżonków. Jak słusznie bowiem podkreślił J. P. Viladrich, przymiot z podstępu nie 

może być czymś przygodnym, lecz winien przynależeć do decyzji o wyborze konkretnej 

osoby na współmałżonka683.  

 

 
683 Por. P. J. VILADRICH, Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny i interpretacji w kanonicznych procesach 

o stwierdzenie nieważności małżeństwa (kanony 1095–1107), 201. 
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3.4.1. Doktryna 

 

Przymiot osoby, o którym mowa jest w kan. 1098, nawiązuje bezpośrednio nie 

tylko do jego posiadacza, lecz także to wspólnoty życia małżeńskiego, którą przymiot 

ten może poważnie zakłócić. Podstępne wprowadzenie w błąd dotyczyć ma nie każdego 

przymiotu osoby, ale tylko takiego, który ze swej natury może poważnie zakłócić 

wspólnotę życia małżeńskiego. W pierwszym rozdziale pracy, w którym mowa była 

m.in. o przebiegu prac nad redakcją treści nowego kanonu684, wspomniane zostało, iż 

grupa konsultorów De matrimonio zrezygnowała z propozycji wyliczenia przymiotów 

osoby z kan. 1098 w sposób taksatywny685. Opierając się na doświadczeniu 

kodyfikacyjnym dotyczącym wpływu bojaźni i strachu na wyrażany konsens małżeński, 

zdecydowano się na bardzo ogólne określenie przymiotu osoby, albowiem w różnych 

uwarunkowaniach kulturalnych i społecznych przymioty poważnie zakłócające 

wspólnotę życia małżeńskiego mogą być odmienne. Jest to zatem jedyny element 

subiektywnej oceny tego przymiotu, na jaki zgodził się ustawodawca. Prawo 

powszechne Kościoła nie ustanawia zamkniętej i enumeratywnej listy takich 

przymiotów. Treść kanonu zdaje się bowiem wskazywać na obiektywne kryterium 

oceny i rozróżnienia przymiotu, to jest bardziej jego naturalnej możliwości zakłócenia 

życia małżeńskiego, niż jego subiektywnej oceny i znaczenia dla stron. Kryterium 

obiektywnej oceny przymiotu wskazuje także, iż przymiot sam w sobie, a także sposób 

jego zatajenia, może powodować poważne trudności życia małżeńskiego. Niewątpliwie, 

by przymiot ten mógł powodować powyższy skutek, konieczne jest, aby z samej swojej 

natury znacznie dotykał istoty, przymiotów lub celów małżeństwa. Błąd wywołany 

podstępem może dotyczyć zarówno braku oczekiwanego przymiotu, np. zdolności do 

posiadania potomstwa, jak również obecności pewnych poważnych i ukrytych 

defektów, takich jak np. uzależnienie od narkotyków czy też choroba zakaźna686. W. 

Góralski, wskazując na konkretne przymioty osoby mogące poważnie zakłócić 

 
684 Por. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Coetus studiorum de 

matrimonio – adunatio, 01.07.1968, w: Communicationes 3 (1971) 66. 
685 Por. tamże, 73. 
686 Por. K. BOCCAFOLA, Deceit and Induced Error about a Personal Quality, 262.  
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wspólnotę życia małżeńskiego, przypomina wcześniej, iż sam ustawodawca oferuje 

pewną pomoc, gdy chodzi o praktyczną aplikację kwalifikacji danego przymiotu jako 

tego, który może poważnie zakłócić wspólnotę małżeńską. Mianowicie kan. 1084 § 3687 

nadmienia, że niepłodność, jeśli nie została zatajona na sposób podstępu, nie powoduje 

nieważności małżeństwa688. Zatajony podstępnie przymiot niepłodności ze swojej 

natury jest tym, który uniemożliwia realizację jednego z celów małżeństwa, jakim jest 

posiadanie potomstwa. Kierując się tą analogią, W. Góralski wskazuje także na inne 

przymioty, takie jak: poważna i nieuleczalna choroba, dawne przestępstwa, styl życia 

nie do utrzymania w małżeństwie, dziecko z inną osobą, nałóg, pozostawanie z inną 

osobą w związku małżeńskim nawet rozwiązanym czy uznanym za nieważny689. 

Pozostając w nurcie polskich kanonistów, przywołajmy zdanie M. Żurowskiego, który 

ocenia, iż w naszych warunkach najczęstszymi przymiotami mogą być zaawansowany 

alkoholizm czy też używanie w stopniu zaawansowanym narkotyków690. Na konkretne 

przymioty wskazał również sędzia Roty Rzymskiej C. Burke, którego zdaniem 

wskazanie na możliwe przymioty osoby z kan. 1098 nie powinno powodować trudności, 

gdyż prawodawca nie pozostawił wątpliwości, jaki wpływ powinny one mieć na 

wspólnotę małżeńską. Wymienił on zatem zatajoną zaraźliwą chorobę taką jak AIDS, 

ciążę kobiety z osobą trzecią czy też wrogość wobec przekonań religijnych i wiary 

drugiej strony691. Niemniej jednak, niezależnie od tych tradycyjnie przywoływanych 

przymiotów, zasugerował on również, iż brak miłości samej w sobie, pod pewnymi 

warunkami, może także powodować nieważność małżeństwa z tytułu podstępu, o jakim 

 
687 „§ 3. Niepłodność ani nie wzbrania zawarcia małżeństwa, ani nie powoduje jego nieważności, z zachowaniem 

przepisu kan. 1098” (KPK 1983, kan. 1084). 
688 Por. W. GÓRALSKI, Kościelne prawo małżeńskie, 146. Zwraca na to również uwagę m.in. F. H. 

FRANCESCHI, Il fondamento giuridico del dolo come causa di nullità del matrimonio e la questione della 
retroattività o meno del canone 1098, w: IE 19 (2007) 129, L. GHISONI, La decezione dolosa (can. 1098) 
secondo la giurisprudenza della Rota Romana: rilievi sistematici, w: Quaderni Studio Rotale, 14 (2004) 74; 
C. BURKE, The effect of fraud, condition and error in marital consent. Some personalist considerations, 299. 

689 Por. W. GÓRALSKI, Kościelne prawo małżeńskie, 146; W. GÓRALSKI, Małżeństwo kanoniczne, Warszawa 
2011; W. GÓRALSKI, Error as a Cause of Invalidity of Marriage in the Code of Canon Law of 1983, w: 
Forum Iudicum 1 (2000) 225–242; W. GÓRALSKI, Qualitas personae jako przedmiot błędu w kann. 1097 § 
2 oraz 1098 KPK, 29. 

690 Por. M. ŻUROWSKI, Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, 248. 
691 Por. C. BURKE, The effect of fraud, condition and error in marital consent. Some personalist considerations, 

299. 
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w kan. 1098692. Z kolei B. Gangoiti dostarcza nam okazałą listę przymiotów takich jak: 

trwała sterylizacja, homoseksualizm, pewne nosicielstwo choroby zakaźnej, potomstwo 

z osobą trzecią, intencja porzucenia współmałżonka po ściśle określonym czasie, 

karalność, a także już wspomniane uzależnienie od narkotyków693. Ciekawą analizę 

przymiotu przeprowadził M. Mingardi. Postulował on mianowicie, by przymiot osoby, 

pod pewnymi warunkami, nie dotyczył tylko i wyłącznie jednej ze stron małżeństwa. 

Jeśli jedna ze stron podstępnie zataiłaby przed drugą np. bardzo podeszły wiek swoich 

rodziców, ich poważną chorobę lub też chorobę rodzeństwa, która wymagałaby od tej 

strony osobistej i długotrwałej opieki, przymiot dotyczący w tym wypadku osoby 

trzeciej mógłby wchodzić w zakres nieważności małżeństwa z kan. 1098694.  

 

3.4.2. Orzecznictwo Roty Rzymskiej (1990–2000) 

 

Analizując wyroki Roty Rzymskiej z tytułu podstępnego wprowadzenia w błąd, 

z łatwością można zauważyć, iż spora część z nich dotyczy również poprzednio 

omawianego tytułu, to jest błędu co do przymiotu osoby. Tak jak i poprzednio, podział 

na dwie grupy wyroków – pro nullitate i pro vincullo – wprowadzony został, by 

uporządkować omawiane wyroki, uwzględniając jedynie to, co dotyczy nieważności 

małżeństwa z tytułu podstępnego wprowadzenia w błąd. Tak na przykład w grupie 

wyroków pro vinculo znajdują się sprawy, które zakończyły się wyrokiem 

afirmatywnym, jednakże nie z tytułu, o którym w kan. 1098. Warto także zwrócić 

uwagę, że wśród 26 spraw, które toczyły się z tytułu podstępnego wprowadzenia w błąd, 

jedynie w 3 została stwierdzona nieważność wyrażonej zgody małżeńskiej pod 

wpływem podstępu. Już sama liczba wskazuje, jak rzadkie, ale też i trudne jest 

 
692 Por. tamże, 300. Z tą sugestią nie zgadza się m.in. P. BIANCHI, Esempi di applicazione giurisprudenziale del 

can. 1098 (dolo): casisistica e problem probatori, w: QDE 9 (1996) 371. 
693 Por. B. GANGOITI, Error, nullatenus dolus, est causa directa nullitatis matrimonii, w: AA.VV., Quaestiones 

de matrimonio hisce diebus controversae, Rome 1974, 33–34. 
694 Por. M. MINGARDI, Fatti circostanziati e qualità personali in relazione all’errore doloso: aspetti dottrinali, 

w: QDE 26 (2013) 498. 
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udowodnienie, że małżeństwo istotnie zostało zawarte pod wpływem podstępu z kan. 

1098. 

 

3.4.2.1. Decisiones constare de matrimonii nullitate 

 

Pierwszy wyrok spośród omawianej grupy orzekający nieważność małżeństwa z 

tytułu podstępnego wprowadzenia w błąd co do przymiotu osoby zapadł 26 lipca 1996 

r. coram Pompedda695. Postępowanie sądowe w I instancji zostało rozpoczęte 

wniesieniem skargi powodowej przez mężczyznę w 1994 r. Małżeństwo zostało zawarte 

trzy lata wcześniej, w tym czasie mężczyzna miał 30 lat, kobieta zaś 23 lata. 

Przymiotem, który został podstępnie ukryty przed mężczyzną, miał być zły stan zdrowia 

kobiety – poważna forma anemii696. Już po miesiącu od zawarcia znajomości kobieta 

usilnie namawiała mężczyznę na szybkie zawarcie małżeństwa, deklarując tym samym, 

iż jej bardzo dobry stan zdrowia nie budzi żadnych wątpliwości. Przed zawarciem 

małżeństwa ze względu na chorobę, którą ukrywała przed mężczyzną, odmawiała 

współżycia z nim, tłumacząc to swoimi zasadami. W trakcie procesu mężczyzna zeznał, 

iż gdyby wiedział o chorobie kobiety przed zawarciem małżeństwa, nie zdecydowałaby 

się na taki krok697. W trakcie nocy poślubnej mężczyzna zauważył na ciele kobiety 

blizny pooperacyjne, co zmusiło kobietę do wyznania mu prawdy. Nieco później czasie 

wyszło na jaw ponadto, że nie otrzymywała ona wystarczająco wysokiej renty 

inwalidzkiej ze względu na schorzenie nóg698. Patologiczny stan zdrowia kobiety, jak 

wynikało z dokumentacji medycznej, wymagał nieustannego towarzyszenia chorej699. 

Mężczyzna, dowiedziawszy się prawdy o zatajonych przez kobietę faktach, w rok po 

zawarciu małżeństwa polecił jej, by powróciła do domu rodzicielskiego, gdyż już jej nie 

kochał700.  

 
695 Por. Sent. c. POMEDDA, Nullitatis matrimonii, 26.07.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 581–586. 
696 Por. tamże, 582. 
697 Por. tamże, 584. 
698 Por. tamże. 
699 Por. tamże, 585. 
700 „Si testium depositiones prescrutamur, facile constate virum a muliere conventa deceptum esse ad 

matrimonialem consensum obtinendum. Ex omnibus memorari oportet iudicialis confession Conventae 
sororis: «La sera del 31 luglio 1992, mia sorella, da casa di Pietro, telefonò a casa mia per comunicarci del loro 
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Drugi wyrok z tej grupy zapadł 30 października 1996 r. coram Faltin w sprawie, 

która swój początek miała w diecezji praskiej701. Podobnie jak i w poprzedniej sprawie, 

małżeństwo zostało zaskarżone przez mężczyznę, który popadł w błąd co do rzekomej 

ciąży kobiety. Po czterech miesiącach znajomości strony rozpoczęły współżycie 

zakończone ciążą kobiety. Wobec tego niejako wymusiła na mężczyźnie decyzję o 

zawarciu z nią małżeństwa. Gdy przygotowania do małżeństwa były już daleko 

posunięte, dwa tygodnie przed planowaną ceremonią ślubną, matka kobiety oznajmiła, 

że córka poroniła702. Około 1,5 roku po zawarciu małżeństwa kobieta zaszła w ciążę i 

dokonała aborcji. Kobieta wyznała mężowi, że przed zawarciem małżeństwa nigdy nie 

była w ciąży. Mężczyzna odszedł od kobiety, a uzyskawszy rozwód cywilny, wniósł 

skargę powodową o stwierdzenie nieważności małżeństwa z powodu błędu co do 

przymiotu kobiety spowodowanego podstępem703. 

Ostatnia sprawa, w której orzeczono nieważność małżeństwa z kan. 1098, 

prowadzona coram Defilippi, zakończyła się wydaniem wyroku 4 grudnia 1997 r.704 

Przymiotem, który został podstępnie zatajony przez mężczyznę, była jego 

przynależność do religii katolickiej. Mężczyzna po zawarciu małżeństwa porzucił wiarę 

katolicką i przystąpił do innego chrześcijańskiego związku wyznaniowego. To jednak 

mu nie wystarczyło, gdyż próbował usilnie namówić także swoją żonę do porzucenia 

swojej wiary i przystąpienia to tegoż samego związku. Kobieta, zorientowawszy się, iż 

jej mąż nie tylko nie jest tak jak ona oddany wierze katolickiej, ale wręcz przeciwnie, 

zupełnie ją porzucił, zerwała wspólnotę małżeńską i wróciła do swoich rodziców705. 

 
arrive ad H. dalla Svizzera… io e i miei genitori siamo andati a salutare gli sposi. Dopo i saluti e i convenevoli, 
si era fatto molto tardi, salutavamo per tornarcene a casa. A questo punto, Pietro disse a mia sorella: „Tu vattene 
a casa dai tuoi genitori, perchè non ti voglio più”! Noi siamo rimasti allibiti; i familiari di Pietro rientrarono in 
casa; la cognata di Pietro disse al marito Gaetano: „Perché Pietro sta cacciando Monica?”; il marito le rispose: 
„Tu stai zitta e non ti immischiare”. Io sono interventua, rivolta a Pietro: „Perché stai cacciando via Monica?”. 
Lui rispose: „Non la voglio, non mi piace più”».” (Tamże). 

701 Por. Sent. c. FALTIN, Nullitatis matrimonii, 30.10.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 671–679. 
702 Por. tamże, 672. 
703 Por. tamże. 
704 Por. Sent. c. DEFILIPPI, Nullitatis matrimonii, 04.12.1997, w: SRRDec. 89 (2002) 853–865. 
705 „Etiam Gratianus, quamvis aliqui eius familiares, abiurata Ecclesia Catholica, penitus confaciebat separate 

confessioni Christiane, stabiliter profiteri videbatur fidem Catholicam, ita ut cum sponsa isdem celebrationibus 
religionis interesset et concorditer appeteret ad celebrandum matrimonium et ad vitam familiarem 
instituendam. Convictus coniugalis, initio serene, post aliquot menses inopinato perturbatus est quia vir, 
desertis celebrationibus et principis doctrinae. Ecclesiae Catholicae, profitebatur adhaesionem aliae confessioni 
christianae, ad quam inducer conatus est ipsam uxorem. E contra Laurentina animadvertens se intolerabiliter 
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Małżeństwo zawarte w 1989 r. już po ponad roku zostało zaskarżone przez kobietę z 

tytułu podstępnego wprowadzenia w błąd. 

 

3.4.2.2. Decisiones non constare de matrimonii nullitate 

 

Niniejszą grupę wyroków otwiera wyrok coram Serrano Ruiz, wydany 1 czerwca 

1990 r. Nieważność małżeństwa w tym procesie została zaskarżona nie tylko z kan. 

1098, ale także z tytułu błędu co do przymiotu osoby wprost i zasadniczo 

zamierzonego706. Wyrok to jest dodatkowo interesujące, gdyż dotyczy małżeństwa 

zawartego w 1968 r., czyli w okresie obowiązywania Kodeksu z 1917 r., w którym nie 

było mowy o podstępnym wprowadzeniu w błąd jako o wadzie zgody małżeńskiej. 

Strony poznały się w 1964 r., gdy kobieta miał ok. 30 lat, mężczyzna zaś był o 4 lata 

starszy. Relacja stron trwała 4 lata, niemniej była kilkakrotnie przerywana. Podczas 

jednego z zerwań mężczyzna doznał ciężkiego urazu, w wyniku którego znalazł się w 

szpitalu. Kobieta powodowana współczuciem zgodziła się na powrót, a co więcej, na 

rychłe zawarcie sakramentu małżeństwa. Jednakże kobieta jasno wyraziła swoje 

oczekiwania względem narzeczonego, a mianowicie tego, iż pragnie ona małżonka w 

pełni sprawnego i stałego w pełnieniu obowiązków małżeńskich707. Zatem gdy przyszła 

żona uzyskała dla siebie zapewnienie o podjętej przez przyszłego męża pracy, doszło 

do zawarcia małżeństwa. Wątpliwości co do przymiotu męża, które kobieta przejawiała 

od początku, szybko wyszły na jaw. Już w rok po zawarciu małżeństwa, mężczyzna po 

raz kolejny zapadł na chorobę związaną z nadmiernym piciem, na skutek której 

wymagana była hospitalizacja. W wyniku tych zdarzeń kobieta opuściła męża i weszła 

w legalną separację708. Po ponad 10 latach od zawarcia sakramentu kobieta zaskarżyła 

ważność swojego małżeństwa. W 1984 r. sprawa została przesłana do trybunału II 

instancji, gdzie został dodany nowy tytuł, tj. podstępne wprowadzenia w błąd przez 

 
deceptam esse de re maximi momenti, cum perspexisset firmam esse abiurationem Ecclesiae Catholicae ex 
parte viri, penitus ei valedixit et ad suos parentes reversa est. Deinde separatio coniugalis sancita est coram 
Tribunali civili.” (Tamże, 853–854). 

706 Por. Sent. c. SERRANO RUIZ, Nullitatis matrimonii, 01.06.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 464–475. 
707 „At inter peculiarem omnino pratium relationem hoc princeps semel atque iterum a muliere in medio positum 

est: nempe, se velle maritum plene operosum et stabili conductum munere.” (Tamże, 465). 
708 Por. tamże. 
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mężczyznę odnośnie do stanu jego zdrowia. Co ciekawe, Przewodniczący Trybunału 

Roty Rzymskiej nie odniósł się negatywnie do przyjęcia tego tytułu nieważności, 

pomimo iż małżeństwo zawarte było pod jurysdykcją Kodeksu z 1917 r.709 Niemniej 

jednak, sędziowie ocenili, iż z zebranego materiału dowodowego nie wynikało jakoby 

kobieta nie wiedziała o problemach pozwanego związanych ze znalezieniem 

zatrudnienia, ani tym bardziej że została oszukana710. 

Nie był to jedyny wyrok z tytułu podstępnego wprowadzenia w błąd, który 

dotyczył małżeństwa zawartego przed promulgacją Kodeksu z 1983 r. W czerwcu 1983 

r. w Indiach zostało zawarte małżeństwo, które po niespełna 8 miesiącach zostało 

zaskarżone przez kobietę711. Odkryła ona bowiem, iż została oszukana odnośnie do 

wieku swojego małżonka. Wyrok sądu I instancji zapadł z tytułu podstępu, o którym w 

kan. 1098. Trybunał II instancji nie zgodził się z wcześniejszym wyrokiem, stąd też 

kobieta wniosła apelację do Roty Rzymskiej. Turnus rotalny coram Pompedda 

oświadczył w dekrecie, że skarga o nieważność małżeństwa powinna być rozpatrywana 

w formule wątpliwości z powodu podstępu lub z powodu błędu co do przymiotu 

osoby712. Tytuł z kan. 1098 został podtrzymany jako dubium na stopniu apelacyjnym 

Roty Rzymskiej, jednakże ostateczny wyrok zapadł jedynie w odniesieniu do wady 

zgody z kan. 1097 § 2713.  

Podobnie i wyrok coram Faltin z 20 lipca 1995 r. badał ważność małżeństwa 

zawartego przed 1983 r. Co ciekawe, tytuł nieważności podstępnego wprowadzenia w 

błąd zaproponowany przez adwokata strony powodowej został przyjęty w Rocie 

Rzymskiej do rozstrzygnięcia jak w I instancji714. Trudno jednak doszukać się w wyroku 

 
709 Por. tamże, 474. 
710 „Iam age, in sessione pro litis contestatione in prima instantia vir adfuit et declaravit: «L’oggetto della 

condicione – quod tandem aliquando idem esset ac adiunctum fraude actrici absconditum – accusata dalla parte 
attrice, non regge alla luce dei fatti per il semplice motive che egli al tempo delle nozze non lavorava, è vero, 
ma dopo pochi giorni dalle nozze fu assunto all’Hotel Regency». – Equidem ipsamet mulier quaedam profert 
e quibus deduci nequit illam nec iis se de re vel de eadem circumventam esse (…).” (Tamże). 

711 Por. Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 06.02.1992, w: SRRDec. 84 (1995) 49. 
712 Por. tamże, 50. 
713 „Quibus omnibus in iure et in facto perpensis, Nos infrascripit Auditores de turno sententiamus: Affirmative 

seu constare de matrimonii nullitate, in casu, ex adducto capite erroris in qualitate personae directe et 
principaliter intent ex parte mulieris actricis.” (Tamże, 62). 

714 „Tandem, viso dicto decreto, diei 6 decembris 1994, atque perpensa partis diligentioris Patroni ex officio 
instantia diei 13 eiusdem mensis ac anni, itemque perpensi locorum ac personarum adiunctis ceterisque causae 
circumstantis, decreto Ponentis, diei 21 decembris immediate subsequenti, obiectum iudicii, disceptandum ac 
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konkretnego przymiotu mężczyzny, co do którego kobieta miała być oszukana. 

Twierdziła ona bowiem, że została oszukana co do uczucia miłości, która z jego strony 

nie była — jej zdaniem — szczera. Trudno się nie zgodzić z twierdzeniem, iż 

„nieszczera miłość” nie spełniała jednak przesłanek przymiotu osoby715.  

Również tamquam in prima instantia została rozstała przyjęta sprawa o 

stwierdzenie nieważności małżeństwa zawartego we wrześniu 1983 r. coram Burke z 

1996 r.716 Na wniosek adwokata kobiety turnus rotalny przyjął ten tytuł pod zbadanie. 

Niemniej jednak brak skonkretyzowania przymiotu mężczyzny, a raczej jego ogólne 

określenie, doprowadziło do wyroku pro vinculo. Kobieta bowiem chciała odnaleźć w 

mężczyźnie przymioty ogólne takie, jakich wszyscy pragną zazwyczaj u swojego 

przyszłego małżonka, a ponadto znaleźć w nim wiernego towarzysza717.  

Ciekawy jest również wyrok coram Serrano Ruiz z tego samego roku, który badał 

ważność małżeństwa zawartego w 1973 r. z tytułu podstępu718. Przymioty, co do których 

badano ważność małżeństwa, dotyczyły kobiety, a mianowicie jej przedślubnej ciąży 

oraz jej religijności, a konkretnie przyjęcia przez nią chrztu719. Turnus rotalny uznał 

wprawdzie, że podstęp został dostatecznie dowiedziony, ponieważ kobieta dla 

uzyskania małżeństwa symulowała ciążę, to jednak z uwagi na – zdaniem sędziów – 

uznany brak retroaktywność normy prawnej z kan. 1098, sprawa nie mogła być 

procedowana z tego tytułu720.  

 
sententia definiendum statutum fuit, ad mentem can. 1513, sub formula dubioru, nempe: An constet de nullitate 
matrimonii, in casu, (…) ob dolum ex parte viri patratum, ad normam can. 1098 CIC, tamquam in prima 
instantia.”. (Sent. c. FALTIN, Nullitatis matrimonii, 20.06.1995, w: SRRDec. 87 (1998) 391). 

715 Por. tamże, 389, 401. 
716 Por. Sent. c. BURKE, Nullitatis matrimonii, 18.07.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 532–543. 
717 „Secundum eam ac familiares eius, volebat invenire in eum qualitates generales tales ut omnes ex more in future 

sponso desiderat. Rogata, «che qualità cercava», Actrix respondit: « Entre outras qualidades eu esperava 
encontrar um companheiro fiel».” (Tamże, 541–542). 

718 Por. Sent. c. SERRANO RUIZ, Nullitatis matrimonii, 25.10.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 649–656. 
719 „Ad hoc alterum caput nullitati quod attinet videtur illud satis probatum esse. Actor enim praetor praesumptam 

mulieris praegnationem, qualitatem futurae uxoris bene prae oculis habebat et simplici corde directe et 
principaliter mulierem illa praeditam quaerebat, ex sese toto nisu dispositus qui nuptiis valedirecte ni qualitas, 
scilicet adhaesio mullieris ad fidem, foedus ingrederetur.” (Tamże, 653). 

720 „Licet dolus in casu sat probatus videretur, quia mulier ad matrimonium obtinendum praegnantiam simulavit, 
eiusdem tractatio prohiberetur si quaestio de retroactivitate talis capitis praevie non districata habeatur. Nam 
matrimonium celebratum fuit die 26 aprilis 1973 et ideo sub Codice Piano-Benedictino anni 1917 vigente 
usque ad annum 1983.” (Tamże, 652). 
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Przedślubna ciąża pojawia się także w wyroku coram Faltin z 15 grudnia 1998 

r.721 Mężczyzna zaskarżył ważność swojego małżeństwa z tytułu podstępnego 

wprowadzenia w błąd co do swojego ojcostwa. Interesujący jest także fakt, iż tytuł ten 

został przyjęty w III instancji Trybunału Roty Rzymskiej do rozpatrzenia jak w I 

instancji722. Analiza motywów prawnych i faktycznych skłoniła sędziów do 

następujących konkluzji: ojcostwo powoda nie zostało potwierdzone, niemniej jednak 

mężczyzna nie przypisywał tej kwestii wartość decyzyjnej i determinującej zawarcie 

małżeństwa, nie zostało także udowodnione, że pozwana zataiła podstępnie ten fakt 

przed nim, aby uzyskać jego zgodę małżeńską a on z kolei nie opuścił natychmiast żony, 

kiedy został poinformowany, że to nie on był ojcem ich córki, lecz pragnął pogodzić się 

z żoną i żył z nią przez następne dwa lata. W związku z tym nieważność małżeństwa z 

tytułu podstępnego wprowadzenia w błąd nie została udowodniona723.  

Ten sam przymiot również w tym samym kontekście, tj. ewentualnej 

retroaktywności kan. 1098, pojawił się w procesie zakończonym wyrokiem coram 

López-Illana z dnia 14 kwietnia 1999 r.724 Sędziowie zgodnie orzekli, iż norma prawna 

z kan.1098 nie ma działania retroaktywnego i stad nie można jej zaaplikować do 

małżeństwa zawartego przed 1983 r.725 

Przykładem błędnej aplikacji kan. 1098 jest sprawa coram Burke z 25 

października 1990 r. Strony po trzech latach miłosnej relacji 11 lipca 1987 r. zawarły 

związek małżeński w katolickim kościele parafialnym. Pozwany miał wówczas lat 27, 

powódka lat 20. Kobieta, chociaż uczęszczała do szkoły katolickiej, wyznawała religię 

hinduistyczną. W przeddzień ślubu mężczyzna przybył do kobiety, jak sam potwierdził, 

 
721 Por. Sent. c. FALTIN, Nullitatis matrimonii, 15.12.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 843–852. 
722 „(…) vel subordinate quidem ob dolum muliere convent patratum, ad normam can. 1098, tamquam in prima 

instantia” (Tamże, 844). 
723 „Utcumque et in omni casu, summatim, ad modum cuiusdam compedii, dici potest, quod: a) realis paternitas 

filiae primogenitae non est undequaque clara; b) non videtur, quod Actor huic quaestioni valorem decisorium 
ac determinantem dederit; c) non probatur quod Conventa factum hoc ei dolo celavit ad consensum viri 
obtinendum; d) de cetero uti constat ex actis et probatis, vir uxorem statim non dereliquit, quando, si hoc verum 
est, nempe quod solummodo anno 1978 edoctus fuerit se non esse paterem filiae primogenitae, sed post primam 
separationem anni 1981, uti iam adnotavimus, reconciliationem cum uxore desideravit obtinuitque, qua cum 
per alios duos anno vivere porrexit.” (Tamże, 852). 

724 Por. Sent. c. LÓPEZ-ILLANA, Nullitatis matrimonii, 14.04.1999, w: SRRDec. 91 (2005) 232–268. 
725 „Atqui agitur de norma non iuris naturalis sed iuris ecclesiastici, quae matromonis ante vigentis Codicis 

promulgationem initis applicari haud posse videtur. Quae de causa, infrascripti Patres Auditores decernunt 
dubium ad normam can. 1098 non esse proponendum.” (Tamże, 268). 
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na wyraźne jej życzenie i zabrał ją do kościoła, w którym miało być zawarte 

małżeństwo. Tam następnego dnia proboszcz ochrzcił kobietę oraz pobłogosławił 

związek pomiędzy stronami. Rodzice obojga, którzy jak dotąd nic nie wiedzieli o 

zaślubinach, wtedy dopiero zainterweniowali. Pozwany po jednym tylko tygodniu 

wspólnego życia małżeńskiego odwiózł kobietę do domu rodzinnego, aby mogła 

dokończyć studia. Ona sama zaraz potem, podążając, jak się wydaje, za wolą rodziców, 

postanowiła, że chce zerwać umowę małżeńską. Dnia 4 sierpnia tego samego roku 

kobieta zaskarżyła ważność swojego małżeństwa, jednakże bez podania tytułu 

nieważności726. Sąd I instancji wyrokiem z dnia 10 lutego 1988 r., wydanym przez 

jednego sędziego, orzekł nieważność małżeństwa z powodu nieważności chrztu 

przyjętego przez kobietę. Stwierdzono bowiem brak dyspozycyjności i wolnej woli w 

przyjęciu chrztu, a w konsekwencji brak wymaganej dyspensy od przeszkody 

disparitatis cultus727. Po złożonej apelacji do Roty Rzymskiej trybunał ten dekretem z 

dnia 20 lipca 1988 r. zadecydował o ponownym zbadaniu sprawy. Po wpłynięciu z 

trybunału I instancji kompletu akt do Roty Rzymskiej okazało się, iż dnia 12 lutego 

1988 r. został wydany wyrok kolegium trzech sędziów orzekający nieważność 

małżeństwa z powodu podstępu dokonanego przez mężczyznę, który to wyrok w 

streszczeniu akt jest opisany jako „Ostateczny Wyrok wydany przez Trybunał 

Metropolitalny Madraspolitański dnia 12 lutego 1988”728. W konsekwencji Rota 

Rzymska zadecydowała procedować sprawę na stopniu apelacyjnym z tytułu 

nieważności chrztu a także wady zgody, o której w kan. 1098. W odniesieniu do 

podstępu, jak czytamy w wyroku coram Burke, został on bardzo słabo dowiedziony w 

procesie I instancji, a ponadto rozpatrzony niezgodnie z zaleceniami kan. 1098729. Jedną 

z podstawowych wad pierwszego wyroku był elementarny brak wykazania przymiotu 

 
726 Por. Sent. c. BURKE, Nullitatis matrimonii, 25.10.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 722. 
727 „In Actis quae orignaliter recepta sunt apud H.A.T., apparuit sententia vel «definitio» die 10 februari 1988, a 

iudice unico prolata, iuxta quam matrimonium nullum declaratum erat ob invaliditatem baptismi a muliere 
actrice recepti, ideoque ob defectum dispensationis a disparitatis cultus impedimento.” (Tamże, 723). 

728 „Postea tamen, cum integra Acta a Tribunali Madraspolitano missa sint, videtur quod Sententia college trium 
iudicum die 12 februarii 1988 revera lata est, nullitatem matrimonii declaranas ob dolum in actrice patratum; 
quae Sententia, in Summario Actorum, describitur velut: « Sententia definitive a Tribunali Metrapolitano 
Madraspolitan die 12 februarii 1988 lata» (…) Dubia de validitate baptismatis in casu exponents, atque 
matrimonium sub lege inda civili invalidum esse animadvertentes, Iudices concludunt: «we… declare this 
marriage null and void resting on can. 1098».” (Tamże, 723). 

729 Por. tamże, 732. 
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osoby. W wyroku I instancji bowiem podkreślone zostało, iż małżeństwo to zostało 

zaaranżowane przez mężczyznę i jego siostrę, aby poprzez podstępne usidlenie kobiety 

zwyczajnie przejąć jej majątek730. Nie wskazywało to jednak na żaden przymiot 

którejkolwiek ze stron zaskarżanego małżeństwa. Na próżno szukać go także w dalszych 

częściach akt procesu z I instancji. Stąd też wyrok coram Burke wydał decyzje non 

constare de nullitate. 

Kolejny wyrok dotyczył małżeństwa zawartego w roku 1984 pomiędzy parą 

wdowców – mężczyzną lat 80 i kobietą 34 lata od niego młodszą. Po kilku miesiącach 

małżeńskiej wspólnoty doszło między małżonkami do kłótni dotyczącej przebywania 

pod ich wspólnym dachem dzieci z pierwszego małżeństwa kobiety. Tym samym 

kobieta zerwała wspólnotę małżeńską, a mężczyzna w grudniu 1984 zaskarżył ważność 

swojego małżeństwa z pięciu tytułów, w tym między innymi z tytułu podstępnego 

wprowadzenia w błąd731. W trakcie procesu w sądzie I instancji, to jest w lutym 1986 

r., powód zmarł, niemniej po wypełnieniu przesłanek z kann. 1675 § 2 i 1518732 

postępowanie sądowe było kontynuowane. Jak możemy przeczytać w wyroku, 

trudnością okazało się określenie przymiotu osoby kobiety. Z akt sprawy wynikało 

bowiem jakoby mężczyzna zaskarżył swoje małżeństwo z powodu pewnych trudności 

w charakterze kobiety, które ujawniły się wraz z zamieszkaniem z jej dziećmi w domu 

powoda733. Pomijając fakt, iż ciężko przypisać owemu zachowaniu kobiety właściwość 

 
730 Por. tamże. 
731 „Tandem die 16 octobris 1984 supplicem libellum apud Tribunal Ecclesiasticum Regionale Latii porrexit, quo 

matrimonium suum cum Lina Maria nullum contendebat ob quinque capita, quae due 3 decembris a. 1984 
concordata fuerunt, scilicet: a) simulationis totalis ex parte mulieris convenantae (can. 1101, § 2); b) doli ex 
parte mulieris conventae (can. 1098); impotentiae ex parte viri actoris (can. 1084); c) defectus discretionis 
iudicii ex parte viri actoris (can. 1095, n. 2); e) quatenus negative, conditionis de preaesenti ex parte viri actoris 
(can 1102).” (Sent. c. DE LANVERSIN, Nullitatis matrimonii, 17.03.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 152). 

732 „§ 1. Małżeństwo, które za życia obydwu małżonków nie zostało zaskarżone, po śmierci jednego lub obojga 
małżonków nie może być zaskarżone, chyba że kwestia dotycząca ważności ma charakter przedprocesowy dla 
rozwiązania innego sporu, bądź na forum kanonicznym, bądź na forum świeckim. 

 § 2. Jeśli zaś współmałżonek umiera podczas trwania sprawy, należy zachować kan. 1518” KPK 1983, kan. 
1675. 

 „Jeżeli strona procesująca umiera albo zmienia stan, albo traci urząd, z racji którego działała, to: 
 1. przed zamknięciem postępowania dowodowego instancja ulega zawieszeniu, dopóki spadkobierca 

zmarłego, następna albo ten, kto jest zainteresowany, nie podejmie sporu; 
 2. po zamknięciu postępowania dowodowego, sędzia powinien prowadzić sprawę do końca, pozywając 

pełnomocnika, jeżeli jest, a jeśli nie, to spadkobiercę zmarłego lub następcę.” (KPK 1983, kan. 1518). 
733 „b) De qualitatibus mulieris una cum de possibilibus difficultatibus characteris eiusdem conventae perfecte 

expertus errat vir, quia haud semel, tempore praematrimoniali, D.na Lina Maria cum suis filiis cohabitationem 
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przymiotu osoby, sędziowie zwrócili przede wszystkim uwagę, iż tym, co doprowadziło 

do rozpadu wspólnoty małżeńskiej, była poślubna awersja mężczyzny do potomstwa 

kobiety, a nie błąd co do jej przymiotu734.  

Podobna trudność w obszarze określenia przymiotu osoby miała miejsce w 

sprawie coram Jarawan735. Małżeństwo zostało zaskarżone przez kobietę, która w 

skardze powodowej nie wskazała żadnego tytułu nieważności, stąd też trybunał I 

instancji określił dubium w brzmieniu: „Whether the nullity of marriage in this particular 

case is evident on the grounds of abduction, deceit, force and invalid administration of 

the sacrament of Baptism; had these causes would bring about the defect of consent in 

the Plaintiff; lastly lack of jurisdiction in the solemnisation of marriage would render 

the marriage null and void?”736. Z akt sprawy wynikało bowiem, że mężczyzna pragnął 

tego małżeństwa w celu pozyskania majątku kobiety, lecz – jak zauważyli sędziowie 

rotalni – nie można było dowieść, że pożądał jedynie i wyłącznie samego bogactwa737. 

Co więcej, na co zwrócił uwagę również trybunał II instancji, powód zawarcia 

małżeństwa nie może być utożsamiany z przymiotem osoby, o którym mowa w kan. 

1098738. Nie trudno zauważyć, że aplikacja kan. 1098, a raczej jego właściwa 

interpretacja, sprawiała niemałe trudności w pierwszych latach od promulgacji Kodeksu 

z 1983 r. Zwłaszcza to, co dotyczyło określenia przymiotu osoby, napotykało na błędne 

rozumienie.  

W wyroku coram Monier z 1996 r. mężczyzna zaskarżył ważność swojego 

małżeństwa z kann. 1097 § 2 oraz 1098, jako przymiot wskazując brak szczerości, 

moralności, miłości po stronie kobiety. Powód utrzymywał także, iż jego wybranka nie 

 
prope senem instauraverat.” (Sent. c. DE LANVERSIN, Nullitatis matrimonii, 17.03.1993, w: SRRDec. 85 
(1996) 162). 

734 „c) Rationes depellendi et discessus uxori e tecto matrimoniali minime ex qualitatibus in eadem optatis 
deducuntur, sed potius ex circumstantis post matrimonium exortis; presertim, uti constat ex actis, in eversione 
characteris mariti fundantur, qui modum sese gerendi in aversionem pro filiis mulieris prorsus mutavit.” 
(Tamże,162). 

735 Por. Sent. c. JARAWAN, Nullitatis matrimonii, 15.03.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 157–163. 
736 Por. tamże, 157. 
737 Por. tamże. 
738 „Praesentia alicuius praematrimonialis mercenarii motivi non est probate. Utcumque, etsi probaretur, ex hoc 

non insequeretur probatio illius doli de quo in can. 1098. Qualitas, dein, de qua agitur in can. 1098, cum 
possibili matrimonium contrahendi motive confundi non potest.” (Tamże, 163). 
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miała w sobie pragnienia założenia prawdziwej i chrześcijańskiej rodziny739. Sędziowie 

odrzucili jego roszczenia nie tylko z powodu nazbyt ogólnego określenia przymiotów. 

Zebrane w procesie dowody nie wykazały także, aby kobieta była daleka od zamiaru 

stworzenia z powodem rodziny740. 

Jak zostało to już wcześniej nadmienione, sprawy o stwierdzenie nieważności 

małżeństwa dotyczące błędu co do przymiotu osoby często procedowane były 

jednocześnie z tytułu podstępnego wprowadzenia w błąd, stąd też dotyczyły one tych 

samych przymiotów. Pierwszym tego przykładem jest wyrok coram Ragni wydany 27 

kwietnia 1993 r., który dotyczył procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa z obu 

wad zgody omawianych w niniejszej pracy. Mężczyzna zaskarżył swoje małżeństwo 3 

lata po jego zawarciu, po tym jak przypadkiem odkrył karty szpitalne swojej żony z 

okresu przedmałżeńskiego, w których została stwierdzona jej bezpłodność741. 

Sędziowie zgodnie orzekli, że w tej sprawie na pewno nie miał miejsca podstęp ze strony 

kobiety dla uzyskania zgody małżeńskiej, a wartość dowodowa dokumentu medycznego 

stała pod znakiem zapytania742.  

Przymiot bezpłodności kobiety pojawił się także w procesie zakończonym 

wyrokiem coram Faltin z 3 lipca 1998 r., który w I instancji prowadzony był w 

Trybunale Diecezji Kieleckiej743. Sędziowie nie mieli wątpliwości co do błędu w 

 
739 Por. Sent. c. MONIER, Nullitatis matrimonii, 22.03.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 297–308. 
740 „Quibus omnibus argumentationibus prae oculis habitis haud intelligitur ubi dolus exstet. Vir affirmat se 

deceptum fuisse a Conventa quia haec ad matrimonium accessit ut filiolus conceptus, cum alio viro, post 
nuptias consideraretur Actoris filius legitimus. Causa civilis reiectionis filii pendet in foro civili et nesciumus 
quando solvatur. Neque videtur improbari posse mulieris adulterium cum filioli ortu, quia certo non constat 
partes, post rupturam officialem frequentationis, non amplius sibi invicem occurrisse (cf. testes Conventae). 

 Documenta a viro presentata, quibus constat ei testiculum dexterum anno 1992 ablatum fuisse, nihil probant 
quia Actoris impotentiam demonstrare nequeunt. Parochus Conventae excludit mulieris adulterium perdurante 
et post vitam matrimonialem «Non mi risulta che Cecilia, durante la vita matrimoniale, abbia avuto altri legami 
sentimentali. Lo escludo conoscendo la delicatezza di coscienza di Cecilia. Escludo che li abbia avuto anche 
dopo la separazione. All’infuori di quando va al lavoro nella sede periferica… Cecilia non esce mai da sola, 
ma sempre accompagnata da qualche familiare». Quomodocumque quaestio non est de iis quae post 
matrimonium evenerunt.” (Tamże, 308). 

741 „Cohabitatio coniugalis instituta est in Sardinia. Illa perduravit usque as mensem augustum 1987 quando vir, 
detectis fortuito quibusdam clinicis chartulis praenuptialibus anno 1984 – uti ipse asserit – in quibus recensita 
erat «diagnosi di sterilità» relate ad mulierem conventam, se retinuit dolose deceptum fuisse, quare illico et 
immediate ab uxore discessit.” (Sent. c. RAGNI, Nullitatis matrimonii, 27.04.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 
288). 

742 Por. tamże, 304–305. 
743 Por. Sent. c. FALTIN, Nullitatis matrimonii, 03.06.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 433–443. 
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umyśle powoda, jak i z dokonanego przez kobietę podstępnego oszukania go. Z uwagi 

jednak, iż małżeństwo zostało zawarte w 1982 r., nieważność małżeństwa została 

orzeczona z kan. 1097 § 2744. 

Kolejny proces, który prowadzony był z tytułów z kann. 1097 § 2 oraz 1098, 

zakończony został wyrokiem coram Stankiewicz dnia 27 stycznia 1994 r. i dotyczył 

przymiotu kobiety, jakim było jej zdrowie psychiczne745. Po trzech miesiącach trwania 

małżeństwa kobieta została przewieziona do szpitala psychiatrycznego, a wkrótce 

potem okazało się, iż była on leczona jeszcze w okresie przedmałżeńskim746. O ile 

nieważność małżeństwa została w tej sprawie udowodniona, o tyle z powodu braku 

podstępnego działania po stronie kobiety, nieważność została udowodniona z kan. 1097 

§ 2747.  

Ten sam przymiot zdrowia psychicznego, jednakże po stronie mężczyzny, 

pojawił się w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa coram Pompedda, 

zakończony wyrokiem wydanym 14 maja 1999 r.748. Brak udowodnionego podstępnego 

wprowadzenia w błąd przez mężczyzna skutkował wyrokiem non constare de nullitate 

in casu z kan. 1098, niemniej jednak małżeństwo zostało orzeczone za nieważnie 

zawarte z tytułu, o którym w kan. 1095 n.3 po stronie mężczyzny749. 

Chronologicznie ostatnia z omawianych spraw coram Civili dotyczyła 

przymiotu, jakim było zdrowie fizyczne kobiety750. Turnus rotalny nie dał jednak wiary 

zeznaniom powoda, który m.in. nie tylko nie był w stanie udowodnić podstępu i błędu, 

ale także faktycznej choroby swojej żony751. Stąd też zapadł wyrok non constare de 

nullitae752. 

 
744 Por. tamże, 443. 
745 Por. Sent. c. STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 27.01.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 56–76. 
746 „Cum enim tertio mense convictus coniugalis perdurante, hoc est die 19 aprilis 1985, Beatrix in dementium 

valetudinarium conici debuit, vir factum illud moleste acceptavit, quia uxorem sanae mentis in matrimonium 
ducere intenderat et ad hunc finem iam ante nuptias quondam explorationem exsecutus est”. (Tamże, 56). 

747 Por. tamże, 76. 
748 Por. Sent. c. POMEDDA, Nullitatis matrimonii, 14.05.1999, w: SRRDec. 91 (2005) 370–383. 
749 Por. tamże, 383. 
750 Por. Sent. c. CIVILI, Nullitatis matrimonii, 08.11.2000, w: SRRDec. 92 (2007) 602–608. 
751 „Acta sane probare censemus Actorem credibilitatem vix merere; non tam de eius sinceritate subiectiva quam 

potius de rerum ab ipso relatarum obiectivitate dubitamus. Multa plane ex imagine reddit, uti quae morbum 
mulieris et abortum respiciunt.” (Tamże, 606). 

752 Por. tamże, 608. 
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Powyższe przykłady są jednymi z nielicznych w omawianej grupie wyroków, 

gdzie przymiot osoby został bardzo jasno określony. Do tego grona zalicza się również 

sprawa coram Ragni z 1995 r., w której mężczyzna po 6 latach trwania wspólnoty 

małżeńskiej zaskarżył swoje małżeństwo z tytułu podstępnego wprowadzenia go w błąd 

co do dziewictwa kobiety753. Z uwagi na czas zawarcia małżeństwa, tj. przed 

promulgacja Kodeksu z 1983 r., sędziowie opowiedzieli się za nie retroaktywnością 

normy z kan. 1098 i tym samym zapadł wyrok non constare de nullitate in casu754. 

Turnus rotalny podkreślił ponadto, iż zebrane środki dowodowe nie wykazały 

zaistnienia kanonicznego podstępu mogącego spowodować nieważność tego 

małżeństwa w myśl kan. 1098. 

Dnia 15 maja 1997 r. został wydany wyrok coram De Lanversin, który podobnie 

jak wcześniejszy, opowiedział się za pochodzeniem normy z prawa stanowionego i tym 

samym za brak jej retroaktywności.755 Niemniej jednak należy wspomnieć o 

przymiocie, co do którego kobieta twierdziła, iż była w błędzie, a mianowicie co do jego 

zdolności do posiadania własnego potomstwa756. Stad też orzeczona nieważność tego 

małżeństwa znalazła swoja podstawę prawna w kan. 1095 n.3. 

Interesującym przykładem na to, jak szeroko rozumiany może być przymiot 

osoby, jest sprawa coram Monier z 26 marca 1999 r.757 Po półtorarocznym trwaniu 

wspólnoty małżeńskiej mężczyzna zaskarżył ważność zawartego małżeństwa z tytułu 

podstępnego wprowadzenia w błąd co do przymiotu kobiety, jakim miała być jej 

wierność758. Kobieta bowiem po zawarciu małżeństwa utrzymywała intymne relacje z 

mężczyzną, z którym była w związku jeszcze w okresie narzeczeństwa. Ponieważ 

jednak powód posiadał wiedzę o jej licznych romansach i zdradach jeszcze przed 

 
753 Por. Sent. c. RAGNI, Nullitatis matrimonii, 19.12.1995, w: SRRDec. 87 (1998) 714–723. 
754 Por. tamże, 722. 
755 „Cum matrimonium, hic sub iudice, die 11 iunii 1981 celebratum sit, scilicet antequam Codex novum Iuris 

Canonici sit promulgatum ac efficaciam haberet; cum autem hoc caput nullitatis matrimonii, scilicet dolus 
patratus, novum sit in Lege Ecclesiae atque, iuxta Auctores, iuris ecclesiastici sit ac retroactivitatem non 
patiatur; (…) super hoc capite nullitatis Patres Auditores decreverunt: «Non proponi»„. (Sent. c. LANVERSIN, 
Nullitatis matrimonii, 15.05.1997, w: SRRDec. 89 (2002) 396). 

756 Por. tamże. 
757 Por. Sent. c. MONIER, Nullitatis matrimonii, 26.03.1999, w: SRRDec. 91 (2005) 213–221. 
758 Por. tamże, 213. 
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zawarciem małżeństwa, sędziowie zgodnie orzekli, iż w tej sprawie nie miało miejsca 

wprowadzenie w błąd759.  

W poprzedniej części dotyczącej przymiotów z kan. 1097 § 2 pojawił się 

przymiot bycia lekarzem w sprawie coram Monier z 1998 r. Został on także 

procedowany z tytułu podstępnego wprowadzenia w błąd, jednakże z powodu braku 

dowodów na dokonanie samego podstępu wyrok pro nullitate został orzeczony z kan. 

1097 § 2760. Ocena przymiotu została podjęta jedynie w odniesieniu do tego, co 

dotyczyło kan. 1097 § 2 części in facto. 

 

3.5. Ocena przymiotów osoby z kan. 1098 

 

Podobnie jak w przypadku przymiotów z kan.1097 § 2, tak też i tutaj przymioty 

pojawiające się w orzecznictwie rotalnym nie odbiegają od tych wskazanych przez 

doktrynę. W grupie wyroków pro nullitate przymiotami, co do których strony zostały 

podstępnie wprowadzone w błąd przez współmałżonków, były: zły stan zdrowia761, 

domniemana ciąża762, a także szczere praktykowanie katolickiej763. Z kolei spośród 

wyroków non constare de nullitate przymiotami osoby były: zdrowie fizyczne764; 

zdrowie psychiczne765, przedślubna ciąża również w kontekście błędnego ojcostwa766, 

stan majątkowy767, bezpłodność768, dziewictwo769 oraz bycie osobą ochrzczoną770. 

 
759 „Tamen patet in actis quod Actor, ante nuptias, non ignoravit propensionem sponsae ad relationem cum aliis 

iuvenibus fovendas et modum Conventae sese gerendi generavit separationem.” (Tamże, 220). 
760 Por. Sent. c. MONIER, Nullitatis matrimonii, 6.11.1998, w: SRRDec. 90 (2001) 708–720. 
761 Por. Sent. c. POMEDDA, Nullitatis matrimonii, 26.07.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 581–586. 
762 Por. Sent. c. FALTIN, Nullitatis matrimonii, 30.10.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 671–679. 
763 Por. Sent. c. DEFILIPPI, Nullitatis matrimonii, 04.12.1997, w: SRRDec. 89 (2002) 853–864. 
764 Por. Sent. c. SERRANO RUIZ, Nullitatis matrimonii, 01.06.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 464–475; Sent. c. 

CIVILI, Nullitatis matrimonii, 08.11.2000, w: SRRDec. 92 (2007) 602–608; Sent. c. POMEDDA, Nullitatis 
matrimonii, 14.05.1999, w: SRRDec. 91 (2005) 370–383. 

765 Por. Sent. c. STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 27.01.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 56–76. 
766 Por. Sent. c. SERRANO RUIZ, Nullitatis matrimonii, 25.10.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 649–656; Sent. c. 

FALTIN, Nullitatis matrimonii, 15.12.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 843–852; Sent. c. LÓPEZ-ILLANA, 
Nullitatis matrimonii, 14.04.1999, w: SRRDec. 91 (2005) 232–268. 

767 Por. Sent. c. JARAWAN, Nullitatis matrimonii, 15.03.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 157–163. 
768 Por. Sent. c. RAGNI, Nullitatis matrimonii, 27.04.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 288; Sent. c. FALTIN, 

Nullitatis matrimonii, 03.06.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 433–443; Sent. c. LANVERSIN, Nullitatis 
matrimonii, 15.05.1997, w: SRRDec. 89 (2002) 396. 

769 Por. Sent. c. RAGNI, Nullitatis matrimonii, 19.12.1995, w: SRRDec. 87 (1998) 714–723. 
770 Por. Sent. c. SERRANO RUIZ, Nullitatis matrimonii, 25.10.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 649–656. 
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Pojawiły się także przymioty mniej sprecyzowane, takie jak ogólne cechy dobrego 

współmałżonka771, bliżej nieokreślone trudności w charakterze kobiety772; brak 

szczerości, moralnego postępowania, wierności, pragnienia założenia prawdziwej 

rodziny chrześcijańskiej773 oraz bycie lekarzem774. Warto także zwrócić uwagę, że w 

grupie tych wyroków pojawił się również przymiot osoby postulowany przez wcześniej 

wspomnianego C. Burke775, jakim było uczucie miłości776. Zatem podobnie jak w 

omawianym wyżej kan. 1097 § 2, przymiot osoby stanowił punkt wyjścia do procesu 

dowodzenia nieważności małżeństwa z tytułu podstępnego wprowadzenia w błąd, nie 

był jednak elementem jedynym i ostatecznym. Bez wątpienia można uznać, że te 

spośród wyżej wymienionych i precyzyjnie określonych przymiotów mogą poważnie 

zakłócić wspólnotę małżeńską. Niemniej jednak kryterium to jest tylko jednym z 

elementów, które wymagane są do wyroku orzekającego nieważność małżeństwa z 

tytułu podstępnego wprowadzenia w błąd. Sama liczba wyroków pro nullitate na 

przestrzeni 11 lat pokazuje, jak złożona i trudna w procesie dowodzenia okazuje się być 

niniejsza wada zgody.  

 

3.6. Podsumowanie 

 

Niewątpliwie można uznać, że oba omawiane kanony są ukłonem doktryny, 

szczególnie tej posoborowej, w stronę akceptacji pojęcia osoby w szerszym znaczeniu 

niż tylko jej tożsamość fizyczna. Wszakże to, co składa się na konkretną osobę, różniącą 

się od innej, jest także jej osobowość, charakter, a więc zbiór cech psychicznych, 

społecznych i kulturowych, które nadają jej właściwą tożsamość. Stąd też treść obu 

kanonów – 1097 § 2 oraz 1098 – bezpośrednio nawiązuje do tego personalizmu w tym, 

 
771 Por. Sent. c. BURKE, Nullitatis matrimonii, 18.07.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 532–543. 
772 Por. Sent. c. DE LANVERSIN, Nullitatis matrimonii, 17.03.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 162. 
773 Por. Sent. c. JARAWAN, Nullitatis matrimonii, 15.03.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 163; Sent. c. MONIER, 

Nullitatis matrimonii, 26.03.1999, w: SRRDec. 91 (2005) 213–221. 
774 Por. Sent. c. MONIER, Nullitatis matrimonii, 6.11.1998, w: SRRDec. 90 (2001) 708–720. 
775 Por. C. BURKE, The effect of fraud, condition and error in marital consent. Some personalist considerations, 

299. 
776 Por. Sent. c. FALTIN, Nullitatis matrimonii, 20.06.1995, w: SRRDec. 87 (1998) 389 – 407. 
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co dotyczy przymiotu współmałżonka, czy to błędnie ocenionego, czy też pod wpływem 

podstępu.  

Analizując wyroki rotalne z kan. 1097 § 2, a szczególnie wyroki z grupy pro 

nullitate, można zauważyć, iż unieważniająca moc przymiotu osoby (wprost i 

zasadniczo zamierzonego) stoi poniekąd w sprzeczności z opinią i postulatami C. 

Burke777. Po pierwsze, sędziowie niezwykle skrupulatnie odnosili się do właściwej 

oceny przymiotu, a mianowicie do jego obiektywnej ciężkości. Wystarczy bowiem 

spojrzeć na katalog przymiotów osoby z tej grupy wyroków – uczciwość i szlachetność, 

charakter i osobowość, odpowiednie wykształcenie, zdolność posiadania potomstwa, 

przedślubna ciąża związana z domniemanym ojcostwem, wiek czy zdrowie psychiczne. 

Zatem jak widać, istotą wyroków wydanych z kan. 1097 § 2 nie było, jak to określił C. 

Burke, wyrachowane podejście do zgody małżeńskiej w formie konkretnych oczekiwań 

strony wprowadzonej w błąd. Blisko 10 wyroków rotalnych non constare de nullitate 

odrzuciło bowiem możliwość wyroku nieważności małżeństwa jedynie ze względu na 

oczekiwania strony, jakimi były pracowitość i brak skłonności do nadmiernego 

spożywania alkoholu778. Już samo określenie „wprost i zasadniczo zamierzony” zakłada 

taką determinację i ukierunkowanie woli nupturienta na dany przymioty, która jest 

czymś znacznie większym niż tylko i jedynie oczekiwanie, wobec tego przymiotu. 

Przymiot bowiem jest dla jednej ze stron niejako warunkiem sine qua non, a więc czymś 

przeciwnym do postawy: oczekuję (lub spodziewam się) iż Piotr, którego wybieram za 

męża, jest pracowity. Co więcej, jak można było z łatwością zauważyć, śledząc 

przedstawione wyroki, samo określenie przymiotu nie stanowiło wystarczającej 

przesłanki do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Był to element pierwszorzędny, 

 
777 Por. C. BURKE, Personalism and the canons regarding error and conditio, w: 

http://www.cormacburke.or.ke/node/91, [10.05.2016].  
778 Por. Sent. c. SERRANO RUIZ, Nullitatis matrimonii, 01.06.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 464–475; Sent. c. 

JARAWAN, Nullitatis matrimonii, 06.02.1991, w: SRRDec. 83 (1994) 76–81; Sent. c. STANKIEWICZ, 
Nullitatis matrimonii, 24.10.1991, w: SRRDec. 83 (1994) 670–682; Sent. c. BRUNO, Nullitatis matrimonii, 
18.12.1991, w: SRRDec. 83 (1994) 831–843; Sent. c. BOCCAFOLA, Nullitatis matrimonii, 11.03.1993, w: 
SRRDec. 85 (1996) 133–143; Sent. c. FALTIN, Nullitatis matrimonii, 15.07.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 
300–312; Sent. c. CIVILI, Nullitatis matrimonii, 07.12.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 605–618; Sent. c. 
POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 13.03.1995, w: SRRDec. 87 (1998) 190–199; Sent. c. STANKIEWICZ, 
Nullitatis matrimonii, 23.10.1997, w: SRRDec. 89 (2001) 763–780; Sent. c. DEFILIPPI, Nullitatis matrimonii, 
26.11.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 772–790. 
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pewien punkt wyjścia do dalszego procesu dowodzenia, ale sam w sobie nie 

wystarczalny na tyle, by decydował o udowodnionej nieważności małżeństwa.  

Wracając do personalistycznego postulatu C. Burke’go, nie może on mieć 

przełożenia na praktykę rotalną, mogłoby to bowiem prowadzić do absurdalnych 

konsekwencji. Wyobraźmy sobie mężczyznę, który zaskarża nieważność małżeństwa, 

ponieważ odkrył po ślubie, że jego żona wcale nie ma czarnych rzęs (przedtem zawsze 

stosowała ten sam rodzaj makijażu i on nabrał przekonania, że takie są właśnie 

przymioty naturalne tej kobiety). Kwestia rozumienia zgody małżeńskiej, o której w 

kan. 1057 § 2, ma więcej do czynienia z filozofią (antropologią) lub psychologią, aniżeli 

z prawem. Personalizm może być znany jedynie jako przesłanka obszaru prawa, 

potrzebna też do interpretacji niektórych jego zakresów. Gdyby bowiem sędzia chciał 

działać w oparciu o same przesłanki personalistyczne, nie miałby skutecznych, a przede 

wszystkim rozsądnych narzędzi. Sam C. Burke jako sędzia rotalny w materii oceny 

kwestii retroaktywności kan. 1098: twierdził, że ten kanon jest z prawa naturalnego, ale 

nie wyciągał stąd konsekwencji, że należy go stosować retroaktywnie779. Być może 

zaistniał w jego umyśle konflikt wewnętrzny między rozumowaniem personalistycznym 

i prawnym.  

Na podstawie wyżej zaprezentowanego orzecznictwa rotalnego, a także 

doktryny, porównując przymioty osoby z obu omawianych kanonów, należy stwierdzić, 

iż w praktyce obiektywna ocena przymiotów jest punktem wyjścia do jego dalszej 

analizy w obu z omawianych wad zgody. Nie stanowi to jednak o ostatecznym 

rozstrzygnięciu sprawy. Spośród wyżej zaprezentowanych i omówionych wyroków 

pojawiły się przymioty obiektywnie istotne, takie jak np. przedślubna ciąża, a mimo to 

zapadł wyrok, zarówno non constare, jak i constare de nullitate780. Niemniej jednak, 

porównując katalogi przymiotów osoby z grupy wyroków pro nullitate z kanonów 1097 

§ 2 oraz 1098, należy zauważyć, że większa precyzja w ich określeniu zdaje się być 

wymagana w procesach z kan. 1098. Oto jeden z przykładów. Wyrok coram Bruno z 

 
779 Por. Sent. c. BURKE, Nullitatis matrimonii, 25.10.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 722. 
780 Wyroki constare de nullitate: Sent. c. SERRANO RUIZ, Nullitatis matrimonii, 25.10.1996, w: SRRDec. 88 

(1999) 649–656; Sent. c. FALTIN, Nullitatis matrimonii, 30.10.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 671–679; Sent. 
c. LÓPEZ-ILLANA, Nullitatis matrimonii, 14.04.1999, w: SRRDec. 91 (2005) 232–268. Wyroki non constare 
de nullitate: Sent. c. FUNGHINI, Nullitatis matrimonii, 28.11.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 813–822; Sent. c. 
STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 12.07.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 507–519.  
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1990 r. orzekł nieważność małżeństwa z kan. 1097 § 2, gdzie przymiotem wprost i 

zasadniczo zamierzonym przez jedną ze stron były wartości moralne, a mianowicie 

uczciwość i szlachetność781. Ten sam przymioty pojawił się w sprawie z kan. 1098 

coram Monier z 1996 r., gdzie jednak zapadła decyzja non constare de nullitate782. 

Oczywiście, sam przymiot i jego ogólne określenie nie było zapewne jedyna przesłanką, 

która zadecydowała o ostatecznej decyzji sędziów. Pamiętać jednak należy, że zgodnie 

z doktryną i orzecznictwem tym, od czego należy rozpocząć proces dowodzenia w 

procesach z kanonów 1097 §2 oraz 1098, jest co prawda wskazanie konkretnego 

przymiotu, niemniej jednak sam proces dowodzenia wymaga udowodnienia także 

innych elementów, o czym będzie mowa w ostatnim rozdziale.  

  

 
781 Por. Sent. c. BRUNO, Nullitatis matrimonii, 26.10.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 734–744. 
782 Por. Sent. c. MONIER, Nullitatis matrimonii, 22.03.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 297–308. 
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ROZDZIAŁ IV 

DOWODZENIE WALORU SUBIEKTYWNEGO I OBIEKTYWNEGO 

PRZYMIOTU (KANN. 1097 § 2 I 1098) W PROCESIE 

O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA 

 

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest procesem spornym, zatem 

kanony od 1526 do 1586 w większości aplikowane są również do procesów 

małżeńskich. Niemniej proces małżeński ma także swoje osobne regulacje prawne 

dotyczące dowodzenia w tychże procesach i zawarte są one w kann. 1677 i 1678783. 

Dowodzenie jako wykazanie pewności jakiegoś faktu lub prawdy jakiegoś stwierdzenia 

spoczywa na osobie twierdzącej, niezależnie od tego, czy jest to strona powodowa, czy 

też pozwana. Nie jest to bynajmniej łatwą sprawą, gdyż dowody w tych procesach 

dotyczą dobra publicznego784. Szczególna trudność pojawia się przy dowodzeniu w 

procesach z tytułów, o których mowa w kann. 1097 § 2 i 1098. Sama liczba 

analizowanych wyroków z okresu dziesięciu lat wskazuje, że po pierwsze, nie są to 

najczęściej spotykane tytuły nieważności, a po drugie – są one „wymagające” w 

 
783 „§ 1. Obrońca węzła, obrońcy stron, a także rzecznik sprawiedliwości, jeżeli występuje w procesie, mają prawo: 

1° być obecni podczas przesłuchania stron, świadków i biegłych, z zachowaniem przepisu kan. 1559; 2° 
przejrzeć akta sądowe, nawet gdyby nie były jeszcze ogłoszone, i zapoznać się z dokumentami przedłożonymi 
przez strony. § 2. Strony nie mogą być obecne podczas przesłuchania, o którym mowa w § 1 n. 1.” (KPK 
1983/MIDI, kan. 1677). 

 „§ 1. W sprawach o nieważność małżeństwa przyznanie się sądowe oraz oświadczenia stron, poparte 
ewentualnymi zeznaniami świadków potwierdzającymi ich wiarygodność, mogą mieć pełną wartość 
dowodową, którą winien ocenić sędzia, po dokładnym rozważeniu wszystkich wskazówek i poszlak, chyba że 
pojawiają się inne elementy, które je obalają. 

 § 2. W powyższych sprawach, zeznanie tylko jednego świadka może mieć pełną wartość dowodową, jeżeli 
składa je świadek kwalifikowany, który zeznaje o sprawach dokonanych w związku z pełnieniem urzędu albo 
sugerują to okoliczności dotyczące rzeczy lub osób. 

 § 3. W sprawach dotyczących impotencji lub braku zgody spowodowanej chorobą umysłową lub anomalią 
natury psychicznej sędzia winien skorzystać z pomocy jednego lub kilku biegłych, chyba że z okoliczności 
wyraźnie wynika, że jest to bezużyteczne; w pozostałych sprawach należy zachować przepis kan. 1574. 

 § 4. Ilekroć podczas instrukcji sprawy wyłoni się bardzo prawdopodobna wątpliwość, że małżeństwo nie 
zostało dopełnione, trybunał może, po wysłuchaniu stron, zawiesić sprawę o nieważność, uzupełnić instrukcję 
do dyspensy super rato, a następnie przesłać akta do Stolicy Apostolskiej wraz z prośbą o dyspensę od jednego 
lub obydwojga małżonków wraz z wotum trybunału i biskupa.” (KPK 1983/MIDI, kan. 1678). 

784 Por. L. DEL AMO, De probationibus, w: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, (red.) P. MAJER, Kraków 
2011, 1147–1148, 1257. 
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dowodzeniu ze względu na elementy składowe kanonu, które należy udowodnić w 

całym procesie. 

Już w drugim rozdziale niniejszej pracy, przy omawianiu „elementów 

składowych” obu wad zgody, poniekąd zostały przedstawione także i elementy 

dowodzenia. Niemniej warto przyjrzeć się, jak sędziowie rotalni przedstawiali proces 

dowodzenia w części in facto, szczególnie przy najwcześniejszych wyrokach, gdzie 

jurysprudencja rotalna wskazywała na właściwą interpretację nowego kan. 1098 oraz 

nieco zmienionego w swej treści kan. 1097 § 2. Choć przeanalizowano wszystkie 

z zebranych wyroków, to przytoczonych zostanie tylko kilka z nich. Nie dlatego, iż 

pozostałe o tym nie traktują, lecz z uwagi na to, iż cytują one wcześniejsze lub nie 

wprowadzają istotnych zmian czy też nowości. 

W dalszej części kolejny raz prześledzone zostaną wszystkie zebrane wyroki, tym 

razem ze szczególnym uwzględnieniem, czy i jak sędziowie odnosili się do kwestii 

oceny waloru subiektywnego i obiektywnego przymiotów osoby z obu omawianych 

kanonów. W ten sposób będzie można również ustalić, czy walor przymiotu miał 

znaczenie przy ostatecznym wyroku. 

 

4.1. Istotne elementy dowodzenia nieważności małżeństwa  

z kan. 1097 § 2  

 

Prezentowany w jurysprudencji rotalnej proces dowodzenia jest bardzo pomocny 

i klarowny w aplikacji. Dostarcza czytelnych wskazówek, jakich elementów czy też 

nawet reakcji stron należy szukać w poszczególnych sprawach procedowanych z tego 

tytułu. Tak właśnie ponens w wyroku coram Jarawan z 6 lutego 1991 r. wyszedł w 

procesie dowodzenia w pierwszej kolejności od błędu785. Dowód zaistnienia błędu 

według sędziego dokonuje się bezpośrednio na podstawie zeznania błądzącego 

potwierdzonego przez wiarygodnych świadków; pośrednio natomiast – ze sposobu 

postępowania błądzącego w stosunku do współmałżonka od momentu, kiedy po raz 

pierwszy zorientował się, że nie jest on wyposażony w ów przymiot, który chciał jemu 

 
785 Por. Sent. c. JARAWAN, Nullitatis matrimonii, 06.02.1991, w: SRRDec. 83 (1994) 76–81. 
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przypisywać oraz bezpośrednio i zasadniczo zamierzyć786. Do orzeczenia nieważności 

małżeństwa nie wystarczy istnienie braku przymiotu bezpośrednio i zasadniczo 

zamierzonego, ale koniecznie trzeba udowodnić niewiedzę (ignorantia) co do braku 

przymiotu w trakcie wyrażania zgody (electionis consensus)787. Aby mieć tego dowód, 

należy przebadać umysł samego błądzącego oraz ustalić, w jaki sposób przez ten czy 

inny przymiot określił on lub też wskazał osobę współmałżonka788. Wreszcie zdaniem 

sędziego rotalnego udowodnić trzeba istnienie błędu co do przymiotu drugiej strony w 

czasie wyrażanej zgody, a nie w czasie weryfikacji istnienia czy nieistnienia pożądanego 

przymiotu789. 

Kwestię błędu rozwinął też w swoim późniejszym wyroku C. Burke790. 

Podkreślił on, że należy dokładnie rozróżnić między ignorancją a błędem, ponieważ nie 

są one tym samym. Błąd oznacza fałszywą wiedzę; ignorancja zaś zwykły brak wiedzy. 

Przy popełnieniu błędu występuje rozeznanie, które nie występuje, gdy ktoś popada w 

ignorancję. Dlatego istotnym elementem dowodzenia, na który także należy zwrócić 

uwagę, jest to, że ktoś, kto zamierzył przymiot, powinien rzeczywiście sądzić, że druga 

strona go posiada. Zatem trzeba dowieść pozytywny akt rozeznania ze strony 

zawierającego małżeństwie, tj., że druga strona w rzeczywistości posiadała przymiot, o 

który w danej sprawie chodzi. Jeśli bowiem, jak słusznie ocenił ponens, ktoś 

rzeczywiście pożąda pewnego określonego przymiotu w swoim przyszłym małżonku, 

lecz zupełnie nie wie (czyli nie ma na ten temat żadnej opinii), czy przyszły małżonek 

posiada ten przymiot czy też go nie posiada, można mówić o ignorancji co do przymiotu, 

zaś w żadnym wypadku nie o błędzie co do przymiotu791. 

 
786 „Probatio erroris existentiae directe fit ex errantis confessione, testibus fide dignis fermata; indirecte ex errantis 

modo agenda seseque gerendi erga compartem a momento quo primum resciverit eam ea qualitate, quam ei 
tribuere atque directe et principaliter intendere voluerit, ornatam non esse.” (Tamże, 78). 

787 Por. tamże. 
788 „Ut probatio habeatur, mens ipsius errantis pervestigari debet, ac statuendum est quomodo per unam aliamve 

qualitatem determinaverit seu designaverit personam compartis.” (Tamże, 78). 
789 Por. tamże. 
790 Por. Sent. c. BURKE, Nullitatis matrimonii, 18.07.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 532–543. 
791 „Hic attente distinguatur oportet ignorantia ab errore, quia idipsum non dicunt. Error vero denotat falsam 

scientiam; ignorantia autem, simplicem defectum scientiae. Cum quis errat, iudicium adest, minime autem cum 
quis ignorat. Proinde tertium essentiale elementum probatorium bene animadvertendum est: 3) qui qualitatem 
intendit, iudicare reapse debuit alteram partem illam possidere. 

 Probetur ergo oportet positivus actus iudicii ex parte contrahentis, quod altera pars qualitatem de qua in casu 
revera possedit. Si quis reapse desiderat quondam concretam qualitatem in futuro sponso, sed plane ignorat 
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Na istotę błędu oraz intencji w procesie dowodzenia nieważności małżeństwa z 

tytułu błędu co do przymiotu osoby możemy natrafić w wyroku coram Stankiewicz z 

dnia 21 października 1991 r.792. Po pierwsze, nie wystarczy zupełna niewiedza o braku 

tegoż przymiotu. Często bowiem zdarza się, że po ślubie, kiedy pojawiają się nowe 

okoliczności, od współmałżonka wymagane są nadzwyczajne cechy, o których błądzący 

nie miał pojęcia w okresie narzeczeńskim, lub których brak po prostu zlekceważył793. 

Po drugie, istotna jest intencja czy też, inaczej mówiąc, akt woli ze strony mylącego się, 

który zamierza skierować się bezpośrednio i zasadniczo ku przymiotowi 

współmałżonka (nawet jeśli ma on pewne znamiona warunku), a pośrednio i 

przypadkowo na jego osobę794. W nawiązaniu do tego zdaniem ponensa należy 

poświęcić również znaczną uwagę subiektywnej ocenie przymiotu w myśli i w woli 

mylącego się, a mianowicie ocenić, ile znaczył ów przymiot dla niego w czasie przed 

zawarciem małżeństwa i w jaki sposób działał on po jego zawarciu, kiedy odkrył brak 

owego przymiotu (kryterium reakcji). Kiedy jednak pozostaje wątpliwość albo co do 

istnieniu błędu, albo co do intencji mylącego się w kontekście przymiotu bezpośrednio 

i zasadniczo zamierzonego, należy opowiedzieć się przeciw nieważności małżeństwa795. 

Jednym ze znaczących elementów dowodzenia jest wyjaśnione wyżej, tzw. 

kryterium reakcji. Jest ono istotne także w okresie przedmałżeńskim. Nawiązuje do 

 
(allis verbis, nullam opinionem de re formulavit) utrum electus sponsus hanc qualitatem possideat annon, loqui 
licet de «ignorantia quoad qualitatem», sed minime (uti canon postulat) de «errore in qualitate»„ (Tamże, 536). 

792 Por. Sent. c. STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 24.10.1991, w: SRRDec. 83 (1994) 670–682. 
793 „Ex quo consequitur ut ad effectum nullitatis matrimonii hoc ex capite duo probanda sint. 
 a) Existentia erroris seu falsi iudici in contrahente de subsistentia qualitatis in comparte requisitae tempore 

manifestationis consensus. Non sufficit enim mera ignorantia defectus eiusdem qualitatis, quae nullam eius 
apprehensionem intellectus postulat nullumque igitur circa eam iudicium supponit. Saepe enim evenit quod 
post nuptiarum celebrationem, novis quidem supervenientibus causis, ab altero coniuge eximiae dotes 
virtutesque exiguntur, de quibus assertus errans numquam cogitaverat tempore praenuptiali, earumque 
defectum simpliciter ignorando.” (Tamże, 676–677). 

794 „b) intentio seu actus voluntatis ex parte errantis, quo directe et principaliter sese dirigere intendit in qualitatem 
compartis, etiamsi non exclusive, sicut in condicione obvenit (cf. coram infr. Ponente, sent. 24 februarii 1983, 
n. 7; ARRT Dec., vol. LXXV, p. 49), indirecte autem et incidenter in eius personam.” (Tamże, 677). 

795 „Ad hunc finem attendi debet ad aestimationem subiectivam qualitatis in mente ac in voluntate errantis, 
videlicet quanti eam habuerit ante celebrationem nuptiarum et quomodo sese gesserit post initum matrimonium 
cum defectum qualitatis requisitae detexerit. 

 Dubio tamen prudenti permanente sive de erroris existentia, sive de intentione errantis in qualitate directe et 
principaliter intenta, pro valore matrimonii standum est, quod favore iuris gaudet (cf. cann. 1060; 1608 § 4).” 
(Tamże). 
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niego ponens w wyroku coram Bruno z dnia 18 grudnia 1991 r.796. Błąd bowiem, jak 

zauważył, nie może istnieć, jeśli kontrahent w okresie narzeczeńskim czy to pośrednio, 

czy też bezpośrednio zaczerpnął informacji o braku przymiotu wymaganego u 

współmałżonka, lecz nie zadbał o to w żaden sposób. Podobnie jest w sytuacji, jeżeli po 

ślubie zachowywał się zupełnie pasywnie, gdy brak przymiotu okazał się być 

rzeczywisty. Tak samo nie powinno się dać wiary mężczyźnie, który twierdzi, że 

pragnął wyjątkowych przymiotów lub cnót u przyszłej żony, jeśli po pierwszym 

spotkaniu, zaślepiony miłością, rozpoczął z kobietą współżycie i sądząc, że znalazł 

idealną narzeczoną, nierozważnie i szybko zaproponował jej małżeństwo797. 

Kontynuację tego wątku możemy odnaleźć w wyroku coram Stankiewicz, w 

którym sędzia, cytując wyrok coram Jarawan z 1984 r.798, słusznie przypomniał, iż w 

ocenie zeznań nie należy koncentrować się na warstwie słów tego, kto utrzymuje, że 

pomylił się co do przymiotu, lecz na zbadaniu przekonania, które doprowadziło go do 

ślubu, po przyjrzeniu się wszystkim okolicznościom, jak również jego szczególnemu 

charakterowi i usposobieniu799. Dowodzenie, niebędące prostym rozumowaniem, trzeba 

przeprowadzić na podstawie zeznań stron i świadków oraz na podstawie badań 

lekarskich, dokumentów i informacji szpitalnych, jeżeli takowe są dostępne, jak również 

na podstawie faktów, okoliczności i domniemań wysnutych w oparciu o wnikliwą ocenę 

akt800. 

 
796 Por. Sent. c. BRUNO, Nullitatis matrimonii, 18.12.1991, w: SRRDec. 83 (1994) 836. 
797 „Error enim sustineri nequit si contrahens, tempore sponsaliorum, notitias hausit, sive directe sive indirecte, de 

defectu qualitatis in comparte exigitae, sed de re nullo modo investigandum curavit, aut si post nuptias omnino 
passive se gessit statim ac detegit carentiam qualitatis, in quam nunc affirmat se consensum directe et 
principaliter convertisse. Itidem fides adicienda non videtur viro, qui asserat se peculiares dotes vel virtues in 
futura uxore appetisse, si statim post primum occursum, amore obcaecato, ad intimidates sexuales cum muliere 
descendit et, putans se sponsam idealem invenisse, temere ac cito matrimonium ei obtulit.” (Tamże, 836); w 
wyroku coram Bottone czytamy także: „Probatio dein eruenda est ex modo sese gerendi errantis cum primo 
resciverit de defectu qualitatis in comparte, num vero conviventiam statim abruperit vel pacifice longum per 
tempus perduxit etc.” (Sent. c. BOTTONE, Nullitatis matrimonii, 11.11.1999, w: SRRDec. 91 (2005) 662). 

798 Por. Sent. c. JARAWAN, Nullitatis matrimonii, 18.12.1984, w: SRRDec. 76 (1986) 644. 
799 Por. Sent. c. STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 23.10.1997, w: SRRDec. 89 (2001) 597. 
800 „Probatio, non facilis assecutionis, acquirenda est ex partium ac testium depositionibus et, si de determinate 

aliquo morbo agitur, ex medicalibus testimoniis, chartulis clynicis et peritis, si adsint, necnon ex factis, 
circumstantis ac praesumptionibus, quae ex attentat actorum expensione erui possint.” (Sent. c. BRUNO, 
Nullitatis matrimonii, 25.03.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 167). 
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Syntetyczne ujęcie procesu dowodzenia przedstawił ponens w wyroku coram 

Giannecchini z dnia 13 marca 1996 r.801. Poza kryterium ogólnym, że przymiot „dla 

zdobycia którego małżeństwo stało się jakby jedynym środkiem”802, przypomniał także, 

że należy dokładnie zbadać: umysł błądzącego, który przez jeden bądź inny przymiot 

określa lub oznacza drugą stronę; znaczenie i ciężar, które przymiot przyjmuje w umyśle 

błądzącego, wziąwszy pod uwagę wszystkie okoliczności czy to osoby, czy to miejsca; 

zdeterminowanie błądzącego, które zakorzenione jest w przymiocie jako przyczynie 

zawierania małżeństwa, jak również sposób postępowania bądź opierania się 

błądzącego w momencie odkrycia prawdy. Podsumowując, przymiot osoby może 

unieważnić małżeństwo, jeśli tylko wiadomo w sposób obiektywny i subiektywny w 

danym przypadku o jego przemożności i konieczności w określeniu i wyborze osoby803. 

Ponadto należy pamiętać, iż konieczne jest, aby ten określony przymiot rzeczywiście 

nie występował w czasie trwania małżeństwa804. Źródła oceny należy szukać w umyśle 

i skłonnościach podmiotu, a także w zwyczajach i kulturze danego miejsca – aby ocenić 

znaczenie i wagę wybranego przymiotu, trzeba uciec się do umysłu zawierającego, a 

przede wszystkim do warunków kulturowych, społecznych, ekonomicznych oraz do 

tradycji danego społeczeństwa i miejsca itp., które ku temu lub innemu przymiotowi, 

którego dotyczy błąd, skłaniają czy przekonują805. 

 
801 Por. Sent. c. GIANNECCHINI, Nullitatis matrimonii, 15.03.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 257–270. 
802 Por. Sent. c. GIANNECCHINI, Nullitatis matrimonii, 25.04.1986, w: SRRDec. 78 (1990) 310. 
803 „Ad probationem quod attinet, praeter elementa supra tradita, sicuti in omnibus causis defectus consensus, 

probatio depromitur e confessione errantis, testibus fide dignis in iudicio confirmata, necnon e circumstantis 
antecedentibus, concomitantibus ac subsequentibus. Praeter criterium generale quo qualitas «ad quam 
obtinendam matrimonium tamquam medium unice electum fuit» (…) diligenti cura attendenda sunt: 

 «1) mens errantis qui per unam vel aliam qualitatem determinat seu designat personam compartis; 
 2) momentum et munus quod assumit qualitas in mente errantis, attentis omnibus circumstantis sive personae 

sive loci; 
 3) determinatio errantis quae fundetur in qualitate ut ratione contrahendi; 
 4) modus agenda seu renitendi errantis statim ac veritatem detegit.  
 Uno verbo: qualitas personae irritare potest matromonium dummodo obiective et subiective in casu de eius 

praevalentia er necessitate in determinatione et electione personae consent». (coram Giannecchini, decisio diei 
25 aprilis 1986, ibid., vol. LXXVIII, p.310, n. 5).” (Sent. c. GIANNECCHINI, Nullitatis matrimonii, 
15.03.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 260). 

804 Por. Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 19.11.1998, w: SRRDec. 90 (2001) 749–755. 
805 „(…) ad momentum ac pondus qualitatis selecte aestimanda, ad mentem contrahentis attendendum est. Et in 

primis ad conditions culturales, sociales, oeconomicas, ad traditionis populi et loci, etc. quaeque ad hanc vel 
ad illam qualitatem, circa quam error vertit, favere, praeponere aut inclinare possunt.” (Sent. c. 
GIANNECCHINI, Nullitatis matrimonii, 04.03.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 136). 
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4.2. Istotne elementy dowodzenia nieważności małżeństwa 

z kan. 1098 

 

Podobnie jak w przypadku dowodzenia nieważności z kan. 1097 § 2, tak i w 

przypadku dowodzenia nieważności z kan. 1098 orzecznictwo rotalne podaje kryteria 

i elementy, którym należy się uważnie przyjrzeć, a następnie zbadać w trakcie procesu 

dowodzenia. Orzecznictwo rotalne z pierwszych lat omawianego okresu w części in iure 

zajmowało się w głównej mierze analizą pochodzenia tej wady zgody. Nowy kanon 

przysparzał pewnych trudności w skrystalizowaniu procesu dowodzenia, stąd 

najłatwiejszym sposobem dowodzenia wydawało się postępowanie krok po kroku 

według części składowych kanonu: ktoś wszedł w małżeństwo oszukany podstępem, 

podstęp przyczynił się do uzyskania zgody, przedmiotem podstępu jest jakiś przymiot 

drugiej strony, naruszenie tegoż przymiotu w drugim kontrahencie samą swą naturą ma 

możliwość ciężko naruszyć wspólnotę życia806. 

Wyrok coram Stankiewicz z 27 stycznia 1994 r. przynosi nieco szersze 

rozwinięcie tematu, odnosząc się do dowodzenia pośredniego i bezpośredniego. 

Bezpośrednie dowodzenie wychodzi od zeznania strony, która została wprowadzona w 

błąd w wyniku oszustwa, a także dokonującego podstępu; zeznania mogą być tak 

sądowe, jak również pozasądowe, dokonane w tempore non suspecto, które w sądzie 

powinni potwierdzić wiarygodni świadkowie oraz inne dokumenty807. Dowodzenie zaś 

pośrednie wychodzi ze sposobu działania osoby podstępnie wprowadzonej w błąd 

wobec współmałżonka po tym, jak odkryła prawdę. Jeśli bowiem strona, odkrywszy 

 
806 „Quapropter conditiones a canone 1098 Codicis I.C. institutae verificantur tantummodo quando: 
 a) quis dolo deceptus matrimonium ineat; 
 b) dolus perpetretur ad obtinendum consensum; 
 c) obiectum doli sit aliqua qualitas alterius partis; 
 d) defectus qualitatis illius in altero contrahente suapte natura consortium vitae, seu melius communionem 

vitae (cf. can. 1055, § 1), graviter perturbare valeat” (Sent. c. DE LANVERSIN, Nullitatis matrimonii, 
17.03.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 155). Ten sam sposób i plan dowodzenia sędziowie prezentują w 
następujących wyrokach rotalnych: Sent. c. BURKE, Nullitatis matrimonii, 25.10.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 
722; Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 06.02.1992, w: SRRDec. 84 (1995) 58; Sent. c. RAGNI, 
Nullitatis matrimonii, 27.04.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 292.  

807 „Probatio autem directa procedit ex ipsius errantis aut decepti et deceptoris, seu dolum inferentis, confessione 
tum iudiciali cum etiam extraiudiciali, tempore non suspecto facta, quam testes fide digni ac documenta in 
iudicio confirmare debent.” (Sent. c. STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 27.01.1994, w: SRRDec. 86 
(1997) 70). 
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prawdę, natychmiast przerwała pożycie małżeńskie, oddalając współmałżonka i 

oskarżając go o oszustwo, przypuszcza się o zaistnieniu nieważnie wyrażonej zgody 

małżeńskiej z tego tytułu808. Jeżeli jednak strona oszukana bez trudności i opierania się 

kontynuowała życie małżeńskie, co więcej, gdyby np. spłodziła ze współmałżonkiem 

potomstwo, można przypuszczać, że strona ta ani nie szukała przymiotu w sposób 

bezpośredni i zasadniczy, ani nie stała się ofiarą oszustwa dla otrzymania zgody809. 

Rozwinięcie metodologii dowodzenia Stankiewicza, jednakże w nawiązaniu do 

niego, odnajdujemy w późniejszym wyroku coram Monier z 22 marca 1996 r.810. Jak 

stwierdził ponens, dla przeprowadzenia dowodzenia, które nie jest łatwe, obowiązkiem 

sędziego jest ustalić na podstawie akt i dowodów wagę, jaką strona błądząca, oszukana 

podstępem przypisywała przymiotowi przed zawarciem małżeństwa. Należy 

potwierdzić niewiedzę co do przymiotu przed małżeństwem. Trzeba również ustalić, 

czy podstęp został dokonany dla uzyskania zgody małżeńskiej. Należy też 

przywiązywać wielką wagę do sposobu postępowania, gdy odkrywana jest prawda i 

nieobecność oczekiwanego przymiotu811. Z kolei w odniesieniu do przymiotu z 

kan. 1098 jurysprudencja rotalna zwraca uwagę, iż przymiot nie powinien być łączony 

z prawdopodobnym powodem zawarcia małżeństwa812. Aby udowodnić podstęp, należy 

stwierdzić obecność upragnionego przymiotu, o którym twierdzi się, że został zatajony 

przed zawarciem małżeństwa. Z tego powodu należy starannie rozważyć również 

subiektywną wartość przymiotu oraz sposób działania i zachowania osoby po 

wyjawieniu, że została podstępnie oszukana w celu uzyskania zgody małżeńskiej813. 

 
808 „Probatio vero indirecta progreditur ex errantis vel decepti agenda ratione erga compartem ac matrimonium, 

postquam veritatem detexit.” (Tamże). 
809 „Si enim ipse, detecta veritate, statim convictum coniugalem interruperit, compartem dimittendo et accusando 

eam deceptionis, praesumptio stat pro inductione in errorem spontaneum vel dolosum. E contra, si ipse absque 
difficultate ac repugnantia vitam coniugalem prosecutus sit, immo et prolem procreaverit ex comparte, 
praesumi potest ipsum nec qualitatem directe et proncipaliter requisisse, neque deceptionem passum esse ad 
obtinendum consensum.” (Tamże). 

810 Por. Sent. c. MONIER, Nullitatis matrimonii, 22.03.1996, w: SRRDec. 88 (2000) 297–308. 
811 „Ad probationem assequendam, quae facilis non est, ex actis et probatis iudicis munus est statuere momentum 

quod pars errans, dolo decepta, qualitati tribuit ante nuptiarum celebrationem. Confirmare oportet qualitatis 
ignorantiam ante matrimonium. Item statuere oportet utrum dolus ad obtinendum matrimonialem consensum 
patratus fuerit. Magnum momentum tribuendum est quoque ad modum sese gerendi cum veritas et qualitatis 
requisitae absentia detegitur.” (Tamże, 306). 

812 Por. Sent. c. JARAWAN, Nullitatis matrimonii, 15.03.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 162. 
813 „Ab dolum probandum constare debet de praesentia optatae qualitatis, quae in ineundis nuptiis celata fuisse 

dicitur. Exinde, praeter iam supra allata criteria circa intentionem effectivam, circa obiectum doli eiusque 
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Niemniej warto zauważyć, że Civili wyklucza całkowicie subiektywną ocenę 

przymiotu. Uznaje on bowiem, iż poprzez słowa „ze swej natury” legislator wyklucza 

jakąkolwiek subiektywną interpretację przymiotu i zaleca prześledzić, co w danym 

przymiocie, zgodnie z powszechną obiektywną oceną, może poważnie zakłócić życie 

małżeńskie814. Zatem przymiot obiektywnie ważny jest wymagany do tego stopnia, że 

wspólnota życia małżeńskiego jest przyczyną determinującą taką ważność kolejno w 

odniesieniu do przymiotów związanych z istotą, charakterem i celami tegoż 

małżeństwa815.  

Schemat dowodzenia przedstawiony w jednym wyroku coram Monier z 

6 listopada 1998 r. może posłużyć nam jako résumé. Ponens wskazał, iż do 

przeprowadzenia dowodu na podstawie akt i faktów sędzia musi ustalić, że strona 

wprowadzona w błąd, oszukana podstępem, przed zawarciem małżeństwa faktycznie 

wierzyła, iż druga strona ów przymiot posiada. Należy potwierdzić niewiedzę co do 

przymiotu z okresu przedślubnego. Trzeba również ustalić, czy podstęp został 

wykorzystany do uzyskania zgody małżeńskiej oraz w jaki sposób strona uznała samą 

siebie za oszukaną – przede wszystkim, kiedy oszukany sam ustalił, że istniał brak 

przymiotu. Nie można zapominać, że wspólne życie wiele ujawnia. Każdy przypadek 

ma szczególną historię i należy rozważyć reakcje strony oszukanej, a także wziąć pod 

uwagę: osoby bliskie; usposobienie strony oszukanej, środowisko społeczne i 

zawodowe. Okoliczności przed i po małżeństwie nie powinny być lekceważone i mają 

duże znaczenie dla dowiedzenia przypisywanego podstępu816. 

 
gravitatem, serietatem qualitatis obiectivae quod spectat, perpendenda est etiam subiectiva qualitatis valutatio 
atque, modus agenda seseque gerendi illius, qui, statim ac ei comperuerit, se ab altera comparte dolo deceptum 
fuisse ad obitendum eius consensum, quatenus scienti ac volenti non fitiniuria (…).” (Sent. c. FALTIN, 
Nullitatis matrimonii, 15.12.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 850). 

814 Por. Sent. c. CIVILI, Nullitatis matrimonii, 08.11.2000, w: SRRDec. 92 (2007) 606. 
815 Por. Sent. c. RAGNI, Nullitatis matrimonii, 27.04.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 291. 
816 „Ad probationem ex actis et probatis iudex statuere debet momentum quod pars errans, dolo decepta, qualitati 

tribuit ante nuptiarum celebrationem. Confirmare oportet qualitatis ignorantiam ante matrimonium. Item 
statuere debet utrum dolus ad obtinendum matrimonialem consensum patratus fuit. (…) Etsi haud videatur 
rupture proxima cum coniux veritatem detexit, tamen obliviscendum non est, et praecipue hac in provincia, 
vitam commune multa manifestare, quia omnis casus historiam peculiarem habet et reactiones partis deceptae, 
ambientis socialis professionalisque. 

 Enim accidere potest quod nuptura hic et nunc multis ex causis impossibilis habeatur; quinimmo non insolitum 
videtur quod pro quodam tempore pars decepta, humaniter agens perscrutat momentum opportunum ad 
separationem instaurandam. Quapropter mens vel indolis partis deceptae necnon circumstantiae prae et post 
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4.3. Przymioty osoby z kan. 1097 § 2 na podstawie orzeczeń 

rotalnych – znaczenie waloru subiektywnego i obiektywnego 

 

Lista przymiotów, które były causa contrahendi analizowanych wyroków, 

została przedstawiona w poprzednim rozdziale. Jego konkluzja wskazuje na to, że sam 

przymiot nie ma wpływu na ostateczny wyrok. Choćby najbardziej określony, 

najbardziej „podręcznikowy”, nierzadko znalazł się w grupie wyroków non constare de 

nullitate. W tym miejscu spróbujemy odszukać i wskazać we wszystkich zebranych 

orzeczeniach rotalnych, czy walor subiektywny i obiektywny przymiotu był w ogóle 

podejmowanym tematem przez sędziów, a jeśli tak, to jaki miał on wpływ na końcowy 

wyrok. Już na wstępie zdaje się być oczywiste, iż w grupie wyroków constare de 

nullitate wartość subiektywna przymiotu zawiera się w udowodnieniu części 

kan. 1097 § 2 principaliter et directe intendatur. Jeżeli bowiem przymiot dla strony 

wprowadzonej w błąd miał bardzo duże znaczenie subiektywne, to tym samym 

kierowała ona swoją wolę wprost i zasadniczo ku temu danemu przymiotowi. Pozostaje 

jedynie w tym przypadku stwierdzić, czy walor obiektywny miał jakiekolwiek 

znaczenie i był istotny przy ostatecznym wyroku.  

 

4.3.1. Decisiones constare de matrimonii nullitate 

 

Pierwszym wyrokiem z tej grupy jest wyrok coram Bruno z 1990 r., w którym 

kobieta zaskarżyła małżeństwo z kan. 1097 § 2. Pozwany został przedstawiony 

powódce jako osoba odpowiadająca moralnym wymogom doskonałości, powagi i 

godności oczekiwanym przez nią817. W procesie dowodzenia sędzia, na podstawie 

zeznań świadków, przyznał pełną wiarygodność powódce. Zupełnie przeciwnie ocenił 

z kolei pozwanego. Na jaw wyszedł jego brak szczerości zdemaskowany przez tę 

kobietę oraz jej świadków, a ponadto i całkiem jasno przez kłamstwa, przemilczenia i 

 
nuptiales haud negligendae sunt et magni momenti sunt ad comprobandum assertum dolum.” (Sent. c. 
MONIER, Nullitatis matrimonii, 06.11.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 712–713). 

817 Por. Sent. c. BRUNO, Nullitatis matrimonii, 26.10.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 735. 
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przechwałki jego samego818. Na podstawie zeznań świadków sędziowie doszli do 

moralnej pewności, iż powódka postanowiła zawrzeć małżeństwo wyłącznie ze względu 

na wyjątkowe wartości moralne, jakich upatrywała w mężczyźnie, a których nade 

wszystko wymagała jako właściwych temu tylko, kogo pragnęła zaślubić. Potwierdziła 

ona w swoich zeznaniach, iż zawarła małżeństwo, myśląc, że zaślubia inną osobę niż tę, 

którą mężczyzna okazał się po ślubie. Kobieta odrzuciła wielu innych starających się o 

jej rękę, ponieważ nie znalazła w nich tych zalet moralnych, które poczytywała za 

istotne819. Świadkowie powódki otwarcie i bez wahania zeznali, że wyraziła ona zgodę 

na małżeństwo przede wszystkim ze względu na rzadkie zalety moralne, jakie 

mężczyzna ukazywał820. Po zawarciu małżeństwa wyszedł na jaw brak wartości, 

których kobieta u męża wymagała. Od razu mąż uczynił dla żony pożycie niemożliwym, 

okazując się osobą zgoła odmienną od tej, którą powódka poznała w czasie 

narzeczeństwa. Traktował kobietę tak szorstko jak służącą; odmawiał tego, co było 

konieczne dla utrzymania i zadbania o zdrowie; pragnął tylko własnych korzyści 

materialnych; bez przerwy usiłował wyłudzić pieniądze od rodziny żony821. Z akt 

procesu wynikało niezbicie, że był on niegodziwcem, brutalem skłonnym do 

rękoczynów, krętaczem, chciwcem i kobieciarzem. Przed ślubem zataił przed 

narzeczoną oraz jej rodziną fakt bliskiego związku utrzymywanego przez szereg 

miesięcy z inną kobietą, mężatką po separacji, z którą też – jak się wydaje – miał 

dziecko822. Konkludując, sędziowie orzekli, iż błąd spowodowany przez pozwanego, w 

który popadła powódka, a który stał się przyczyną zawarcia małżeństwa, czyni owo 

 
818 „Plena credibilitas actrici concredenda est; patet ex testium depositionibus et praesertim ex interno actorum 

examine. 
 Conventus e contra fidem non meretur. Eius carentia sinceritatis, a muliere et ab eius testibus denuntiata, 

clarissime quoque ex mendaciis, reticentiis et elationibus ab eodem prolatis eruitur.” (Tamże, 738). 
819 „Indubium est actricem matrimonium inire statuisse tantummodo ob eximias singulars qualitates morales quas 

exstare in viro putabat et prae omnibus exigebat, cum unico marito responderent quem ducere intendebat. Ait 
nempe: «Io ho contratto matrimonio pensando di sposare un’altra persona non quella che si è manifestata dopo 
le nozze» (…) Et revera ipsa alios procos recusavit, quia eis non invenerat illas dotes morales quas essentiales 
putabat.” (Tamże, 739–740). 

820 Por. tamże, 740. 
821 „Inito coniugio, apparuit defectus qualitatum quas mulier in convento exegerat. 
 Vir statim vitam impossibilem uxori reddidit, omnino diversum se ostendens a persona perdurante 

sponsaliorum tempore ab actrice cognita mulierem uti famulam aspere tractabat, et necessarium pro vita 
cotidiana et pro salutis curatione denegabat et tantummodo sua commode oeconomica quaerens, continue 
pecuniam a familia uxoris obtinere studebat.” (Tamże, 740–741). 

822 Por. tamże, 741. 
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małżeństwo nieważne, ponieważ brak wartości wymaganych przez kobietę jako 

wchodzących w istotę (substantiam) kontraktu małżeńskiego w ogóle u mężczyzny nie 

było823. Sędziowie nie dokonali oceny przymiotów mężczyzny. Dowody wskazywały 

na zajście błędu oraz tego, że były to przymioty wprost i zasadniczo wymagane przez 

powódkę. Ciekawy jest również fakt, że była to pewna grupa przymiotów moralnych 

mężczyzny, nie zaś jeden ściśle sprecyzowany. Mimo to akta procesowe bez wątpienia 

wskazywały na nieważność zgody małżeńskiej wyrażonej przez kobietę. 

Kolejny wyrok dotyczył przymiotu bezpłodności kobiety824. Zarówno 

świadkowie, jak i strony byli zgodni co do tego, że powód przy zawieraniu małżeństwa 

z pozwaną chciał stworzyć rodzinę z potomstwem oraz że sądził, iż pozwana obdarzona 

jest zdolnością rodzenia dzieci825. Powód zeznał o swoim zamiarze sprzed zawarcia 

małżeństwa dotyczącym stworzenia rodziny i posiadania potomstwa – to był jego 

główny powód zawarcia małżeństwa. Potwierdziła to też w swoich zeznaniach 

pozwana. Skoro więc powód przy zawieraniu małżeństwa intenderit narzeczoną jako 

obdarzoną zdolnością zrodzenia dzieci, a co do tej zdolności wprowadzono go w błąd, 

oczywiste wydawało się jego zaniepokojenie, gdy spostrzegł u małżonki brak oznak 

ciąży. Po kilku miesiącach kobieta poddała się badaniom lekarskim, niemniej wszystkie 

możliwe kuracje i pomoce medyczne, które otrzymała w różnych szpitalach, a na które 

powód przeznaczył pieniądze, nawet przekraczające jego własne możliwości, nie 

przyniosły żadnej poprawy. Wreszcie, kiedy powód poznał, że bezpłodność pozwanej 

jest nieuleczalna, zerwał z nią pożycie małżeńskie i nie wykazywał żadnego 

zainteresowania pozwaną826. Należy jednak zaznaczyć, że w toku procesu rzeczą 

oczywistą było, iż pozwana bynajmniej nie wprowadziła podstępnie powoda w błąd co 

do swej bezpłodności, zeznała bowiem, iż ona sama przed ślubem nie miała wiedzy o 

swojej niezdolności do poczęcia dziecka827. O istnieniu błędu sędziowie byli przekonani 

 
823 „Error a convento inductus, in quem actrix prolapse est et qui causam dedit nuptiali contractui, matrimonium 

irritum reddit quia qualitates a muliere postulatas tamquam ad substantiam pacti matrimonialis pertinentes, 
omnio in viro defuerunt.” (Tamże, 744). 

824 Por. Sent. c. STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 13.12.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 847–855. 
825 „Omnes hac in causa concordant actorem in nuptiis ineundis cum parte conventa familiam creare voluisse cum 

prole atque censuisse sponsam guadere capacitate generandi filios.” (Tamże, 853). 
826 Por. tamże, 853. 
827 „I did not know, before the marriage, that I was incapable of convincing. There were irregular periods. It used 

to happen. I did not know this would cause infertility. I have not told my mother or anybody about these 
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nie tylko z faktu nieświadomości istnienia braku przymiotu zamierzonego przez 

mężczyznę w czasie zaślubin, braku potwierdzonego następnie przez lekarzy, ale 

najbardziej ze sposobu postępowania powoda od razu, gdy ten dowiedział się, że 

przymiotu przez niego wymaganego u małżonki brak nieodwołalnie. Także świadkowie 

byli zgodni co do tego, że jedyną przyczyną definitywnej separacji była „jej 

bezpłodność”828. Warto zauważyć, iż w tej sprawie sędziowie nie dociekali, czy 

mężczyzna odpowiednio zbadał w okresie przedślubnym, czy jego wybranka była w 

istocie zdolna do zrodzenia potomstwa. Ten element dowodzenia został pominięty. Nie 

odniesiono się również do oceny wartości przymiotu, być może słusznie oceniając, że 

zdolność posiadania dzieci, która wpisuje się poniekąd w cele małżeństwa zawarte w 

kan. 1055, jest ze swej natury bezapelacyjnie obiektywnie istotnym przymiotem. 

W wyroku coram Palestro z dnia 22 maja 1991 r. pojawił się podobny przymiot 

zdolności zrodzenia potomstwa po stronie kobiety829. Powód, który był 46-letnim 

wdowcem, poślubił młodszą o ponad 10 lat kobietę posiadającą już dwójkę swoich 

dzieci. Mężczyzna liczył na własne potomstwo, które zostałoby spadkobiercą jego 

majątku. Niestety, po półtora roku wspólnego pożycia kobieta wyznała mężowi, iż nie 

jest zdolna do zrodzenia kolejnych dzieci830. Sama pozwana w swoich zeznaniach 

potwierdziła, iż mężczyzna był wobec niej absolutnie szczery w związku ze swoimi 

oczekiwaniami i poinformował ją o nich przed ślubem. Potwierdzili to także 

świadkowie. Ponadto jeden z nich, ksiądz asystujący przy zawieraniu małżeństwa, 

potwierdził, iż związek ten był zawierany dla wygody obu stron831. Kobieta już przed 

zawarciem małżeństwa poroniła, co skutkowało jej bezpłodnością. Wiedząc o tym oraz 

o warunku, jaki mężczyzna postawił, świadomie wprowadziła go w błąd i doprowadziła 

do zawarcia małżeństwa832. Niekwestionowany walor obiektywny przymiotu nie 

 
irregular periods. I did not tell Verghese or his relatives about this at the time of marriage proposal.” (Tamże, 
854). 

828 „Error vero evincitur non solum ignorata a viro tempore nuptiarum intentae qualitatis carentia, medicorum 
attestationibus deinceps confirmata, sed potissimum modo sese gerendi actoris statim ac compertum habuit 
qualitatem ab ipso requisitam in conventa irreparabiliter defecisse. Omnes sane probant unicam causam 
definitivae separationis ab actore impositae parti conventae fuisse «her infertility»„ (Tamże). 

829 Por. Sent. c. PALESTRO, Nullitatis matrimonii, 22.05.1991, w: SRRDec. 83 (1994) 315–321. 
830 Por. tamże, 315. 
831 Por. tamże, 326. 
832 Por. tamże, 327. 
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wzbudził żadnej oceny wśród sędziów. W tej sprawie walor subiektywny wydaje się 

być także niekwestionowany, jak zresztą i w każdej innej zakończonej wyrokiem pro 

nullitate. 

Zdolność posiadania potomstwa po stronie kobiety stała się również 

przedmiotem w procesie coram Giannecchini z 4 marca 1994 r.833. Proces toczył się bez 

udziału pozwanej, lecz nie było to utrudnieniem w procesie dowodzenia nieważności 

małżeństwa834. Ze wszystkich okoliczności i zeznań powoda było oczywiste, że 

przymiot zrodzenia potomstwa przez pozwaną był bezpośrednio i zasadniczo 

zamierzony. Pragnienie potomstwa zostało rozbudzone w mężczyźnie do tego stopnia, 

że po około miesiącu od pierwszego spotkania doszło do zawarcia małżeństwa, w 

którym upatrywał on pozwaną za środek do osiągnięcia zamierzonego celu. W intencji 

powoda założenie rodziny nie wiązało się w pierwszej kolejności z posiadaniem żony, 

lecz przede wszystkim dzieci. Według niego to dzieci ustanawiały rodzinę, nie 

małżonka835. Uporczywa nieobecność pozwanej w procesie od czasu rozpatrywania jej 

w I instancji nie tylko nie utrudniła dowodzenia, ale miała również swoje znaczenie 

dowodowe. Pozwana „zbiegła” po dwóch i pół roku wspólnoty małżeńskiej, nie podając 

swojego nowego miejsca zamieszkania. Znając intencje powoda, nie wyjawiła mu 

swoich uwarunkowań ginekologicznych, oszukała go co do tego, na czym najbardziej 

mu zależało, zaś na koniec sama uciekła, by nie by nie zostać odrzuconym u swoich 

rodaków. Kiedy kobieta zrozumiała, że nie może mieć dzieci, ukryła się, jakby była 

niegodną relacji społecznych i przez to także życia w małżeństwie. Tak właśnie 

sędziowie ocenili sposób postępowania kobiety, co tylko wzmocniło dowód na 

wprowadzenie mężczyzny w błąd836. Sędziowie nie podjęli również i w tym wyroku 

 
833 Por. Sent. c. GIANNECCHINI, Nullitatis matrimonii, 04.03.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 134–143. 
834 „Perdurante absentia partis conventae per edictum citatae, incassum cesis conaminibus illam saltem audiendi, 

nunc Nobis onus incumbit, scripturis defensionalibus rite commutates, respondendi dubio die 5 octobris 1993 
concordato: An constet de nullitate matrimonii, in casu, ob errorem personae vel saltem in qualitate personae.” 
(Tamże, 135). 

835 „Notatum volunt Patres qualitatem conventae generandi filios directe et principaliter intentam fuisse ex 
omnibus corcumstantiis et verbis actoris clare patere. 

 Desiderium prolis iamdiu vel nimius cultum et ex necessitate dilatum ita quodam modo concitatum factum est 
ut post circiter mensem e primo occursu cum futura uxore matrimonium contraheret. 

 In intentione actoris familiam condere non est uxorem sed potius filios habere. Filii familiam constituent, non 
uxor: «Mi sono sposato per questo… volevo bambini»„ (Tamże, 140). 

836 Por. tamże, 140. 



242 
 

rozważań w przedmiocie oceny przymiotu, zarówno subiektywnego, jak i obiektywnego 

jego znaczenia.  

Następny wyrok wydany w polskiej sprawie także dotyczył zdolności kobiety do 

posiadania potomstwa837. Proces dowodzenia sędziowie rozpoczęli od oceny 

wiarygodności stron, by następnie uznać za najważniejszy dowód sposób postępowania 

i zachowanie wprowadzonego w błąd mężczyzny po odkryciu prawdy838. Sprawa ta od 

początku toczyła się bez udziału pozwanej, która ze względu na niemożliwość ustalenia 

jej miejsca zamieszkania, została ogłoszona nieobecną w procesie w trybunale I i 

II instancji. W trakcie procesu toczącego się w Rocie Rzymskiej, udało się ustalić 

miejsce pobytu pozwanej a także przesłuchać ją w trybunale I instancji. Niemniej jednak 

na podstawie jej wyjaśnień, dlaczego poprzednie instancje spotkały się z takimi 

trudnościami w skontaktowaniu się z nią, nie została ona przez turnus rotalny uznana za 

wiarygodną839. Powód w skardze powodowej napisał: „Celem zawartego przeze mnie 

małżeństwa było stworzenie rodziny i posiadanie dzieci. (…) W przeciągu tych 

13 miesięcy naszego normalnego wspólnego życia małżeńskiego zmierzającego do 

posiadania dzieci nie dało ono spodziewanych efektów, dlatego okazało się w 

konsekwencji, że moja żona była niepłodna i wiedziała o tym przed zawarciem ze mną 

związku. Przez to, że mnie okłamała, poczułem się oszukany i od tej pory zaczęły się 

wielkie problemy i konflikty, jak też nieufność pod adresem mojej żony, która 

zaproponowała mi – bez mojej akceptacji – adoptowanie dziecka, z czego potem można 

było wnioskować, że nie mogła mieć własnych dzieci”840. To wszystko zostało też 

powtórzone przez powoda podczas składanych przez niego zeznań sądowych841. 

 
837 Por. Sent. c. FALTIN, Nullitatis matrimonii, 03.06.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 433–443. 
838 Por. tamże, 438. 
839 Por. tamże, 439. 
840 „Actor in libello litis introductorio, postquam enarraverit quomodo et quando obviam primum Conventam 

habuit, scribit: «Lo scopo del matrimonio contratto da me era quello di creare una famiglia e avere figli», sed, 
prosequitur, dicens: «Durante questi 13 mesi [del]la nostra normale comune vita matrimoniale finalizzata ad 
avere figli non ha dato gli effetti desiderati, in quanto è risultato in seguito che mia moglie era sterile e questo 
lo sapeva prima di contrarre il matrimonio con me. Per il fatto che mi aveva mentito mi sono sentito imbrogliato 
e da quel momento sono cominciati dei grossi problemi e conflitti, come anche la sfiducia verso mia moglie». 
Ac deinde addit: «Mia moglie mi imponeva senza che io avessi accettato, di adottare un bambino in quanto poi 
ha dovuto ammettere che non poteva avere propri figli». Que omnia Actor in suo iudiciali examine coram 
Iudice intructore iure iurando confirmavit: «Io, sposando la convenuta, volevo avere un figlio con lei»„ (Tamże, 
440). 

841 Por. tamże. 
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Mężczyzna jasno więc wyraził, jakie było jego myślenie podczas zawarcia małżeństwa 

i wola, mianowicie zdolność żony do rodzenia dzieci – przymiot ten został wyrażony 

przez niego wobec osoby wprost i zasadniczo842. Mocne pragnienie posiadania dzieci 

przez powoda zostało potwierdzone w zeznaniach jego ojca, z kolei jego matka 

stwierdziła, że powód poślubił pozwaną, ponieważ wierzył, że ona może być normalną 

żoną i matką ich dzieci843.Oczywiste zatem wydało się dla turnusu rotalnego, że powód 

chciał stworzyć rodzinę i mieć potomstwo oraz wierzył, że pozwana jest obdarzona 

zdolnością rodzenia dzieci. Stąd sędziowie uznali oni, że zdolność pozwanej do rodzenia 

dzieci do tego stopnia wprost i zasadniczo weszła w istotę zgody małżeńskiej powoda, 

że z braku owego przymiotu małżeństwo to byłoby pozbawione sensu844. Potwierdza to 

także reakcja powoda po odkryciu pomyłki, który po ślubie poszedł do swoich rodziców 

i zaczął płakać, mówiąc, że wygląda na to, że nigdy miałby nie mieć dzieci z tego 

małżeństwa, ponieważ nie zdołają ich mieć845. Z powodu bezpłodności pozwanej w 

czasie trwania pożycia małżeńskiego miały miejsce poważne nieporozumienia i 

konflikty między małżonkami oraz z tego samego powodu po trzynastu miesiącach 

wspólności rodzinnej najpierw sami doszli oni do separacji, a następnie otrzymali 

rozwód846. Pozwana oświadczyła, iż jej płodność czy bezpłodność nigdy nie zaprzątała 

jej uwagi – ani przed ślubem, ani po – a następnie, przecząc sama sobie, stwierdziła: „Ja 

sama nie wiem, czy jestem płodna, czy nie, jakkolwiek nie starałam się mieć dzieci. Ja 

nigdy nie wykonałam badania ginekologicznego na bezpłodność”847. Kryterium reakcji, 

o którym sędziowie powiedzieli na początku części in facto, również zostało 

zanalizowane. Powód po odkryciu błędu, żywiąc jednak nadzieję w tej beznadziejnej 

sytuacji, nie odszedł natychmiast od kobiety, lecz usiłował doprowadzić do ich 

pogodzenia. W ostateczności to ona sama go opuściła oraz zażądała rozwodu. Ta 

okoliczność, jak ocenili sędziowie, nie mogła podważyć tezy powoda, szczególnie 

 
842 „Claris, igitur, verbis Actor exprimit quaenam fuit in ineundis nuptiis eius explicita mens atque voluntas, scilicet 

capacitas uxoris filios procreandi, qualitas haec ab eo prae persona directe et principaliter intenta (...).” (Tamże). 
843 Por. tamże. 
844 Por. tamże, 440. 
845 „Cum hac declaratione, congruit, errore detecto, Actoris reactio. Testis T. de reactione Actoris recordata est: 

«Dopo le nozze l’attore era andato dai suoi genitori… ha cominciato a piangere e diceva che a quanto pare non 
avrebbe mai avuto figli da questo matrimonio perchè non riuscivano ad averli»„ (Tamże). 

846 Por. tamże, 441. 
847 Por. tamże. 
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biorąc pod uwagę fakt, że był on osobą bardzo prostą i o niskiej pozycji społeczno-

kulturalnej, lecz prawie przez wszystkich świadków określoną jako „szczery i 

łatwowierny” oraz „bardzo pracowity”, „dobry, spokojny, bardzo nieśmiały, mający 

problemy ze słuchem” itp848. To właśnie mieli przed oczami sędziowie, uznając, iż 

reakcja powoda po odkryciu prawdy wyczerpała przesłanki kan. 1097 § 2. Niewątpliwie 

z punktu widzenia subiektywności oceny przymiotu był on ważny dla strony będącej w 

błędzie. Pozostały jego walor, tj. jego obiektywny osąd, został minimalnie wspomniany, 

wskazując, iż powód przywiązywał wielką wagę do zdolności kobiety do rodzenia nie 

tylko obiektywnie, lecz także subiektywnie849. 

Płodność po stronie mężczyzny jako zaskarżony przymiot występuje w ostatnim 

z zebranych wyroków – coram Erlebach z 2000 r.850. W procesie przed Trybunałem 

Roty Rzymskiej ponens uzupełnił dowodzenie wcześniejszych instancji poprzez 

rozwinięcie kryterium oceny i reakcji. W odniesieniu do pierwszego kryterium w ocenie 

sędziego było ono całkowicie widoczne po zawarciu ślubu. Na podstawie zgodnego 

zeznania stron uznano, że powódka nalegała po ślubie na dokonanie aktu małżeńskiego 

stosowanego do poczęcia dzieci, a gdy z upływem czasu nie zaszła w ciążę, poddała się 

przykrym badaniom ginekologicznym i następnie, po tym, gdy dowiedziona została 

bezpłodność mężczyzny, dokonała prób sztucznego zapłodnienia. Przynajmniej 10 razy 

odbyła podróż do Szwajcarii; małżonek towarzyszył jej jedynie na początku, ponieważ 

prawo wymagało jego zgody. Gdy i ta droga zawiodła, kobieta postanowiła nawiązać 

relację z innym, młodszym mężczyzną w celu zajścia z nim w ciążę. Turnus rotalny 

przyjął to za dowód, jak ogromne znaczenie dla powódki miało posiadanie potomstwa 

– nie dość, że poddała się sztucznemu zapłodnieniu wbrew swoim zasadom religijnym, 

to jeszcze doprowadziła do poczęcia dziecka w relacji pozamałżeńskiej. Ponadto 

 
848 „Verum quidem est, quod, detecto errore, contra spem sperans non Actor illico a muliere discessit, sed potius 

ipsa eum dereliquit atque divortium civile petiit obtinuitque. Immo, etsi Actor dicat, se fuisse «danneggiato 
essendo stato lasciato dalla mia ex moglie», nihilominus, uti videtur animos conciliare studuit. 

 Hoc factum, retinent Patres, minime inficiare potest thesim Actoris, si attendatur eum esse nedum personam 
valde simplicem et humilis condicionis socio-culturalis, prouti iam supra diximus, sed fere ab omnibus habetur 
utpote «ingenuo e si fida subito» atque «molto laborioso», itemque «buono, tranquillo, molto timido, ha dei 
problemi con l’udito, sente poco» et ita porro. Huiuscemodi Actoris connotationes indolis ac personalitatis in 
perpendendis eius depositionibus certo ceritus prae oculis habendae sunt.” (Tamże, 442). 

849 „(...) ex quo iam indubie deduci potest ipsum capacitatem mulieris generandi, nedum obiective, verum etiam 
subiective, magni habuisse.” (Tamże, 440). 

850 Por. Sent. c. ERLEBACH, Nullitatis matrimonii, 27.01.2000, w: SRRDec. 92 (2007) 75–101. 
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powódka już przed ślubem była zdeterminowana, by mieć potomstwo. Rozmawiała na 

ten temat z pozwanym otwarcie w czasie przedmałżeńskim, co potwierdził również 

jeden ze świadków w sprawie851. Kryterium reakcji było nieco mniej oczywiste. 

Obrońca węzła w Trybunale Roty Rzymskiej ocenił, że „w praktyce kryterium reakcji 

nie występuje w sposobie zachowania powódki”852. Gdy odkryła bowiem bezpłodność 

mężczyzny, kontynuowała wspólne życie i poddała się sztucznemu zapłodnieniu 

heterologicznemu, które było przeprowadzane kilkakrotnie od kwietnia 1989 r. do lipca 

1990 r. Po otrzymaniu wyników badań nasienia mężczyzny powódka była w rozpaczy, 

ale przez wzgląd na swoje wychowanie religijne nie zdecydowała się przerwać 

wspólnoty małżeńskiej, lecz trwać przy nim w nadziei na przyszłe ich potomstwo853. 

Reakcję powódki potwierdziła w zeznaniach jej matka854. Stąd, jak ocenił turnus 

rotalny, miała tutaj miejsce przede wszystkim reakcja psychologiczna powódki, której 

 
851 „Examen hucusque factum voluntatis partis actricis nitebatur potissimum in probatione directa. Haec tamen 

ordinarie compleri debet per probationem indirectam ita ut omne periculum evanescat probationis artificialis 
(relate ad partem) vel aestimationis erratae (ex parte iudicis). 

 a) Quod attinet ad criterium aestimationis, sine heasitatione est dicendum hoc post nuptias omnio clarissime 
patere. 

 Ex concordi depositione partium admitti potest Actricem institisse post nuptias ut actus coniugales haberentur 
apti ad filios procreandos, at elapse tempore nulla habita conceptione sese prompte subiicit fastidiosis 
examinibus gynaecologicis et dein, probate sterilitate viri, gravosa conamina perfecit inseminationis artificialis. 
Saltem decies sese volvit in regionem Helveticam; maritus solimmodo initio cum ea iter perfecit ob 
necessitatem manifestandi proprium consensum a lege civili requisitum. Sed clausa etiam hac via, quae sine 
effectu mansit, in relatione sentimentali instaurata cum Aldone – haud obstante praecarietate illius relationis – 
institit ut perficerantur actus ad conceptionem vim peremptoriam istius desideria Actricis: «volendo Donatella 
a tutti i costi il figlio…»„ (Tamże, 93). 

852 „Criterium reactionis, e contra, non est idem manifestum hoc in casu. Novus Defensor vinculi in Rota deputatus 
censuit quod «practice, criterium reactionis in Donatillae modo agenda defecti».” (Tamże, 93). 

853 „Habito exitu examines liquidi seminalis. Actrix ita refert de proprio statu animi: «Mi crollo il mondo addosso, 
mi senti profondamente ingannata (…). Ebbi crisi di sconforto (…). Mi aveva tradito anche nelle mie esigenze 
femminili più profonde. Tuttavia non feci pazzie. La mia formazione religiosa me lo impediva e cercai, 
nonostante cio che vivevo dentro, di mandare avanti quel ménage e di sognare un futuro di figli, anche se non 
di figli di mio marito»„. (Tamże, 94). 

854 „ Detecta enim sterilitate viri mulier prosecuta est vitam commune et sese subiecit conaminibus foecundationis 
heterologae, peractis a mense aprili anni 1989 usque ad mensem iulium anni 1990. Res tamen ab imis sunt 
perspinciendae! 

 Habito exitu examines liquidi seminalis, Actrix ita refert de proprio statu animi: «Mi crollo il mondo addosso, 
mi senti profondamente ingannata (…). Ebbi crisi di sconforto (…). Mi aveva tradito anche nelle mie esigenze 
femminili più profonde. Tuttavia non feci pazzie. La mia formazione religiosa me lo impediva e cercai, 
nonostante ciò che vivevo dentro, di mandare avanti quel menagee di sognare un future di figli, anche se non 
di figli di mio marito». Hanc reactionem confirmat mater Actricis: «Quando si scorpi la sterilità di Giorgio, 
Donatella rimase molto male. Era molto delusa e diceva che lei senza figli non voleva stare. Si rivolse ai medici 
e questi suggerirono la fecondazione artificiale»„ (Tamże, 93–94). 
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nie można było pominąć, zważywszy na wiarygodność kobiety i zeznanie jej matki. W 

tym kontekście wiarygodne wydało się sędziom także ostatnie zeznanie kobiety złożone 

podczas rozprawy w sądzie III instancji, w którym przyznała, że przestała ją interesować 

osoba małżonka, postępowała wbrew swoim zasadom religijnym, tak aby wypełnić 

swoje głębokie pragnienie posiadana dziecka855. Desperacja powódki, która 

doprowadziła ją do zajścia w ciążę pozamałżeńską i wcześniejszych prób sztucznego 

zapłodnienia, dowodziły jej determinacji i skierowania woli ku przymiotowi zdolności 

do posiadania potomstwa po stronie mężczyzny. Pomimo nowej koncepcji kryterium 

reakcji turnus nie podjął jednak oceny przymiotu samego w sobie. 

W kolejnej sprawie, w której zapadł wyrok constat de nullitate, powódka, która 

w chwili zawarcia małżeństwa miała 25 lat, wymagała mężczyzny w określonym wieku, 

czyli około 30-letniego, obdarzonego moralnymi przymiotami, stałością i uczciwością, 

w przeciwnym razie nigdy nie wyszłaby za niego za mąż856. W toku postępowania 

dowodowego jasno zostało pokazane, co wynikało nie tylko ze sposobu działania 

pozwanego w czasie trwania małżeństwa, lecz również z niektórych faktów przed 

zawarciem małżeństwa, które pozwany i jego krewni umiejętnie zataili przed 

narzeczoną, że kobieta popadła w poważny błąd odnośnie do wymaganych przymiotów 

u mężczyzny. Po zawarciu małżeństwa wyszedł na jaw brak przymiotów, których 

kobieta wymagała u pozwanego. Mężczyzna sprawił, że życie z nim stało się dla kobiety 

niemożliwe, okazując się zupełnie innym człowiekiem od tego, którego ona znała z 

czasów narzeczeńskich, a także starszym niż twierdził857. Różnica wieku w istocie 

wynosiła 13 lat, a by to ukryć przed ślubem, mężczyzna przedstawił księdzu 

 
855 „Hoc in contextu credibilis videtur novissima explanatio Actricis, in tertia instantia data: «A quel punto di mio 

marito non mi importava più granché, mi importava di colmare la mia solitudine e di non sprecare gli anni di 
matrimonio vissuti considerando anche che gli anni passavano. Mi rendo conto che a quel momento misi da 
parte i miei principi cristiani e ogni ragionevolezza per aver un figlio ad ogni costo».” (Tamże, 94). 

856 Por. Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 06.02.1992, w: SRRDec. 84 (1995) 58. 
857 „Mulierem in gravem errorem incidisse circa qualitates in viro exigitas, clare patet non solum ex modo sese 

gerendi viri conventi perdurante vita coniugali, sed etiam ex nonnullis factis praenuptialibus, quae ipse 
sponsam eiusque familiares callide celavit. 

 Inito coniugio, apparuit defectus qualitatum, quas mulier in convento exegebat. 
 Vir statim vitam impossibilem uxori reddidit, omnio diversum se ostendens a persona perdurante sponsaliorum 

tempore ab actrice cognita.” (Tamże, 60). 
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sfałszowany akt urodzenia858. Następnie wyszły na jaw kolejne kłamstwa mężczyzny: 

brak wykształcenia wyższego, a nawet zdanej matury, obecność zaburzeń psychicznych, 

depresja oraz kłopoty finansowe859. Powódka, kiedy odkryła, że została oszukana co do 

osoby męża, po upływie kilku miesięcy złożyła skargę powodową do trybunału 

I instancji860. W tej sprawie także nie podjęto kwestii obiektywnej oceny przymiotów. 

Ponieważ sprawa była procedowana również z tytułu podstępnego wprowadzenia w 

błąd, stąd być może w części dotyczącej tejże wady zgody pochylono się nad wagą 

przymiotów mężczyzny. 

Bardzo interesujący dla niniejszych rozważań jest wyrok coram Stankiewicz z 

27 stycznia 1994 r.861, w sprawie, która była prowadzona także z tytułu podstępnego 

wprowadzenia w błąd co do przymiotu zdrowia psychicznego po stronie kobiety. W tej 

sprawie nie udowodniono podstępu, a jedynie błąd w umyśle mężczyzny, który wprost 

i zasadniczo poszukiwał u swojej przyszłej żony pełnego zdrowia psychicznego. 

Sędziowie, analizując dokładnie całą historię choroby kobiety, a także zachowania 

mężczyzny z okresów przed i po zawarciu małżeństwa, ocenili, że mężczyzna wysoko 

cenił ten przymiot i u strony pozwanej wymagał go w sposób bezpośredni i zasadniczy. 

 
858 „Dopo un periodo di due mesi dal matrimonio siamo andati alla casa dei suoi genitori... Per alcuni giorni 

eravamo lì. Un giorno ho visto nel diario di Appachen Thomas, la data della sua nascita scritta: 21–05–1945; 
la differenza di otto anni. Allora la differenza tra di noi e 13,5 (tredici e mezzo), una differenza molto grande. 
Prima non riusci a capire questo come un tradimento ‘un inganno’. Spaventata così chiesi una spiagazione. 
(…) Appachen mi disse: „Il giorno della mia nascita è il 21–05–1945. Perciò ho 38 enni di età”. Poi ho parlato 
apertamente di questo suo inganno, soltanto con suo consenso. Per nascondere questo inganno documenti della 
Chiese sono stati falsificati, per quanto riguarda la data della nascita. Un suo zio si chiama Jose, insieme con 
Appachen andarono per ottenere il certificato del battesimo della Chiesa di Kadaplamattam. Il notaio, avendo 
ricevuto denaro, scrisse l’eta come 21–05–1953, otto anni meno di ciò che era nel documento originale, facendo 
30 anni di età per Appachen. Il parroco firmò il documento, avendo fiducia nel notaio. Quel certificato fu 
consegnato al Padre Pathyill, il parroco di Kanjangad. Seguendo questo certificato, il registro di Kanjangad 
contiene questa data di nascita.” (Tamże, 61). 

859 „Similmente anche in altre cose lui mi ha detto delle bugie. Una volta mi disse che lui avrebbe fatto due anni 
dell'universita. Poi mi disse che lui ha fatto soltanto tre mesi nell'università. Poi quanto ho saputo la verità, lui 
mi disse che ha fatto soltanto l'esame di maturità. Poi ho saputo dal paese nostro che lui non ha potuto superare 
gli esami di maturità. Per quanto riguarda il disturbo mentale prima del fidanzamento poi abbiamo saputo che 
Appachen ha avuto depressione mentale spesse volte... Fece commercio insieme con lo zio Jose... perse tutto 
il danaro perchè non era capace... Durante il disturbo mentale, lui a questa età adulta piange come un bambino... 
si gettava sul letto come un blocco di legno... Quando si arrabbiava e quando piangeva la faccia sua non era 
normale... Inoltre ha questa malattia mentale, descritta sopara; lui ha anche malattia fisica... Ciò che mi disturba 
di più è il fatto che lui non ha detto la verità per quanto riguarda la condizione mentale e poi mi ha ingannato 
quando il matrimonio fu negoziato.” (Tamże). 

860 Por. tamże. 
861 Por. Sent. c. STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 27.01.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 74–75. 
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W tym celu przeprowadził on odpowiednie dochodzenie, także pośród rodziny 

pozwanej. Na próżno jednak, bowiem w odpowiedziach czy to pozwanej, czy jej 

domowników nie padła informacja o kuracji psychiatrycznej, której poddała się jeszcze 

przed ślubem862. Jest to jeden z nielicznych wyroków, w którym natrafiamy na całkiem 

obszerną ocenę samego przymiotu. Turnus ocenił, iż nie można było zaprzeczyć, że 

przymiot zdrowia psychicznego współmałżonka miał wielkie znaczenie dla wspólnoty 

życia małżeńskiego, tak że z natury swojej wspólnota małżeńska mogła być poważnie 

zakłócona, i dlatego przymiot ten mógł być zamierzony przez zawierającego 

małżeństwo w sposób bezpośredni i zasadniczy863.  

Dnia 25 października 1996 r. finał znalazła sprawa, w której mężczyzna 

zaskarżył ważność swojego małżeństwa, gdyż zawierał go pod warunkiem, iż kobieta 

oczekiwała wspólnego potomstwa i że przyjmie ona także chrzest przed ślubem864. 

Sędziowie nie mieli wątpliwości, że błąd co do przymiotu kobiety po stronie mężczyzny 

został wystarczająco udowodniony. Powód bowiem poza domniemaną ciążą kobiety 

miał przed oczami przymiot przyszłej żony i w prostocie serca szukał bezpośrednio i 

zasadniczo kobiety nim obdarzonej. Był także, przygotowany na to, żeby odwołać ślub, 

jeśli kobieta nie przyjęłaby wiary katolickiej865. W osiągnięciu pewności moralnej 

pomógł sędziom także argument przeciwny, mianowicie powód całkowicie wzbraniał 

się przed wzięciem za żonę kobiety nieochrzczonej lub ochrzczonej, która by jednak nie 

wierzyła i odrzucała przestrzeganie zasad religii866. Wszyscy świadkowie jednomyślnie 

 
862 „Actor autem, ut iam supra dictum est, hanc qualitatem magni habuit eamque un parte conventa directe et 

principaliter requisivit. Ad hunc finem enim indagationem sufficientem perfecit, sed frustra. Nam in 
responsionibus sive conventae sive eius familiarium defuit mentio curationis psychiatricae, quam ipsa iam ante 
nuptias subierat.” (Tamże, 74–75). 

863 „Infitiandum non est quin qualitas sanitates psychicae compartis maximi momenti sit pro consortio vitae 
coniugalis eiusque defectus, praetermissa iam questione influxus morbi psychici in gravem defectum 
discretionis iudicii (can. 1095 n. 2) vel in defectum capacitas assumendi essentiales matrimonii obligations 
(can. 1095 n. 3) natura sua consortium coniugale graviter quoque perturbare valet, ideoque a contrahente directe 
et principaliter intendi potest.” (Tamże, 74). 

864 Por. Sent. c. SERRANO RUIZ, Nullitatis matrimonii, 25.10.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 649–656. 
865 „Ad hoc alterum caput nullitatis quod attinet videtur illud satis probatum esse. Actor enim praeter praesumptam 

mulieris praegnationem, qualitatem futurae uxoris bene prae oculis habebat et simplici corde directe et 
principaliter mulierem illa praeditam quaerebat, ex sese toto nisu dispositus qui nuptiis valediceret ni qualitas, 
scilicet adhaesio mulieris ad fidem, foedus ingrederetur.” (Tamże, 653). 

866 „Res ab omnibus testibus confirmatur. Etenim uno ore omnes referent Actorem a Conventa exegisse 
baptismum. Et siquidem mulier iam adulta esset talis Ecclesiae adhaesio secum ferebat ex sese et praesertim 
pro viro sinceram susceptionem vitae christianae in actu ponendae (…).” (Tamże, 654). 



249 
 

zeznali, że powód wymagał od pozwanej przyjęcia chrztu, który było dla niego 

jednoznaczne z praktykowaniem przyjętej religii. Kobieta, aby zawrzeć małżeństwo, z 

którego nie chciała zrezygnować, przyjęła chrzest, lecz w umyśle pozostała ateistką, jak 

to wyraźnie wykazała swoim sposobem postępowania w okresie całego życia 

małżeńskiego. Poza tym nigdy nie wypełniała ona praktyk religijnych; nie była wierna; 

opuściła małżonka; domagała się rozwodu wbrew woli mężczyzny, który uzyskała w 

celu zawarcia nowego małżeństwa. W związku z powyższym sędziowie ocenili, że 

kobieta symulowała istnienie u niej tych przymiotów, które mężczyzna zamierzył w 

sposób bezpośredni i zasadniczy, biorąc ją za żonę867. Przymioty pozwanej w 

subiektywnej ocenie powoda z pewnością miały ogromne znaczenie, stąd też sprawa 

zakończyła się wyrokiem orzekającym nieważność małżeństwa. Sędziowie jednak nie 

podjęli oceny obiektywnego znaczenia przymiotu i jego ewentualnego wpływu na 

ważność wyrażanej zgody małżeńskiej. 

Kolejny wyrok jest jednym z wielu przykładów przenikania się wad zgody z 

kann. 1097 § 2 oraz 1098. Przyczyną zawarcia małżeństwa przez powoda była rzekoma 

ciąża kobiety868. Powód zadeklarował kobiecie gotowość do zawarcia z nią małżeństwa. 

Na dwa tygodnie przed ślubem matka kobiety poinformowała jednak mężczyznę, iż jego 

przyszła małżonka dokonała aborcji. Przygotowania do ślubu były już zbyt daleko 

posunięte, stąd mężczyzna nie wycofał się ze swoich deklaracji. Niemniej, gdy poznał 

prawdę ujawnioną mu przez kobietę, natychmiast od niej odszedł i wniósł o rozwód 

 
867 „Uti ex actis eruitur, mulier ut nuptias iniret, quibus abrenuntiare nolebat, baptismum recepit, sed in corde athea 

mansit, sicut ex suo quoque modo agenda perdurante tota vita coniugali aperte manifestavit. Declarationes 
plurimae sunt. Ab una Actoris possumus reliquas discere: «Questo (scil. Pratica religiosa) non è stato una cosa 
indifferente per me, cercavo di persuaderla con i discorsi, affiniché andasse in chiesa. Il risultato nullo. Ho 
dovuto rassegnarmi a questo, perché non vi è stata alcuna altra via (di) uscita». 

 Sufficiat hic reffere quod a proxime noscens adiunctum mater Conventae declaravit: «Lei ha ricevuto il 
battesimo per accondiscendere Adriano… Non lo si vedeva (in lei dopo aver ricevuto il Battesimo qualche 
cambiamento nei suoi atteggiamenti dovuto al ricevimento di questo sacramento)… Di quel battesimo non 
parlava (diceva) nulla. Questa cosa non le faceva ne caldo ne freddo… Adesso pure non va in chiesa… Io non 
la vedevo che fosse andata in chiesa oppure che avessa pregato».  

 Ceterum numquam praecepta religionis implevit; fidelitatem non servavit; maritum dereliquit; divortium contra 
voluntatem viri petivit ac obtinuit ut novas nuptias civiles iniret… Quare morali certitudine concludi potest 
mulierem simulavisse existentiam pense seipsam illarum qualitatum, quas vir directe et princiapliter intendebat 
in nubendo.” (Tamże). 

868 Por. Sent. c. FALTIN, Nullitatis matrimonii, 30.10.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 671–679. 
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cywilny869. W toku dowodzenia fikcyjną ciążę w celu uzyskania zgody małżeńskiej 

poświadczyła sama kobieta, a także jej matka870. Wszystkie zatem elementy 

kan. 1097 § 2 zostały udowodnione, włącznie z jakże istotnym kryterium reakcji. Ocena 

obiektywna przymiotu nie została jednak i tutaj podjęta. 

Przymiot wykształcenia medycznego oraz bycia lekarzem był przyczyną 

zawarcia małżeństwa przez powódkę w kolejnej z omawianych spraw. Kobieta, będąc 

oczarowaną przymiotami mężczyzny, oraz sądząc, że jest on lekarzem 

„wyspecjalizowanym w neurologii”, po siedmiu latach przedślubnej znajomości 

zawarła małżeństwo871. Od początku znajomości nie tylko wobec powódki, lecz także 

wobec rodziców i przyjaciół pozwany przedstawiał się jako osoba, która ukończyła 

studia, lub jako naukowiec. Wszyscy podziwiali wiedzę i inteligencję mężczyzny, 

prosili go również o porady lekarskie872. Kobieta chciała małżeństwa z mężczyzną 

obdarzonym wszystkimi cechami, którymi ten zawsze się przed nią chwalił, tj. że jest 

lekarzem i badaczem. Innymi słowy przymiot, który ona zamierzyła wprost i 

zasadniczo, rozumiany był jako „professionista”. W czasie zawarcia małżeństwa 

mężczyzna w żadnym wypadku nie miał tytułu lekarza ani badacza, jak to zostało 

wyraźnie wykazane na podstawie akt873. Sędziowie zwrócili także uwagę na dwa 

aspekty oceny relacji podmiotu do przymiotu, jak również jego rzeczywistej obecności 

– subiektywny i obiektywny. Subiektywnie bądź odnośnie do osoby błądzącej z akt 

jasno wynikało, jak już widzieliśmy, że kobieta stanowczo popełniła błąd, uważając 

mężczyznę za prawdziwego lekarza; obiektywnie bądź z kolei odnośnie do 

rzeczywistego braku tytułu lekarskiego, przed zawarciem małżeństwa, a także długo po 

 
869 „Vir honeste possibilitatem adsertae graviditatis, admisit quin aliqua doli suspicio in eo exsurgeret. Mulier, 

autem, dolose agens, consulto virum in errorem induxit. Actor, sua vice, ei promisit, se eam sibi in uxorem 
ducere paratum esse, intendens directe et principaliter, etsi implicite, praesuppositam praegnantiam mulieris, 
prae eius persona. Vir, enim, ante matrimonium, obiectivam rei veritatem non cognoscebat. Qua cognita, ex 
explicita mulieris conventae confessione, vitam commune illico abrupit, eam dereliquit et a Tribunali civili 
divortium petit obtinuitque, uti ex infradicendis fuse lateque patebit.” (Tamże, 676–677.) 

870 Por. tamże, 677. 
871 Por. Sent. c. MONIER, Nullitatis matrimonii, 6.11.1998, w: SRRDec. 90 (2001) 708. 
872 „Etsi vir conventus affirmet se medicum non fuisse, tamen ab initio frequentationis non solum coram Actrice 

sed etiam coram parentibus ac amicis se praebebat uti laureatum vel «ricercatore». (…) Testes quoque de 
medici qualitate certi errant et artis auxilium rogabant (…).” (Tamże, 714–715). 

873 Por. tamże, 715. 
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jego zawarciu874. Sędziowie nie pominęli faktu, iż przez około 15 lat mężczyźnie udało 

się zwodzić kobietę. Zgodzili się jednak z adwokatem powódki, który słusznie 

zauważył, że było dla niej rzeczą niemożliwą poznać prawdziwą osobowość 

mężczyzny, ocenić prawdziwą naturę jego pracy i zawodu, gdyż była zasypana 

pseudonaukowymi wiadomościami i przedsięwzięciami swojego męża; poza tym było 

jej trudno zdobyć wiadomości na temat podróży pozwanego z jednego miasta do 

drugiego bądź z jednego państwa do drugiego, mieć prawdziwe informacje co do relacji 

społecznych czy obowiązków zawodowych pozwanego, wszystkie bowiem informacje 

były osnute tajemnicą. On sam nigdy nie zostawił w domu wiadomości dotyczących 

adresu hoteli, w których przebywał, bądź numeru telefonu, tak że powódka nie mogła 

się z nim skontaktować, jak to widać w nieprzebranej ilości dokumentów i zeznań 

świadków875. Odnosząc się poniekąd do oceny obiektywnej i subiektywnej przymiotu, 

sędziowie w swojej konkluzji stwierdzili, iż życie i osoba powódki były tak głęboko 

„wstrząśnięte” brakiem zamierzonych przymiotów u mężczyzny, że nie sposób było nie 

uznać ich w tym przypadku za mogące mieć duże znaczenie w porządku duchowym i 

całej osoby876. Do tego wyroku powrócimy jeszcze w dalszej części pracy, gdyż proces 

toczył się także z tytułu, o którym mowa w kan. 1098. 

W sprawie coram Alwan powódka twierdziła, że była ofiarą błędu co do stanu 

osoby pozwanego mężczyzny, jego ojcostwa, a także jego relacji z poprzednią żoną i 

dzieckiem poczętym z tego związku877. W trakcie procesu sędziowie badali, czy kobieta 

wiedziała o istnieniu małżeństwa cywilnego pozwanego, jego ojcostwie, jak również 

czy te przymioty miały dla niej znaczenie istotowe, tak że zrodziły błąd co do osoby lub 

co do istoty zgody; w skrócie, czy chodzi o błąd przechodzący w błąd co do osoby. 

Zatem nie do końca rozważano w tej sprawie tytuł z kan. 1097 § 2. Niemniej na uwagę 

zasługuje fakt badania sprawy w szerokim i obiektywnym kontekście. Sędziowie 

 
874 „Alis verbis attendendum est ad duplicem adspectum: subiectivum nempe et obiectivum. Subiective, seu 

errantem quod attinet, ex actis clare profluit, uti iam vidimus, mulierem firmiter errasse in habendo viro uti 
vero medico. Obiective, seu re defectus laureae doctoralis, ante matrimonii celebrationem, immo el longe post 
eandem celebrationem. Quod pariter acta causae procul dubio innotescunt.” (Tamże, 716). 

875 Por. tamże, 717–718. 
876 „Actricis vita et persona fuit tam profunde «distorta», ut Nobis recognoscendum est qualitas viri in casu, etsi 

accidentalis, quod tamen non est, fuisset, tamen grave pondus in ordine spirituali et totius personae inferre 
valuit.” (Tamże, 719). 

877 Por. Sent. c. ALWAN, Nullitatis matrimonii, 23.11.1999, w: SRRDec. 91 (2005) 683–700. 
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zgodnie uznali, iż stan mężczyzny, nawet jeśli jego uprzedni związek cywilny został 

rozwiązany poprzez rozwód, był okolicznością towarzyszącą czasu i miejsca, jak 

przymiot zmieniający osobę. Bowiem w tym okresie (lata 60.) we Włoszech osoba 

rozwiedziona była stygmatyzowana. Następnie, ze względu na publiczne uznanie 

ojcostwa przed prawowiernym małżeństwem z jakąś kobietą, mogła powstać szkoda dla 

dzieci, które ta kobieta mogłaby urodzić. Dlatego i stan mężczyzny już żonatego, nawet 

jeśli był na koniec rozwiedziony, i publiczne uznanie ojcostwa wchodziły w tożsamość 

osoby. Turnus rotalny przypatrzył się sprawie również pod względem psychologicznym 

i zwrócił uwagę na okoliczności, wyjątkowość przypadku, a także osobowość ofiary 

błędu – jedyna córka, której rodzice zabronili pójść na studia, by była bardziej zdatna 

do małżeństwa. Sędziowie uznali za logiczne, że taka dziewczyna nie wybrałaby na 

męża mężczyzny związanego węzłem niekanonicznym z jakąś inną kobietą, tym 

bardziej jeśli publicznie przyznałby się do ojcostwa878.  

 

4.3.2. Decisiones non constare de matrimonii nullitate  

 

Wyrok coram Serrano Ruiz z dnia 1 czerwca 1990 r. dotyczył małżeństwa 

zaskarżonego z kann. 1097 § 2 oraz 1098. Z obu tytułów nie została udowodniona 

nieważność. Rozpatrywanym przymiotem była nadmierna skłonność mężczyzny do 

spożywania alkoholu oraz jego lenistwo. Innymi słowy kobieta oczekiwała w pełni 

sprawnego i stałego w pełnieniu obowiązków małżeńskich mężczyzny879. Część in facto 

wyroku przedstawia podjęty proces dowodzenia, który, jak przy każdym procesie 

małżeńskim niezależnie od zaskarżanego tytułu, zaczyna się od oceny wiarygodności 

 
878 „Res, quidem, obiective, inspicienda est. Primum status viri, unione civilis, etsi, postea, per divortium solute, 

in adiunctis, quidem, temporis ac locorum, prouti qualitas personam mutans, habebatur. Nam, illo tempore 
(saeculi nuper elapse annis sexagesimis) et magis, in Italia, divortiata persona plane signabatur. Deinde, ex 
paternitate publice agnita, ante legitimum matrimonium cum aliqua muliere, discrimen pro futuris filiis, ab ista 
generandis, oriri quidem poterat; unde, status et viri iam nupti, etsi deinde ob divortium liberi, et partis publice 
agniti, in personae identitatem quidem ingrediebantur.  

 Attamen, quoque sub aspectu psychologico, res ponderanda est. Circumstantiae, singularitas casus ac 
personalitas Victimae erroris memorentur oportet, eo quod agebatur de filia unigentia, cui parentes quoque 
studia in Universitate refragati sunt ut ipsa ad futurum matrimonium melior fieret (…).” (Tamże, 697). 

879 Por. Sent. c. SERRANO RUIZ, Nullitatis matrimonii, 01.06.10.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 465. 
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stron880. Następnie ponens przeszedł do analizy procesu poznawania strony pozwanej 

przez powodową jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Zauważył on mianowicie, iż 

trudno przyznać, że kobieta była w błędzie co do przymiotów swojego przyszłego 

małżonka, bowiem dobrze znała już przed zaślubinami tego człowieka, jego sposób 

bycia, sposób, w jaki szukał stałego miejsca pracy, oraz to, że oddawał się nadmiernemu 

spożywaniu alkoholu i prowadził dość rozwiązły tryb życia881. Ponieważ kobieta raz już 

odrzuciła owego mężczyznę przed ślubem, właśnie z powodu jego zachowania, które 

było wbrew jej oczekiwaniem, tym samym nie można było w tej sprawie jakkolwiek 

udowodnić błędu w umyśle kobiety882. W procesie dowodzenia nie udowodniono błędu 

po stronie kobiety, stąd też sędziowie nie poświęcili uwagi na dalszą ocenę przymiotu 

mężczyzny. O ile przymiot mężczyzny był dość ogólnie sformułowany i mógłby 

stanowić pewną trudność w jego ocenie, o tyle wydaje się brakować chociażby podjęcia 

najmniejszej próby jego oceny. Pomogłoby to niewątpliwie w dalszych badaniach nad 

oceną waloru obiektywnego i subiektywnego przymiotu.  

Z pewnością powyższy aspekt nie stanowił żadnego problemu przy kolejnym 

z analizowanych wyroków, gdzie przymiot kobiety, jakim była jej zdolność do 

zrodzenia potomstwa, posiadał wysoki walor obiektywny i co do tego sędziowie nie 

mieli żadnych wątpliwości883. Proces dowodzenia w tej sprawie rozpoczęty został od 

ustalenia motywu zawarcia małżeństwa przez mężczyznę, a mianowicie, czy był nim 

ów przymiot, czy coś zgoła innego. Na podstawie zeznań pozwanej oczywistym było, 

iż powód stał się skłonny do zawarcia małżeństwa z pozwaną nie dlatego bezpośrednio, 

aby ta została matką ich dzieci, lecz z powodu miłości. Ich wzajemna sympatia z 

biegiem czasu zamieniła się w uczucie. Dzieci były w planach, jak zostało to 

 
880 „Certo constat de credibilitate actricis optimis quibusque testimoniis roborata, sicut et de praecipuis ipsius 

testibus. Quae praeterea actrix impraesentiarum actuosam participationem in vita apostolica gerit et 
declarationem nullitatis optat ad plene innovandum statum suum iuridicum in facie Ecclesiae.” (Tamże, 471). 

881 „Sed arduum apparet admittere actricem erase circa statum conventi siquidem ipsa bene noverat ante 
matrimonium quis et qualis esset homo quaeque eius agendi ratio in quaerenda laboris stabili conductione: 
«Confermo chec all’epoca in cui conobbi Michaele, questi lavorava come economo al Grand Hotel di Roma 
e che mantenne questa attività per un periodo di tempo limitato…»„ (Tamże, 473). 

882 „Quantum vir esset sponsae notus deducitur etiam ex modo quo prima vice a matrimonio uterque dissuadebatur, 
cum conventus Ivaldam inurbane tractavit et haecce non amplius ipsi adhaerere intenderet.” (Tamże, 473). 

883 Por. Sent. c. COLAGIOVANNI, Nullitatis matrimonii, 23.10.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 702–714. 
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powiedziane, lecz nie pilnie i nie w pierwszej kolejności, a jako plan na przyszłość884. 

Z zeznań pozwanej wynikało także, iż przez mniej więcej dwa lata mężczyzna nie 

nalegał na posiadanie potomstwa, uważając, że przez jakiś czas będzie lepiej, jeśli strony 

„nacieszą się” sobą885. Dopiero po dwóch latach, kiedy strony ustaliły odpowiedni czas 

na przyjście na świat potomka, na jaw wyszły trudności i niezdolność kobiety do 

urodzenia dzieci886. Na tym sędziowie poprzestali w procesie dowodzenia. Sam motyw 

zawarcia małżeństwa przez mężczyznę nie był tożsamy z pożądanym przymiotem 

kobiety, stąd bezzasadnym było dowodzenie kolejnych elementów błędu co do 

przymiotu osoby. Niemniej należy pamiętać, iż od samego początku nie 

kwestionowano, rzecz jasna, obiektywnego waloru przymiotu kobiety. 

Ten sam przymiot wystąpił w sprawie zakończonej wyrokiem coram Civili 

wydanym 20 listopada 1997 r.887. Znaczenie przymiotu kobiety i w tej sprawie nie było 

kwestionowane. Niemniej już na samym początku analizy dowodowej sędziowie 

zauważyli, że wada anatomiczna i wynikająca z niej bezpłodność nie były znane 

kobiecie ani tym bardziej powodowi w czasie ślubu888. Stąd też nie mogło być mowy o 

błędzie co do przymiotu. Podobna droga dowodzenia miała miejsce w kolejnym z 

omawianych wyroków, jednakże już na etapie określenia przymiotu pożądanego przez 

mężczyznę sprawa stwarzała sędziom niemałe trudności. 

To samo dotyczy sprawy coram Ragni z 27 kwietnia 1993 r., gdzie przymiot 

osoby był książkowym jego przykładem – bezpłodność kobiety889. Nieważność 

 
884 „Certio certius actor motus est ad matrimonium contrahendum cum conventa non directe et principaliter ut haec 

fieret mater filiorum suorum, sed ex amore. «La sympatia reciproca con il tempo si tramuto in affetto». Filii 
erant, ut ita dicatur, in cornice et in prospective, sit utique magni momenti, sed haud praevalentes et urgentes: 
«Il desidero di Giustiniano, come pure il mio, di avere figli era un fatto scontato»„ (Tamże, 713). 

885 „Nam per duos fere annos vir minime sollicite fuit prolem habendi: «Gustiniano aveva programmato di rinviare 
la nascita della prole per un paio di anni. Io ero pronta ad averli, anche subito, ma egli osservava che per un 
po’di tempo era meglio che ‘ci dovevamo divertire’, cosi egli diceva»„ (Tamże). 

886 Por. tamże, 713. 
887 Por. Sent. c. CIVILI, Nullitatis matrimonii, 20.11.1997, w: SRRDec. 89 (2002) 811–817. 
888 „Item concedi potest vitium istud anatomicum consequentemque sterilitatem ignotam fuisse ipsi mulieri eoque 

magis actori Iulio, nuptiarum tempore.” (Sent. c. CIVILI, Nullitatis matrimonii, 20.11.1997, w: SRRDec. 
89 (2002) 814). 

889 „Cohabitatio coniugalis instituta est in Sardinia. Illa perduravit usque as mensem augustum 1987 quando vir, 
detectis fortuito quibusdam clinicis chartulis praenuptialibus anno 1984 – uti ipse asserit – in quibus recensita 
erat «diagnosi di sterilità» relate ad mulierem conventam, se retinuit dolose deceptum fuisse, quare illico et 
immediate ab uxore discessit.” (Sent. c. RAGNI, Nullitatis matrimonii, 27.04.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 
288). 
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małżeństwa nie została udowodniona, lecz nie ze względu na trywialność przymiotu. 

Sędziowie proces dowodzenia skoncentrowali prawie w całości na dojściu do prawdy 

czy mężczyzna rzeczywiście nie wiedział o bezpłodności kobiety przed zawarciem 

małżeństwa890. Wydaje się być zatem słuszną opinia, iż sędziowie nie negowali 

obiektywnej wartości przymiotu, jakim była zdolność kobiety do zrodzenia potomstwa, 

bowiem ten sam przymiot był przedmiotem dowodzenia w sprawie coram Pompedda z 

dnia 3 maja 1993 r.891 i także tutaj nie podejmowano jego oceny. Przebieg procesu 

dowodzenia był z kolei skoncentrowany na tym, co wydaje się, że zostało pominięte w 

trybunale I instancji, a mianowicie, iż powód już po poznaniu, iż żona jest bezpłodna, 

rozważał wraz z nią adopcję dziecka, co z kolei dowodzi czemuś przeciwnemu do 

błędu892. 

Inna sprawa, wobec tego samego sędziego, w której wyrok zapadł 19 listopada 

1998 r.893, dotyczyła zdolności do posiadania potomstwa przez kobietę. Pozwany 

zeznał, iż głównym jego celem w tym małżeństwie było posiadanie dzieci i nie 

poślubiłby kobiety, gdyby wiedział, że nie może mieć ona potomstwa. W tych słowach, 

jak słusznie zauważyli sędziowie, zawarte zostało całe sedno sprawy: jeśli powód 

czegoś chciał, to jego wola sprowadzała się do warunku domniemanego, który nie ma 

mocy unieważniającej małżeństwo, nawet jeśli sam przez siebie nie wyklucza błędu co 

do przymiotu narzeczonej. Jednak materiał dowodowy nie potwierdzał, że przymiot 

kobiety był przez powoda pojmowany w sposób bezpośredni i zasadniczy894. Ponadto 

 
890 „Circa praecipuum argumentum, i.e. viri ignorantiam sterilitatis mulieris, adsunt in actis documenta quae apertis 

verbis diagnosim sterilitatis mulieris ipsuis praedicant tempore examinum amborum iuvenum in nosocomio 
quaeque mulierem interventum chirurgicum passam essie die 21 ianuari 1985 in utero, palam declarant.” 
(Tamże, 300). 

891 Por. Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 03.05.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 361–367. 
892 „Certitudine demum habita de mulieris sterilitate, an etiam actoris?, coniuges de adoption filii cogitaverunt: 

ideo illa qualitas in viri intentione haud fuit (…) Cuncta agenda actoris ratio, perdurante matrimonii convictu, 
funditus eius thesin destruit. Coniugalis vita per aliquot annos bene profluit (…) et actor minime separationem 
a conventa instituit ob eius sterilitatem.” (Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 03.05.1993, 
w: SRRDec. 85 (1996) 367). 

893 Por. Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 19.11.1998, w: SRRDec .90 (2001) 749–755. 
894 „Praecisius rogatus de sua mente circa contrahendum matrimonium, Actor testatus est: «Lo scopo principale di 

questo matrimonio per me era avere figli. Non l’avrei mai sposarta anche sotto la pressione dei genitori se 
avessi saputo prima che lei non poteva avere figli. Proprio da questa capacità della convenuta alla maternità 
dipendeva il mio consenso per il matrimonio con lei». Hisce quidem verbis continetur totum rei caput: si quid 
voluit Actor, haec voluntas redigeretur ad condicionem interpretativam, quae nihil operatur in matrimoniali 
consensu vitiando, etsi per se non excludat errorem in qualitate sponsae. Ast acta in suo complexu non probant 
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został również podkreślony brak obiektywnego dowiedzenia bezpłodności pozwanej w 

czasie ślubu, bowiem, jak wynika z pisemnego oświadczenie lekarza, bezpłodność 

wystąpiła dopiero cztery lata po zawarciu małżeństwa, gdy w wyniku operacji kobiecie 

usunięte zostały oba jajowody895. Wyrok zakończył się orzeczeniem, iż nieważność 

małżeństwa nie została udowodniona, gdyż zarówno błąd, jak i wymagane przez prawo 

pragnienie przymiotu ponad osobę nie miało tutaj miejsca. Wartość obiektywna 

przymiotu nie została jednak w żadnym miejscu w wyroku zakwestionowana. 

Zdolność do poczęcia zdrowego potomstwa stała się również przedmiotem 

zaskarżonego małżeństwa coram Turnaturi z dnia 15 kwietnia 1999 r.896. Sędziowie, nie 

analizując, ale też i nie negując obiektywnie dużej wartości tego przymiotu, skupili 

ciężar dowodzenia na kwestii ewentualnego błędu oraz tego, jak istotny dla kobiety był 

ów przymiot mężczyzny. Zdaniem turnusu rotalnego bardzo trudno było ustalić fakt 

powiązania pewnego pragnienia kobiety posiadania licznego potomstwa pochodzącego 

ze związku z przyszłym małżonkiem z błędem co do przymiotu osoby samego 

małżonka. Chociaż nie brakowało poszlak w zeznaniach sądowych odnośnie do 

podjęcia przez kobietę myśli o zrodzeniu potomstwa, która była jakby warunkiem sine 

quo non, to nie występowała jednak pozytywna lub implicite wola przedmałżeńska tejże 

pozwanej co do określonego przymiotu w osobie współmałżonka897. Ponadto anomalia 

chromosomów mężczyzny została odkryta po ślubie, a kobieta podczas narzeczeństwa 

nie miała wątpliwości co do zdolności poczęcia potomstwa przez narzeczonego898. Po 

dokładnej analizie zebranego materiału dowodowego sędziowie zgodnie stwierdzili, iż 

kobieta bardzo pragnęła począć potomstwo ze swoim przyszłym małżonkiem, lecz 

nigdy nie myślała o jego zdrowiu bądź nigdy nie wymagała tego przymiotu ponad osobę 

 
qualitatem (nempe sponsae fertilitatem) ab Actore sibi prospectam esse modo directo et principali.” (Tamże, 
753). 

895 „Insuper deest obiectiva probatio sterilitatis Conventae tempore nuptiali. Nam ex scripta attestatione doctoris 
Stanislai N. sterilitas exsistit solummodo ab anno 1997, cum nempe duplici distincta chirurgica operatione 
Conventae ablatae sunt ambae tubae overicae.” (Tamże, 754). 

896 Por. Sent. c. TURNATURI, Nullitatis matrimonii, 15.04.1999, w: SRRDec. 91 (2005) 275–285. 
897 „Perdificile tamen est statuere factum connexionis indubii desideria mulieris permultos habendi filios a future 

coniuge cum errore qualitatis personae ipsius coniugis. Quamvis non desint vestigia vel indicia in vadimoniis 
testificalibus de idea princiooi mulieris generandi prolem, quae quasi ut condicio sine qua non fuerit, non 
constat tamen de positive vel implicita praenuptiali voluntate eiusdem circa praecisam qualitatem in persona 
compartis.” (Tamże, 280). 

898 Por. tamże. 
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samego mężczyzny i nie wymagała go także w czasie zawarcia małżeństwa899. Powódka 

nie wymagała od mężczyzny zdolności poczęcia zdrowego potomstwa, co zostało 

stwierdzone również na podstawie jej pragnienia adoptowania dziecka, aby uratować 

małżeństwo od rozpadu. Co więcej, po tym, gdy na jaw wyszła anomalia genetyczna 

mężczyzny, kobieta zaproponowała mu albo ponowne poczęcie dziecka, albo adopcję. 

Tak więc to odmowa przez mężczyznę poczęcia dziecka była przyczyną separacji i stąd 

też sędziowie słusznie ocenili, że kobieta nie ceniła wysoko zdolności poczęcia 

potomstwa ze strony mężczyzny900. 

Przymiot bezpłodności, bądź też zdolności do poczęcia zdrowego potomstwa, 

pojawia się w większości analizowanych wyroków. Ciekawy jest fakt, że praktycznie 

żaden z nich nie zajmuje się wprost i bezpośrednio jego znaczeniem obiektywnym i 

subiektywnym. Oczywiście, żaden też nie neguje tego waloru. Wyrok coram Defilippi, 

wydany 10 listopada 1999 r., także nie należy do wyjątków901. Przeprowadzając analizę 

materiału dowodowego w sposób podobny do powyżej zaprezentowanych wyroków, 

sędziowie zwrócili uwagę na, jak się wydaje, najistotniejszy fakt w tym procesie 

dowodzenia. Mianowicie udowodniono, śledząc sposób postępowania powoda jeszcze 

z okresu przedślubnego, gdy pozwana, cztery lata przed ślubem, dowiedziała się o 

swojej ciąży, iż powód skutecznie przyczynił się do przeprowadzenia aborcji, 

pokrywając jej wszelkie koszty902. Ponadto, gdy kobieta w maju tego samego roku 

przeszła ciężką operację ginekologiczną, o której powód już wtedy wiedział czy to od 

 
899 „Mulier, uti innuimus, valde percupiit prolem suscipere e futuro coniugo, at numquam cogitavit de sanitate viri 

vel hanc qualitatem prae persona ipsius viri exquisivit exegitque in muptiis cum eodem statuendis vel 
celebrandis.” (Tamże, 281). 

900 „Mulierem non exegisse in viro capacitatem sanam generandi prolem patet e desiderio eiusdem adoptandi filium 
ut e naufragio eriperet matrimonium: «Accenno che io gli proposi che avremmo potuto adottare un figlio perché 
volevo salvare in nostro matrimonio». Quin immo, vel cognita genetica viri anomalia eidem uxor proposuit vel 
prolis conceptionem, «sperando in un esito positivo (…) ma, mio marito non fu d’accordo», vel sobolis 
adoptionem. Itaque viri recusatio concipiendi prolem causa habenda separationis: «La causa definitiva della 
separazione fu che io ponevo la questione di avere un figlio come fondamentale e cioè: o decidersi a generare 
un figlio, pur correndo il rischio, o adottarne uno. Io preferivo l’adozione poichè temevo per le complicazioni 
che sarebbero potute insorgere con un figlio nostro. Mio marito, però, non acconsentiva a questo. Cuique ideo 
patet mulierem haud magni fecisse capacitatem procreandiex parte viri»„ (Tamże, 281–282). 

901 Por. Sent. c. DEFILIPPI, Nullitatis matrimonii, 10.11.1999, w: SRRDec. 91 (2005) 644–658. 
902 „Immo tempore praenuptiali vir per suam agenda rationem concrete refellere videtur thesim, quam nunc 

defendit coram Tribunali Ecclesiastio. Id patet imprimis ex eius agenda ratione quando Conventa, ineunte anno 
1972, certior facta est de sua graviditate. De faco tunc quaestio ex graviditate exorta solute est per abortum 
voluntarium (…) Flavium efficaciter contulisse ad abortum perficiendum, altem cum omne impensas 
solvisset.” (Tamże, 656). 
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własnej mamy, czy też szczególnie od samej pozwanej, sam nie podjął żadnego starania, 

by dowiedzieć się o realnej zdolności kobiety do poczęcia dziecka903. Bez wątpienia 

okoliczności z okresu przed zawarciem małżeństwa zaprzeczały tezie, jakoby 

mężczyzna był w błędzie co do przymiotu kobiety oraz by wprost i zasadniczo pragnął 

jej zdolności do zrodzenia potomstwa. 

Ostatnim wyrokiem zajmującym się tym przymiotem jest wyrok coram 

Caberletti z 13 lipca 2000 r.904. Mężczyzna zaskarżył swoje małżeństwo, którego 

wspólnota małżeństwa zakończyła się po zaledwie czterech miesiącach, m.in. z tytułu 

błędu co do zdolności i gotowości kobiety do poczęcia potomstwa905. Część in facto 

dotycząca tego tytułu ograniczona została jedynie do jednego punktu. Z akt bowiem nie 

wynikało, żeby powód miał bezpośrednią i zasadniczą intencję wobec gotowości 

kobiety do poczęcia potomstwa. Brak było jakichkolwiek faktów rzeczywistego i 

pełnego przedstawienia, że powód zamierzał ten przymiot zasadniczo i bezpośrednio 

bardziej niż osobę kobiety906. Powód ogólnikowo stwierdził, iż wzrastało w nim 

pragnienie posiadania dziecka, szczególnie po śmierci jego ojca (miała ona miejsce 

przed zawarciem małżeństwa), gdyż chciał w ten sposób powtórzyć jego doświadczenie, 

lecz, jak zauważyli sędziowie, było to właściwe i powszechne dążenie w powodzie, 

które powinien posiadać każdy nupturient907. Okoliczności przedstawione przez powoda 

nie były w stanie wykazać, że on sam pożądał ojcostwa ponad osobę kobiety. Po śmierci 

ojca, kiedy doświadczył on samotności, pozwana była, jak sam powód przyznał, 

ogromnym wsparciem dla niego. Stąd też nie oczekiwał od niej jasnego stanowiska w 

 
903 „Praeterea cum mulier mense maio eiusdem anni 1972 gravem chirurgicam sectionem passa esset in sphaera 

gynaechologica, de qua Actor iam tunc certior factus est sive a propria matre sive praesertim ab ipsa d.na 
Gabriela, ipse nullam sollicitudinem patefecit de definienda reali capacitate puellae ad prolem procreandam.” 
(Tamże, 656–657). 

904 Por. Sent. c. CABERLETTI, Nullitatis matrimonii, 13.07.2000, w: SRRDec. 92 (2007) 489–506. 
905 Por. tamże, 490. 
906 „Nullibi revera ex actis constat Actorem habuisse intentionem directam et principalem in mulieris 

disponibilitatem ad prolem. Haud patet vera ac plena demonstratio quod Actor intendebat principaliter ac 
directe illam qualitatem potius quam personam Patriciae.” (Tamże, 505). 

907 „Viri cupiditas ad filios procreandos nullatenus ad lucem venit in instructione in nostro iudici gradu preacta; 
ipse enim modo prorsus vago contendit: «in me è cresciuto il desidero di avere un figlio dopo la morte di mio 
padre perchè (…) desideravo ripetere nella mia vita la sua esperienza di padre», sed agitur de recta ac communi 
optatione, quam omnis nubens colere debet.” (Tamże). 
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sprawie posiadania wspólnego potomstwa908. Sędziowie wskazali również na 

okoliczności przedślubne odnoszące się do niedozwolonego sposobu zapobiegania 

poczęciu dziecka (onanizm), które tym samym zaprzeczały możliwości przyjęcia błędu. 

Powód bardzo jasno zeznał co do decyzji odnośnie do onanizmu, jaką podjął wraz z 

kobietą, a mianowicie, że była to metoda antykoncepcji, na którą oboje zgodzili się, 

uzgadniając to jeszcze przed ślubem909. Wreszcie sędziowie zauważyli, iż zupełnie nie 

występowało w tej sprawie kryterium reakcji – powód sam zeznał, że nie chciał, by 

doszło do zapłodnienia wbrew woli kobiety, będąc przekonanym, że dziecko musi być 

chciane przez obie strony w małżeństwie910. Mając wszystko powyższe na uwadze, 

sędziowie orzekli, iż nieważność małżeństwa nie została udowodniona w tej sprawie, 

bez podejmowania jednak problemu oceny znaczenia samego zaskarżonego przymiotu. 

Wyrok coram Bruno z dnia 17 lipca 1994 r. dotyczył z kolei przymiotu 

niezdolności mężczyzny do stosunków seksualnych i spłodzenia potomstwa911. Turnus 

rotalny, studiując akta sprawy, przyznał, iż poważne trudności seksualne po stronie 

mężczyzny istniały od początku małżeństwa i że mężczyzna cierpiał na bezpłodność, 

jednak nie zostało wystarczająco dowiedzione, iż kobieta w okresie przedmałżeńskim 

wymagała wspomnianych przymiotów jako warunku zawarcia małżeństwa, a jedynie, 

iż miała bardzo wielkie pragnienie posiadania potomstwa912. Z akt jasno wynikało, iż w 

rzeczywistości owa kobieta, jak to zazwyczaj bywa, zawarła małżeństwo z ogólnym 

pragnieniem prowadzenia życia intymnego z małżonkiem zakończonego poczęciem 

potomstwa. W żaden sposób nie kierowała swojej woli jedynie i przede wszystkim 

wobec zdolności seksualnej mężczyzny lub jego płodności913. Okres narzeczeństwa był 

bardzo krótki, młodzi przed zawarciem małżeństwa zawsze spotykali się w 

 
908 „Actoris verba, paulo antea enuntiata, omnino ac plane excludunt eiusdem principalem intentionem quoad 

prolem habendam: «dopo la morte di mio padre, vivevo una grande solitudine e Patrizia rappresentava per me 
un appoggio affettivo; pertanto non mi irrigidì di fronte alle sue dichiarazioni sui figli».” (Tamże). 

909 „Circumstantia praenuptialis de modo illicito peragendo ad prolem vitandam quidem destruit fundamentum pro 
errore admittendo; nam Actor de pacto cum muliere statuto pro onanismo claris verbis nos certiores facit: «Il 
coito interrotto era il metodo contraccettivo da noi concordato prima delle nozze»„ (Tamże, 506). 

910 „Criterium reactionis tandem omnino deficit; nam vir mullieris voluntati contra prolem magna cum proclivitate 
assensit: «Non ho mai pensato di emettere il seme per fecondare Patrizia contro la sua volonta perche io sono 
sempre stato convinto che un figlio deve essere voluto insieme»„ (Tamże). 

911 Por. Sent. c. BRUNO, Nullitatis matrimonii, 17.07.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 337–351. 
912 Por. tamże, 339. 
913 Por. tamże. 



260 
 

towarzystwie krewnych, niemal nigdy nie byli sam na sam i dlatego żadnego problemu 

nie mogli omówić dość głęboko i poważnie. Poza tym kobieta, jak sama przyznała, 

miała jedynie bardzo ogólne wiadomości na temat pożycia małżeńskiego. Dlatego 

powódka nawet z punktu widzenia psychologii nie mogła mieć fałszywego rozeznania 

wobec przymiotów, co sędziowie natychmiast zauważyli. Ponadto sposób postępowania 

kobiety w małżeństwie, po tym, jak upewniła się, że te przymioty nie występują, 

przeczyło stawianej tezie. Nie opuściła ona od razu małżonka, lecz kontynuowała życie 

we wspólnocie małżeńskiej, mimo że jasno dostrzegała niezdolność męża do 

utrzymywania normalnych relacji seksualnych, do wydania na świat potomstwa i do 

prowadzenia właściwego życia małżeńskiego. Oprócz tego, jeśli to, co mówi 

mężczyzna, jest prawdą, sama kobieta, dowiedziawszy się o bezpłodności mężczyzny z 

dokumentacji medycznej, jakby pogodziła się z kwestią braku potomstwa. Konkludując, 

sędziowie ocenili, iż kobieta pragnęła przymiotów mężczyzny nie poprzez pozytywny 

akt woli, lecz przez zwykłą intencję habitualną bądź domniemaną, która nie czyni 

małżeństwa nieważnie zawartym914. Niemożność dokonania stosunku płciowego 

pojawia się w sprawie coram Defilippi z 17 lutego 1995 r.915, która w ostateczności 

zakończona została wyrokiem pozytywnym, ale z tytułu impotencji. Sędziowie po 

analizie materiału dowodowego byli zgodni, iż powód w żadnym wypadku nie popadł 

w błąd co do tożsamości osoby strony pozwanej916. Sam powód wyznał, że w żaden 

sposób w czasie zawierania małżeństwa nie rozważał zdolności kobiety do prowadzenia 

normalnego życia seksualnego i do poczęcia potomstwa jako przymiotu bezpośrednio i 

zasadniczo zamierzonego917. Poza tym sędziowie, analizując sposób postępowania 

powoda, gdy dowiedział się o niezdolności dokonania stosunku małżeńskiego i poczęcia 

potomstwa ze strony kobiety, potwierdzili, że żadnego przymiotu kobiety nie postrzegał 

on jako „zamierzonego bezpośrednio i zasadniczo”, nie porzucił bowiem małżonki, lecz 

wspólnie z nią zaczął rozważać możliwość adopcji918. 

 
914 Por. tamże, 340. 
915 Por. Sent. c. DEFILIPPI, Nullitatis matrimonii, 17.02.1995, w: SRRDec.87 (1998) 135–148. 
916 Por. tamże, 147. 
917 Por. tamże, 148. 
918 Por. tamże. 
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Przymiot bezpłodności, tym razem po stronie mężczyzny, pojawia się w wyroku 

coram De Lanversin wydanym w dniu 7 lipca 1993 r.919. W tej sprawie również nie 

podważono obiektywnej wartości przymiotu, choć ciężar dowodzenia był skupiony na 

innym elemencie. Sędziowie bowiem w pierwszej kolejności skoncentrowali się na 

fakcie rzeczywistego zamierzenia przez kobietę zdolności posiadania dzieci u swojego 

przyszłego męża920. Skoro ten element nie został udowodniony, sędziowie, w oparciu o 

dołączoną dokumentację medyczną i zeznania sądowe, wykazali, że w rzeczywistości 

mężczyzna nie był całkowicie bezpłodny, a jedynie miał pewną trudność w poczęciu 

dziecka921.  

Wyrok coram Funghini dotyczy ważności tzw. małżeństwa aranżowanego 

pomiędzy kobietą a mężczyzną pochodzącymi z Indii922. Mężczyzna zaskarżył swoje 

małżeństwo z tytułu, o którym mowa w kan. 1097 § 2, nie wskazując przy tym na żaden 

przymiot kobiety, co do którego miał być wprowadzony w błąd. Sąd I instancji wskazał, 

iż chodzić mogło o rzekome dziewictwo kobiety i w oparciu o ten przymiot proces był 

kontynuowany. Sędziowie rotalni z kolei zwrócili uwagę, iż już na etapie I instancji 

dowodzenie sprawy było bardzo słabe. Oprócz stron przesłuchano tylko trzech 

świadków, z czego dwóch było połączonych z powodem silną więzią przyjaźni923. 

Pomimo tego, iż od samego początku lektury akt sprawy z I i II instancji zaskarżony 

tytuł wydawał się nieudowodniony, sędziowie rotalni przeprowadzili dyskurs, 

wskazując na elementy przeciwne do wnoszonego tytułu. W ocenie sędziów samo 

kojarzenie małżeństwa było nietypowe, nawet biorąc pod uwagę zwyczaje tamtejszego 

kraju, i wynika z niego raczej fakt oszukania powoda aniżeli jego błąd co do przymiotu 

pozwanej. Okazało się bowiem, iż kobieta, przebywając u swojej siostry 

 
919 Por. Sent. c. DE LANVERSIN, Nullitatis matrimonii, 07.07.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 534–545. 
920 „Hoc in casu temen numquam actrix a viro exquisivit circa capacitatem eius procreativam, nec investigationem 

peregit circa viri salute in genere vel infirmitates forsitam expertas in vita infantile puberalive atque adulta; 
ideoque matrimonium inivit sine quavis perturbatione: «Nel corso dei preparativi delle nozze non si penso alla 
opportunità di una visita prematrimoniale: non appariva nessuna ragione per farlo»„ (Tamże, 539). 

921 „Quoad obiectum desideratae qualitatis, quam contendit perquisisse pars actrix, tam documenta clynica quam 
deposistiones iudiciales non absolutam seu plenam sterilitatem viri declarant; scilicet, rigore scientiae medicae, 
minime affirmant totalem sterilitatem, sed potius difficilem viri capacitatem procreandi significant.” (Tamże, 
541). 

922 Por. Sent. c. FUNGHINI, Nullitatis matrimonii, 28.11.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 813–822. 
923 „Causae instructio pauperrima est. Praeter partes, tres tantummodo testes inducti ac auditi sunt, quorum duo 

vetustate non intimidate amicitiae cum actore coniuncti.” (Tamże, 816). 
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w poszukiwaniu pracy, weszła w intymną relację ze swoim krewnym, który to później 

zaaranżował małżeństwo stron. Rodzice stron zupełnie nie byli zaangażowani w 

kojarzenie małżeństwa. Pozwaną przedstawił powodowi ów krewny kobiety, który 

również zaoferował powodowi pożyczkę na rzecz „wykupienia” kobiety od jej 

rodziców. Same strony spotkały się po raz pierwszy przy okazji zaręczyn, czyli 15 dni 

przed samym zawarciem małżeństwa. Ze strony samego powoda nie było ani wahania, 

ani szczególnego pożądania konkretnego przymiotu kobiety, tj. jej dziewictwa924. Po 

zawarciu małżeństwa pożycie stron układało się zgodnie, strony były ze sobą 

szczęśliwe. W zeznaniu strony powodowej nie było żadnej informacji, jakiego 

przymiotu mężczyzna wprost i zasadniczo oczekiwała od swojej przyszłej małżonki. 

W ocenie sądu III instancji całe zestawienie faktów i uzasadnienie wyroku I instancji 

obracało się wokół oszustwa, którego mężczyzna padł ofiarą. Zacytowane w wyroku 

pytanie audytora rotalnego do powoda, czy w okresie przedmałżeńskim ujawniał do 

osób trzecich swoją intencję poślubienia tylko dziewicy, wskazuje na jeden z 

zasadniczych elementów dowodzenia – zamierzenie strony poślubienia osoby z tym 

konkretnym przymiotem925. Kontynuując badanie tego elementu, sędziowie rotalni 

wykazali w wyroku, iż powód nie dopytywał przyszłego krewnego, głównego 

inspiratora małżeństwa, ani jego żony, ani rodziców kobiety, czy aby na pewno była ona 

dziewicą. W aktach nie było najmniejszej wzmianki o badaniu przez powoda życia 

kobiety z okresu przedmałżeńskiego, co zresztą zostało wykluczone przez fakt tak 

bardzo przyspieszonych i nagłych zaślubin stron926. Bez wątpienia, jeżeli mężczyzna 

wielokrotnie mówiłby, że pragnie poślubić tylko dziewicę, to czyż ów krewny kobiety 

 
924 „Prosus mira matromonii conciliatio in casu fuit, etiam prae oculi habtis loci moribus. Ex ea tamen potius viri 

deceptio emergit, quam error circa qualitatem principaliter intentam. Puella uxoratae sororis hospes erat 
inveniendi laboris causa. Cognatus, qui rem habuerat cum ea, in statim conciliandis nuptiis per pronubam 
operam navavit. Consilium adprobarunt utriusque nuptiis per pronubam operam navavit. Consilium 
adprobarunt utriusque partis parentes, etsi de re ignari. Haud gravatae, immo libenter, consenderunt et partes 
in celebrandis nuptiis intra trimestre. Cum autem difficultates ordinis oeconomici virum impedirent quominus 
propositum sine dilatione ad effectum deduceret, illis extemplo subvenit cognatus. Quo superato obstaculo, 
matromonium celebratum est nulla interposita mora vel tergiversatione, quamvis iuvenes sibi primo 
occurrissent dumtaxat quindecim ante diebus, occasione sponsalium (…) Nulla haesitatio ex parte viri nec 
peculiariter optata, exigita et intenta qualitas in comparte.” (Tamże, 817). 

925 „Iudici expresse sciscitanti: «Manifestaste il vostro desiderio a qualcuno prima del matrimonio (di voler 
sposare) soltanto una vergine?» (…).” (Tamże, 818). 

926 Por. tamże. 
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nie poszukałby przez swatkę innego narzeczonego, który przynajmniej nie byłby tak 

bardzo skoncentrowany na tym przymiocie927? To, że powód w małżeństwie bynajmniej 

nie zamierzał bezpośrednio i zasadniczo stwierdzonego przez siebie dziewictwa, 

pokazywał wystarczająco jasno jego sposób postępowania przed ślubem i po zawarciu 

małżeństwa, kiedy stwierdził, że współmałżonka jest pozbawiona dziewictwa – po 

skonsumowaniu małżeństwa, gdy przekonał się, że żona nie jest dziewicą, nie zdziwił 

się ani też w żaden sposób nie wyraził protestu, co więcej, z zeznań pozwanej wynikało, 

że bardzo często dochodziło między stronami do współżycia928. Ponadto po 

niespodziewanym porodzie powód często odwiedzał żonę w szpitalu i pomagał jej, jak 

to zazwyczaj bywa w takich okolicznościach. Pierwsza reakcja męża na niespodziewany 

poród, jeżeli ma w sobie coś niezwykłego, to fakt, że była tak spokojna. Każdy mąż tak 

jawnie, poważnie oszukany i okpiony zazwyczaj w stosunku do niegodnej i przewrotnej 

żony postępuje ostrzej, aby nie stać się pośmiewiskiem – zwłaszcza w niewielkiej wsi. 

Fakty zatem bez wątpienia świadczyły przeciw temu, co utrzymywał powód. Sędziowie 

rotalni nie podali w wątpliwość znaczenia i ważkości przymiotu kobiety, tj. jej 

dziewictwa. Stąd też w procesie dowodzenia po ustaleniu przymiotu Trybunał Rotalny 

kontynuował analizę wszystkich istotnych elementów w tym kanonie. Tym bardziej 

więc zasługuje na uwagę zaprezentowany przez sędziów dyskurs pomiędzy 

proponowanym tytułem nieważności a oceną faktów z okresu kojarzenia, zawarcia i 

trwania wspólnoty małżeńskiej. Bardzo przejrzyście zaprezentowany tok dowodzenia 

pozwala z łatwością nie tylko dostrzec podstawowe elementy kan. 1097 § 2, ale także 

wprost pokazuje, jakie pytania należy zadawać stronie, która twierdzi, iż została 

wprowadzona w błąd co do przymiotu drugiej strony. Wyrok ten należy do grupy 

wyroków, w których zostało przedstawione wręcz modelowe dowodzenie. 

Podobnie było też w przypadku orzeczenia coram Jarawan z dnia 6 lutego 

1991 r., w którym mężczyzna zaskarżył ważność swojego małżeństwa, utrzymując, że 

pragnął przede wszystkim zawrzeć małżeństwo z kobietą pomocną, która byłaby mu 

 
927 Por. tamże, 819. 
928 „Cum in consummando matrimonio detexit conventam virginem non esse, nec admirationem passus est nec 

ullo modo obnisus est. Matrimonii usus nedum gratificans, sed et creber, teste muliere, fuit: «Ebbi relazioni 
matrimoniali con mio marito molte volte»„ (Tamże, 820). 
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towarzyszką życia929. Pomimo tak ogólnie określonego przymiotu, sędziowie 

zdecydowali się na ocenę zaistniałych uprzednio faktów i zachowań powoda, które 

niemniej bez wątpienia dowodziły, iż powód już przed ślubem poznał dobrze swoją 

przyszłą małżonkę930. W odniesieniu do oceny samego przymiotu to, co wyrok Roty 

poczytywało za wartość przeważającą (praevalentem) i zamierzoną, uznano za wspólne 

wszystkim małżeństwom, w których małżonkowie spodziewają się osiągnąć przez 

małżeństwo obustronną pomoc w dobrym i złym losie oraz własne dobro. Jak słusznie 

sędziowie podsumowali, któż z małżonków po ustanowieniu separacji nie 

utrzymywałby, że poczytywał współmałżonkę za inną od tej, którą się okazała, albo 

przynajmniej za inną od tej, co do której się spodziewał, że nią będzie w czasie 

zawierania małżeństwa931. Stąd też subiektywność przymiotu praktycznie nie istniała w 

tym przypadku nie tylko z powodu bardzo ogólnie określonego przymiotu, ale przede 

wszystkim z tego, iż cechy/przymioty wskazane przez stronę skarżącą ważność swojego 

małżeństwa są wspólne wszystkim małżonkom decydującym się na zawarcie 

małżeństwa z wybraną przez nich osobą; każdy bowiem zakłada i pragnie od 

współmałżonka pomocy i wsparcia. Ze względu na powszechne pożądanie tego 

przymiotu przez wszystkich ludzi znaczenie subiektywne przymiotu zatem praktycznie 

tutaj nie istniała. 

Przymioty moralne, ogólnie opisane, były też przedmiotem zaskarżanego wyroku 

coram Stankiewicz z 24 października 1991 r.932. W procesie dowodzenia, na podstawie 

zeznań powódki oraz świadków, słusznie oceniono, iż tym, co kobieta założyła jako 

 
929 „Actor, vero, mutuum adiutorium in matrimonio cum conventa prae prims quaerebat. «Mi sposavo solo e 

princimalmente per avere compagnia ed assistenza»;«Fui spinto a frequentare Concetta per avere una 
compagna nella vita»„ (Sent. c. JARAWAN, Nullitatis matrimonii, 06.02.1991, w: SRRDec. 83 (1994) 79). 

930 „Quae omnia, prae ocullis habitis praesertim contentionibus, quae iam in relatione praematrimoniali inter partes 
acciderunt cum consequenti rupture, ad credendum inclinant actorem iam ante nuptias certiorem factum fuisse 
de vera essentia mulieris.” (Tamże, 79). 

931 „Quam sententia Rotalis qualitatem praevalentem intentam tenet, commune est omnibus matrimonis, coniuges 
mutuum auditorium in bona et mala sorte propriumque bonum per matrimonium consequendum tenant (…) 
Quis coniugum, instaurata separatione, non dicit compartem diversam ac sese revelavit vel saltem idem tenuit 
tempore matrimoniali esse futuram, re sese ostendisse et quidem pactis praematrimonialibus non stetisse?” 
(Tamże, 80). 

932 Por. Sent. c. STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 24.10.1991, w: SRRDec. 83 (1994) 670–682. 
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przymioty męża, było tak naprawdę sposobem jego postępowania i zachowania933. 

Faktycznie, na podstawie zeznań samej powódki, można wywnioskować, iż pozwany 

wcale nie zataił przed nią faktu, że nie był katolikiem, że okazywał ciągłe względy wielu 

kobietom, młodszym i starszym, i że nie wykonywał żadnej pracy, ponieważ był 

utrzymywany przez swoją matkę934. Stąd sędziowie słusznie zauważyli, że jeśli zostałby 

udowodniony brak szczerości ze strony mężczyzny, miałby wówczas miejsce błąd ze 

strony powódki jedynie dotyczący wyrażonej zgody małżeńskiej, nie zaś błąd co do 

przymiotu bezpośrednio i zasadniczo zamierzonego935. W tej sprawie sędziowie nie 

podejmowali zatem żadnej dyskusji nad oceną znaczenia subiektywnego i 

obiektywnego przymiotu mężczyzny. 

Podobnie wyglądała sprawa coram Bruno z 18 grudnia 1991 r. 936, w której 

sędziowie w trakcie przesłuchania powoda dociekali, jakie przymioty kryłyby się pod 

wskazanym przez niego oczekiwaniem posiadania „dobrej żony i matki”. Po 

przeprowadzeniu dokładnego dowodzenia Trybunał Roty Rzymskiej ocenił, iż błąd, co 

do którego powód utrzymywał, że dał się wprowadzić, był bardzo słaby w świetle 

prawa, bowiem swoim zachowaniem sprzed małżeństwa pokazał, iż jego zamiar nie 

dotyczył przymiotów, lecz osoby fizycznej kobiety937. Tutaj także sędziowie nie podjęli 

wątku oceny przymiotu, tj. jego waloru subiektywnego i obiektywnego. 

Pragnienie znalezienia w kobiecie dobrej żony, matki oraz takiej osoby, która 

daje pierwszeństwo pracom domowym, zaś aktywność zawodową pozostawia na 

drugim miejscu, odnajdujemy w wyroku coram Monier z 22 marca 1996 r.938. Turnus 

rotalny, po analizie materiału dowodowego, zauważył, iż powód był zafascynowany 

osobowością kobiety, jej inteligencją, kobiecością i doskonale znał jej umiejętności 

 
933 „Attamen id quod actrix desiderabat a convento ante nuptias potius ad agenda modum sese referebant quam ad 

amati viri determinatas qualitates: itemque potius ad promissiones factas ab eo, quam ad nunc assertarum 
qualitatum defectum.” (Tamże, 677). 

934 „(…) ex actrice cognoscimus conventum eam minime celasse de religione acatholica, ad quam pertinebat, de 
eo quod multas colebat mulieres, iuniores ae seniors, nec non quod nullum exercebat laborem, quia a matre sua 
sustentabatur.” (Tamże, 678). 

935 „(…) si defectus sinceriatatis ex parte viri probaretur, locus esset ex parte actricis nonnisi errori causam danti 
contractui, minime vero errori in qualitate directe et principaliter intenta.” (Tamże, 679). 

936 Por. Sent. c. BRUNO, Nullitatis matrimonii, 18.12.1991, w: SRRDec. 83 (1994) 831–843. 
937 „Error in quem actor sustinet se irrepsisse, valde evanescens apparet; ipse ex praenuptiali modo agendi ostendit 

suam praevalentem intentionem non dotes, sed personam physicam mulieris attigisse (…).” (Tamże, 843). 
938 Por. Sent. c. MONIER, Nullitatis matrimonii, 22.03.1996, w: SRRDec. 88 (2000) 297–311. 
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zawodowe. Stąd też sędziowie doszli do wniosku, że jeśli chciałby kobiety, która daje 

pierwszeństwo pracom domowym, zaś aktywność zawodową pozostawia na drugim 

miejscu, szukałby innej, bez szczególnego zawodu. Ponadto nie zostało dowiedzione w 

procesie, że ze strony pozwanej występował brak szczerości, moralności, miłości i 

pragnienia założenia prawdziwej rodziny chrześcijańskiej, jak to zeznał powód. 

Wreszcie sędziowie przypomnieli, że przymioty nie powinny być błahe, zbyt ogólne, 

lecz poważne. W tej sprawie zapadł wyrok non constat de nullitate, gdyż nie można 

było mówić o przymiocie bezpośrednio i zasadniczo zamierzonym w myśl kan. 1097. 

Przymioty, które zostały przez mężczyznę zamierzone, były bardzo ogólne i takie, 

których domaga się każdy nupturient od swojego współmałżonka939. Tym samym mamy 

do czynienia z kolejnym wyrokiem non constare de nullitate, gdzie zbyt ogólnie 

określone przymioty są głównym argumentem do odrzucenia roszczeń powoda. 

Bowiem, jak to zostało słusznie zauważone przez ponensa w procesie coram Pompedda 

z dnia 15 listopada 1996 r.940, żeby występował błąd co do przymiotu ze strony 

nupturienta, należy, żeby sam przymiot był dobrze określony, zdefiniowany i pewny 

w ten sposób, żeby mógł być przez wolę w sposób jasny, zrozumiały uchwycony, do 

tego stopnia, że nupturient umysłem obejmuje go wraz z zawieraniem małżeństwa941. 

Był to komentarz ponensa w sprawie do powoda, który, jak wykazały jego zeznania 

przed zawarciem małżeństwa, nie wymagał jakiegoś przymiotu u swojej narzeczonej, 

bo gdyby wiedział, jaka ona jest naprawdę, tj. jaką okazała się być w trakcie miesiąca 

miodowego, nie ożeniłby się z nią942. Także świadkowie w tym przypadku zeznali 

 
939 „Uiti videtur, Actor mulieris personalitate fascinatus est, scilicet intelligentia, feminilitate, et perfectae istius 

professionales qualitates noverat. Si voluisset mulierem quae privilegium daret domesticae activitati et in 
secundo ordine professionalem activitatem relinqueret, quaesuvusset aliam puellam sine praecipua professione. 
Insuper comprobatum non est in tabulis processualibus defuisse in Conventa sinceritatem, moralitatem, 
amorem et desiderium constituendi veram familiam christianam uti erat in votis Actoris. Denique 
obliviscendum non est, uti in iure animadvertimus, quod qualitates non esse debent leves, futiles (nimiae), 
nimis genericae sed graves. In casu ideo quis non loqui potest de qualitate directe et principaliter intenta ad 
mentem can. 1097, quia agitur de qualitatibus a viro optatis valde genericis, quae ab imnibus nubentibus in 
comparte postulantur.” (Tamże, 306). 

940 Por. Sent. c. POMPEDDA z 15.11.1996, Nullitatis matrimonii, w: SRRDec.88 (2000) 697–715. 
941 „Ut adsit error qualitatis ex parte nubentis oportet qualitas ipsa exstet bene determinata, definita ac certa, ita ut 

a voluntate clare diserteque attingi possit adeo ut nubens animo illam cum contrahendo matrimonio 
comprehendat.” (Tamże, 714). 

942 „Nullam qualitatem Actorem in sponsa exegisse praenuptiali tempore patet e verbis ipsius viri fatentis: «De 
haber sabido como era ella yo no me hubiera casado» qui adit: «yo entiendo que la convenida mostro una 
personalidad distinta durante el noviazgo a la asumida en el matrimonio. Las cartas de ella en el noviazgo eran 
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jedynie o woli domniemanej powoda bądź przypuszczali, że nie zawarłby on ślubu 

z pozwaną, gdyby znał jej prawdziwą osobowość943. W dodatkowej instrukcji, 

przeprowadzonej w instancji rotalnej, powód wskazał, iż chciał, aby jego przyszła 

małżonka była kobietą wierną, gdyż takiego zachowania żądał również od siebie944. To 

wymaganie bądź żądanie, jak ocenili sędziowie, zostało wyrażone przez powoda nie 

przez pozytywny akt woli, lecz jedynie przez domniemaną intencję, tym bardziej że 

dotyczyła ona przymiotów, które implicite są pożądane przez wszystkich nupturientów 

u współmałżonka945. Ponadto sędziowie wskazali na istotną i pomocną w dowodzeniu 

kwestię: gdy dostrzega się i pożąda wiele rzeczy jednocześnie, z trudem można 

powiedzieć, że pewne przymioty zostały zamierzone bezpośrednio i zasadniczo, 

ponieważ gdy wiele jest pożądanych, żaden nie jest pożądany ponad osobę, a przedmiot 

woli staje się ogólny946. Na końcu sędziowie przypomnieli, iż wspólnota małżeńska 

została zerwana nie z powodu niewierności kobiety, lecz w wyniku decyzji pozwanej947. 

Jeszcze większe trudności napotkali sędziowie rotalni w sprawie coram Defilippi 

zakończonej wyrokiem z dnia 13 lutego 1998 r.948. Tutaj bowiem tytuł, o którym mowa 

w kan. 1097 § 2, został zaproponowany w instancji rotalnej jako nova causa 

propositione, pomimo iż ten właśnie tytuł został wcześniej dwukrotnie odrzucony przez 

dwa uprzednie wyroki949. Wyrok w uzasadnieniu części dotyczącej tej właśnie wady 

 
dulces, cariñosas, con dibujos y hacia alusion de que ibamos a tener muchos hijos en nuestro futuro matrimonio. 
Por eso para mi la luna de miel fue enfrentarme con una persona distinta»„ (Tamże, 713–714). 

943 „Revera testes in casu loquuntur tantum de voluntate interpretativa Actoris seu hypothetice opinantur illum 
nuptias cum Conventa haud celebraturum si veram Conventae personalitatem cognovisset.” (Tamże, 714). 

944 „Mis intenciones fueron formar una familia, compatir mi vida con la mujer con la que había elegido llevar 
adelante lo que uno promete cuando se casa. Yo pretendía como una cualidad esencial para mi futura esposa 
que fuera una mujer fiel y me auto exigía a mi mismo también la fidelidad por el alto grado de importancia que 
tenía para mi este deber.” (Tamże, 714). 

945 „Concedimus Actorem, militum praefectum et castrorum disciplinae subiectum et religioni obsequentem, 
eiusmodi qualitates desiderasse, at videtur has exquisitas vel exigitas fuisse non per positivum voluntatis actum, 
sed tantum per intentionem habitualem vel interpretativam, eo vel magis quia agitur de qualitatibus quae 
implicite ab omnibus nupturientibus in comparte optantur.” (Tamże, 714). 

946 „Ceterum, quando plura simul prospiciuntur ac desiderantur vix quaedam qualitas directe et principaliter intenta 
dici potest, quia cum plura optantur nulla prae persona exigitur, et obiectum voluntatis fit genericum.” (Tamże, 
714). 

947 „Denique non videtur Actor vitae communionem intercoepisse ob infidelitates uxoris, verum constat matrimonii 
naufragium accidisse ob decisionem ipsius uxoris quae viri indulgentiam recusavit.” (Tamże, 715). 

948 Por. Sent. c. DEFILIPPI, Nullitatis matrimonii, 13.02.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 61–83. 
949 „Patronus partis actricis tamen instavit ut in dubis concordandis, praeter caput exclusions boni fidei ex parte, 

quaestio admitteretur etiam de nova causae propositione quod attinet ad caput erroris mulieris in qualitate viri 
directe et principaliter intenta, quod dimissum erat duplici sententia negative conformi.” (Tamże, 63). 



268 
 

zgody analizował zasadność przyjęcia tego tytułu do ponownego rozpatrzenia. Został 

on ostatecznie odrzucony, stąd nie analizowano w ogóle, czy powódka była w błędzie, 

czy przymioty przez nią upragnione były rzeczywiście wprost i zasadniczo wyrażone 

ani też czy owe przymioty miały wystarczający walor obiektywny950. 

Ostatnim z tej grupy wyroków jest wyrok z dnia 26 listopada 1998 r. coram 

Defilippi951. Powód, który przed zawarciem małżeństwa z pozwaną był wdowcem, w 

swoich zeznaniach przyznał, iż dążył do nowego małżeństwa, by spędzić resztę swojego 

życia w spokoju, z osobą skłonną do pomocy i darzącą go uczuciem952. W opinii 

sędziów ta „przyczyna zawarcia małżeństwa” ze strony mężczyzny była niczym innym 

jak zwyczajnym ukierunkowaniem jego woli do pewnego elementu, który wynika z celu 

małżeństwa nazywanego w kan. 1055 § 1 „dobrem małżonków”953. Tak jak i w 

poprzednich wyrokach z tej grupy przymiotów, ponens przypomniał, iż przymioty 

całkowicie „powszechne”, „ogólne”, których każdy prawidłowo żeniący się pragnie i 

do których dąży u drugiej strony, nie są przymiotami wyraźnie określonymi i pewnymi, 

które byłyby też zamierzone „bezpośrednio” i „zasadniczo” ponad osobę. Są to jedynie 

przymioty lub bardziej nawet właściwości osoby pośrednio postrzegane u drugiego 

nupturienta jako te, które wynikają z celu małżeństwa i dla których ktoś decyduje się 

zawrzeć małżeństwo954. W trakcie dalszej analizy akt sprawy ponens po raz kolejny 

podkreślił, iż skoro rzeczone przymioty kobiety zamierzone „bezpośrednio” i 

„zasadniczo” nie zostały wyraźnie określone przez powoda, stąd też niemożliwe było 

ustalenie, czy w tym przypadku mężczyzna rzeczywiście popełnił co do nich błąd w 

czasie zawierania małżeństwa. Należałoby bowiem wpierw udowodnić, że pozwana, 

chociaż ukazywała, że jest nimi obdarzona, w rzeczywistości była ich pozbawiona955. 

Pomimo tego, że powód w okresie przedślubnym poznał władczy charakter swojej 

 
950 „Sicuti patet, de merito causae quoad hoc nullitatis caput disceptandum non est. Nam, sicut constat ex ipsa 

formula qua dubia definite sunt, de hoc nullitatis capite agendum esset dumtaxta si et quatenus affirmative 
fuisset responsio circa admittendam novam causae propositionem.” (Tamże, 68). 

951 Por. Sent. c. DEFILIPPI, Nullitatis matrimonii, 26.11.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 772–790. 
952 „Ipso asserente, Actor qui iam dudum viduus est solus erat, novas nuptias appetebat «per trascorrere il resto 

della vita in un contesto di serenità, assistenza e scambi di affetto».” (Tamże, 780). 
953 „Utcumque animadvertendum est hanc «causam matromonium contrahendi» ex parte viri nihil fuisse nisi 

adhaesionem praecipuam cuidam element quod consequitur ex illo fine institutionali matrimonii, quod in can. 
1055, § 1, nuncupatur tamquam «bonum coniugum».” (Tamże, 780). 

954 Por. tamże, 780–781. 
955 Por. tamże, 781. 
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przyszłej małżonki, to uważał ją za odpowiednią kandydatkę na żonę. Co więcej, już od 

samego początku trwania wspólnoty małżeńskiej nie kryła ona swojego charakteru 

i sposobu postępowania. One to, według powoda, uczyniły niemożliwym osiągnięcie 

celu, który sobie postawił. Stąd też, jak ocenili sędziowie, to, co powód uważał za błąd 

co do przymiotu kobiety, było w rzeczywistości jego skarżeniem się na sposób, w jaki 

kobieta zachowywała się w trakcie trwania pożycia małżeńskiego956. Ponadto 

postępowanie mężczyzny było sprzeczne z jego umysłem, który „bezpośrednio” 

i „zasadniczo” zamierzył jakiś określony przymiot drugiej strony. Bowiem, jak 

zauważyli sędziowie, w czasie przedmałżeńskim, niewiele miesięcy po pierwszym 

spotkaniu z pozwaną, mężczyzna już zdecydował o zawarciu małżeństwa, chociaż 

jeszcze nie znał dokładnie kobiety i dodatkowo pojawiły się pewne przesłanki co do jej 

władczego charakteru. Podobnie powód, choć przed sądem zeznał, że od razu po 

zawarciu ślubu zorientował się o błędzie co do „przymiotów” kobiety, nie zrobił 

niczego, by zakończyć nieszczęśliwe pożycie małżeńskie. Z drugiej strony to kobieta z 

końcem lipca 1988 r. ustanowiła separację małżeńską, która następnie przyjęta została 

przez sąd cywilny957.  

Na krótkie odniesienie się do oceny przymiotu możemy natrafić w wyroku coram 

Pompedda z dnia 2 marca 1994 r.958, wydanym w procesie m.in. z tytułu wprowadzenia 

w błąd mężczyzny co do zdrowia psychicznego kobiety. Sędziowie, argumentując w 

części in facto, iż w żaden sposób nie wynikało z akt, że powód zawarł małżeństwo z 

powodu błędu odnoszącego się do przymiotu drugiej strony, ocenili zdrowie psychiczne 

jako „nieszczególnie wyjątkowy przymiot”959. Do jego oceny nie odnieśli się z kolei 

sędziowie w sprawie coram Monier, w której wyrok zapadł w dniu 17 lipca 1997 r.960. 

Na podstawie zebranego materiału dowodowego sędziowie ocenili, że w czasie 

zawierania małżeństwa powód nie wiedział o chorobie psychicznej ani u kobiety, ani 

tym samym w rodzinie narzeczonej. Dopiero po zawarciu małżeństwa i po pewnych 

 
956 Por. tamże. 
957 Por. tamże, 782. 
958 Por. Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 02.03.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 125–133. 
959 „Nullomodo ex actis eruitur actorem contraxisse ex errore circa quondam sponsae qualitatem; quin potius ante 

nuptias vir haud peculiarem qualitatem, scilicet sanitatem mentalem in muliere invenire opetavit.” (Tamże, 
132). 

960 Por. Sent. c. MONIER, Nullitatis matrimonii, 17.07.1997, w: SRRDec. 89 (2001) 581–592. 
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trudnościach kobiety mężczyzna odkrył stan zdrowia rodziny961. Turnus ocenił, że 

powód nie był w błędzie w momencie zawierania małżeństwa. W rzeczywistości w 

czasie zawarcia małżeństwa nikt nie był w stanie odkryć stanu kobiety, niemniej powód 

został powiadomiony o trudnościach psychologicznych rodziny962. Turnus rotalny 

krytycznie ocenił wyrok sądu II instancji, który odnosił się do błędu co do przymiotu 

dotyczącego wspólnoty życia i poczęcia potomstwa, bowiem z akt nie wynikało, że 

mężczyzna zamierzył ożenić się z kobietą odpowiednią do założenia szczęśliwej 

wspólnoty życia i do zrodzenia zdrowych dzieci. Te przymioty są niemal zawsze 

pożądane przez narzeczonych. Powód w tym przypadku domagał się w swoim 

małżeństwie osiągnięcia dwóch celów małżeństwa, mianowicie dobra małżeństwa oraz 

dobra potomstwa963. Na koniec, cytując obrońcę węzła małżeńskiego w tej sprawie, 

sędziowie podkreślili, że ze strony powoda przymiot, czyli dobre zdrowie kobiety 

pozwanej, nie miał większego znaczenia niż samo małżeństwo, nie zaistniała sytuacja, 

w której mężczyzna uważałby upragniony przymiot za ważniejszy od samej kobiety bez 

tegoż przymiotu. Powód w żadnym stopniu nie pożądał przede wszystkim i 

bezpośrednio u drugiej strony jakiegoś określonego przymiotu czy przymiotów, czyniąc 

je przedmiotem swojej zgody964. 

W kolejnym wyroku rozpatrującym ten sam przymiot również na próżno szukać 

oceny przymiotu i jego waloru965. Już na początku procesu pojawiła się pewna trudność, 

gdyż powódka sama wyraźnie nie wyjaśniła, o jaki przymiot chodzi, którego to 

 
961 „Cum Actor matrimonium inivit, idem ignarus erat sive de mentis morbo in familia sponsae quam de exsistentia 

morbi eiusdem mulieris quia nondum manifestus erat. Tantum post matrimonium et post mulieris difficultates 
vir detegit familiae valetudinis (…).” (Tamże, 591). 

962 „Hoc in casu concludere virum actorem in errore fuisse tempore matrimonii non sustinetur. Revera tempore 
nuptiarum nemo mulieris morbum detegere potebat, sed, uti iam vidimus, Actor de difficultatibus 
psychologicis valetudinis familiae certus factus.” (Tamże, 592). 

963 „Sententia alterius gradus affirmative prodit quoad errorem in qualitate spectante communionem vitae ac 
filiorm procreationem; attamen ex actis nequaquam probatur quod vir intendisset se nubere cum muliere apta 
sive ad felicem vitam comunem, sive ad sanos filios procreandos. Hi effectus revera ardenter et fere semper 
a sponsis quaeruntur, et quoque vir actor, in casu, postulabat in suo matrimonio duorum finium coniugi 
adsecutionem, scilicet bonum coniugum una cum bono prolis.” (Tamże). 

964 „Recte vinculu Defensor in Nostro iudici gradu asseverate: «Ex parte actoris qualitas ut bona valetudo pro 
muliere conventa maioris momenti non erat quam ipsum matrimonium, ut in quantum talem qualitatem 
exoptatam non considerabat maioris momenti quam mulier absuque illa… Actor ninime quaesivit primarie et 
directe in comparte specificam qualitatem vel qualitates, easdem constituendo obiectum sui consensus.” 
(Tamże). 

965 Por. Sent. c. CIVILI, Nullitatis matrimonii, 19.06.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 468–479. 
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przymiotu sama, wychodząc za mąż, żądała u osoby małżonka jako „bezpośrednio i 

zasadniczo zamierzonego”. Dopiero na podstawie jej zeznań sędziowie odnaleźli jedną, 

bardzo ogólnikową wzmiankę: „potrzebowałam człowieka kulturalnego, który mógłby 

być moim partnerem życiowym, a Ernesto zawsze deklarował, że mnie kocha”966. 

Jednakże sędziowie uznali, iż w tym stwierdzeniu nie był zawarty błąd. Nie zgodzili się 

także z tezą, że powódka zamierzyła zdrowie fizyczne bądź psychiczne narzeczonego 

w sposób „bezpośredni i zasadniczy”; owszem, powinna nawet rozpoznać z pewnością 

nieidealny stan zdrowia narzeczonego, gdyż, jak sama zeznała, mężczyzna cierpiał na 

nerwy i przyjmował specjalne leki967. Pomimo tego, iż zdaniem sędziów powódka nie 

wiedziała, że narzeczony ma psychozę – o czym, jeśliby wiedziała, najprawdopodobniej 

spowodowałoby, że nie wyszłaby za niego za mąż – to jej ogólny sposób postępowania 

w okresie narzeczeństwa wskazywał, że zdrowie mężczyzny było dla niej mało ważne, 

do tego stopnia, że zlekceważyła rady, by nie wychodziła za mąż za niego, których 

udzielali powódce jej krewni (ojciec i wujek). Sama powódka wręcz przyspieszyła 

małżeństwo, tak że ślub odbył się po mniej niż dwóch miesiącach od pierwszego 

spotkania z mężczyzną. Ponadto przyczyna, dla której powódka zakończyła pożycie 

małżeńskie, nie jest umiejscowiona w odkryciu braku pożądanego przymiotu w osobie 

pozwanego, lecz w jego sposobie zachowania, który uniemożliwił dalsze 

kontynuowanie wspólnoty małżeńskiej968. Zatem tytuł nieważności małżeństwa z 

powodu rzeczonego błędu co do przymiotu pozwanego pozbawiony był rzeczowego 

fundamentu i stąd sędziowie orzekli non constat de nullitate969.  

 
966 „Actrix ipsa perspicue non declaravit quaenam fuerit qualitas, quam ipsa matrimonium celebratura in sponsi 

persona exquirebat tamquam «directe et prinicipaliter intentam». Porro, unica eaque vaga mentio legitur in 
Actricis vadimonio: «io avevo bisogno di un uomo colto che possa essere il mio compagno di vita, e Ernesto 
dichiarava sempre che mi voleva bene».” (Tamże, 479). 

967 „Utcumque in hoc verus error non videtur adfuisse. Neque videtur ea intendisse sanitatem physicam vel 
psychicam sponsi «directe et principaliter»; quin etiam lucide cognoscere debebat statum nequaquam 
perfectum vale tudinis sponsi, qui, ipsa testante, «soffriva di nervi e che prendeva dei farmaci particolari»„ 
(Tamże). 

968 „Profecto, ipsa ignorabat sponsum laborare psychosi, quod si novisset probabilissime ei non nupsisset; sed eius 
generaluis ratio agenda praenuptialis ostendit eam parvi pependisse valetudinem viri; adeo ut sperneret 
prudentia consilia non nubendi Ernesto quae huius consanguinei (pater et avunculus) ei haud pepercerant. E 
contra, ipsa matrimonii celebrationem festinavit, ita ut haec locum habuerit minus quam duobus mensibus post 
primum occursum cum Ernesto. Pariter ratio ob quam Actrix finem imposuit coniugali convictui non constitit 
in detecta inexsistentia optatae qualitatis in Conventi persona, sed quia ipsius agendi ratio intolerabilem 
effecerat continuationem illius generis vitae.” (Tamże). 

969 Por. tamże. 
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W prześledzonych do tej pory wyrokach sędziowie zajmowali się bardziej 

kwestią dowodzenia błędu lub innych elementów składających się na wadę zgody z 

kan. 1097 § 2, aniżeli oceną przymiotu, jego subiektywnym i obiektywnym 

znaczeniem. Przymiot zdrowia psychicznego po stronie kobiety pojawił się także w 

sprawie coram Turnaturi z dnia 18 lipca 1998 r.970. Sędziowie rotalni zacytowali 

decyzję sądu apelacyjnego, że powód przed ślubem zamierzał odnaleźć u kobiety 

bynajmniej nie jakiś nadzwyczajny przymiot, jakim jest zdrowie psychiczne971. W tej 

sprawie kobieta cierpiała na schizofrenię. Powód w istocie wysoko cenił poczytalność 

kobiety ze względu na przykre doświadczenia swojego brata, który wziął za żonę 

kobietę chorą psychicznie, jednak bezpośrednio w trakcie narzeczeństwa sam czy też 

przez członków rodziny dokładnie się wszystkiemu przyjrzał, zeznając, że sam po 

pierwszych spotkaniach z kobietą był „satisfied”972. W procesie analizy dowodów 

sędziowie zwrócili także uwagę, iż nie wiadomo było również o żadnym pobycie 

kobiety w szpitalach w okresie przedmałżeńskim; sama pozwana zeznała, iż nie była 

ona hospitalizowana, co zostało także potwierdzone przez świadków. Stąd też nie można 

było mówić o błędzie w umyśle powoda973. 

To samo miało miejsce w przypadku wyroku w sprawie coram Bruno z dnia 

25 marca 1994 r.974, w którym mężczyzna zaskarżył swoje małżeństwo z tytułu błędu 

co do przymiotu kobiety – zaraz po zawarciu małżeństwa została ona dotknięta 

trądem975. Sędziowie skoncentrowali swoją uwagę na fakcie, iż mężczyzna nie pragnął 

nienaruszonego zdrowia fizycznego kobiety ponad jej osobę, gdyż według zeznań nie 

tylko świadków, ale i jego samego w tym przypadku miała miejsce intencja 

domniemana powstała już po zawarciu małżeństwa976. Co więcej, na podstawie 

 
970 Por. Sent. c. TURNATURI, Nullitatis matrimonii, 18.06.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 477–492. 
971 „Contra ac tenet appellata sententia, quod nempe Actor, ante nuptias, «Haud peculiarem qualitatem, scilicet 

sanitatem mentalem in muliere invenire optavit» (...).” (Tamże, 484). 
972 „At, Actor, qui volventibus sponsalibus directe vel per familiares penitus pervidit, declarat se in primo eccursu 

cum muliere fuisse «satisfied»„ (Tamże). 
973 Por. tamże, 485. 
974 Por. Sent. c. BRUNO, Nullitatis matrimonii, 25.03.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 164–172. 
975 „(…) quia uxor statim post ritum nuptialem morbo leprae laborare inventa esset.” (Tamże, 165). 
976 Por. tamże, 169. 
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zebranych orzeczeń lekarskich okazało się, iż kobieta w rzeczywistości nie cierpiała na 

trąd, a na inną, mniej poważną chorobę skóry977. 

Podobne rozważania, a także i punkt wyjścia w procesie dowodzenia przyjął 

turnus rotalny w sprawie coram Civili z 25 marca 1994 r.978. Mężczyzna zaskarżył 

ważność swojego małżeństwa zawartego w 1947 r. z tytułu błędu co do przymiotu 

religijnego kobiety, a mianowicie bycia pobożną katoliczką979. Niestety ani błąd, ani 

tym bardziej pragnienie przymiotu ponad osobę nie zostało w tej sprawie udowodnione. 

Co więcej, okazało się, że kobieta była katoliczką, a jej brak przywiązania do zasad 

moralnych był widoczny już przed ślubem, chociażby przez fakt współżycia 

przedmałżeńskiego z powodem980. Stąd też sędziowie nie podjęli rozważania nad oceną 

samego zaskarżonego przymiotu kobiety. 

Im bliżej orzeczeń wydanych w 2000 r., tym częściej spotyka się w omawianych 

wyrokach próbę oceny przymiotu, pomimo tego, iż pozostałe elementy kanonu nie 

zostały udowodnione. Takim przykładem jest wyrok coram Pompedda z 13 marca 

1995 r.981. Mężczyzna zaskarżył swoje małżeństwo, twierdząc, iż nie znalazł w kobiecie 

pożądanej przez niego uczciwości. W ograniczonej do jednego zdania ocenie sędziów 

przymiot ten został sklasyfikowany jako „zupełnie nieszczególny”982. Wydaje się zatem, 

iż nawet jeśli udowodniono by, iż powód był w błędzie co do tego przymiotu kobiety, 

pojawiłaby się trudność przy samej analizie przymiotu – każdy bowiem pragnie, aby 

jego przyszły małżonek był osobą uczciwą. Istotny jest bowiem akt woli osoby 

pragnącej danego przymiotu. 

Na to też została zwrócona uwaga w wyroku coram De Lanversin z dnia 

21 czerwca 1995 r.983. Kobieta pragnęła, a nawet żądała, aby wybrany przez siebie 

 
977 Por. tamże, 170. 
978 Por. Sent. c. CIVILI, Nullitatis matrimonii, 25.03.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 173–177. 
979 „Iam ab inito animadvertendum est ex axtis haud erui obiectum certum et definitum istius erroris. Porro, ex 

actoris libello, haec tantum patent: «Prima della predetta conoscenza (partium, mense maio anni 1947), il 
convenuto (recte: actor) per ragioni religiose ha interrotto la conoscenza con una ragazza eterodossa, perchè 
era profondamente ispirato a prendere come moglie soltanto una ragazza cattolica»„ (Tamże, 175). 

980 „Adde quod iam ante matrimonium cum ea rem habuit: hinc ipse percipere debuisset eam non adhaerere 
plenissime ethicis principis a Catholica Ecclesia adfirmatis.” (Tamże, 177). 

981 Por. Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 13.03.1995, w: SRRDec. 87 (1998) 190–199. 
982 „Nullomodo ex actis eruitur Actorem contraxisse ex errore circa quondam sponsae qualitatem; quin potius ante 

nuptias vir haud peculiarem qualitatem, scilicet honestatem in muliere invenire optavit.” (Tamże, 194). 
983 Por. Sent. c. DE LANVERSIN, Nullitatis matrimonii, 21.06.1995, w: SRRDec. 87 (1998) 403–421. 
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małżonek w sposobie postępowania, jak również w zachowywaniu przykazań religii był 

zgodny z jej oczekiwaniami i wyobrażeniami984. Jednakże, jak słusznie dalej zauważyli 

sędziowie, od przymiotu, który sobie ktoś życzy, do przymiotu zasadniczo 

zamierzonego nie zawsze zachodzi przejście, chyba że stanie się to przez właściwy akt 

woli. W tej kwestii mężczyzna w czasie trwania małżeństwa był na drodze nawracania, 

przyjmowania zasad religijnych, lecz z pewnością nie był utwierdzony w swojej 

wierze985. O ile sama ocena przymiotu nie została podjęta, o tyle można bez wątpienia 

stwierdzić, iż przymiot ten był obiektywnie i subiektywnie ważny. 

O wiele trudniej dojść do podobnego wniosku w sprawie coram Giannecchini z 

dnia 15 marca 1996 r.986. W tym procesie sędziowie orzekli, iż kobieta nigdy nie miała 

przed oczyma żadnego określonego przymiotu, którego mogła bezpośrednio i 

zasadniczo zamierzyć. Jej zeznania demonstrowały bowiem, że powódka nie szukała 

żadnej szczególnej cechy, lecz jedynie ogólnie pożądanego sposobu postępowania 

mężczyzny. Z tego powodu nie przymiot był bezpośrednio i zasadniczo zamierzony, 

lecz coś ogólnego, nieokreślonego lub coś obejmującego wszystko, przez powódkę 

oznaczone jako jej wyobrażenie o pozwanym, co wkrótce okazało się zupełnie fałszywe 

i stało się przyczyną złudzenia, któremu uległa powódka987. Ocena waloru 

subiektywnego czy obiektywnego przymiotu nie została zatem w ogóle podjęta, 

ponieważ trudno przy tak ogólnym przymiocie analizować jego walor. 

Ta sama sytuacja miała miejsce w sprawie coram Stankiewicz z 12 lipca 1996 r., 

niemniej zaskarżone małżeństwo z tytułu błędu co do przymiotu kobiety dotyczyło jej 

rzekomej ciąży988. Wyrok rotalny zauważył, że powód nie odmówił wiary oświadczeniu 

pozwanej odnośnie do ciąży ani nie wymagał choćby najzwyklejszego badania 

medycznego, by tę ciążę potwierdzić. Poza tym z akt sprawy nie można było 

 
984 „Nullum dubium quin mulier optasset, immo voluisset, quamdam harmonium in ideis, in modo sere gerendi 

necnon in observantia praeceptorum religionis apud coniugem a se electrum, omnia quae proficere potuisent 
felicem communionem viate.” (Tamże, 408). 

985 „Attamen a dote optato ad qualitatem principaliter exigitam non semper datur illatio, nisi per actum peculiar 
voluntatis; eo vel magis quod, iuxta ipsissima verba Actricis, in casu de quo disceptatur, vir, tempore 
matrimonii in via conversionis ad observantiam religiosam se praebebat, nec in fide catholica confirmata adhuc 
fuerat (…).” (Tamże). 

986 Por. Sent. c. GIANNECCHINI, Nullitatis matrimonii, 15.03.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 255–270. 
987 Por. tamże, 265. 
988 Por. Sent. c. STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 12.07.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 507–519. 
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wywnioskować niczego o stanie zaawansowania ciąży w momencie, gdy jej istnienie 

zostało ujawnione przez pozwaną bądź o jakimkolwiek dociekaniu przeprowadzonym 

wówczas przez rodziców pozwanej bądź powoda989. Chociaż sędziowie nie podjęli 

żadnej dyskusji nad oceną znaczenia przymiotu (okazało się bowiem, iż przymiot ten 

nie był przez mężczyznę wprost i zasadniczo zamierzony990), można z całą pewnością 

stwierdzić, że jest to przymiot obiektywnie ważny i gdyby zarówno błąd, jak i 

zamierzenie przymiotu ponad osobę kobiety zostały udowodnione, wyrok miałby inny 

finał.  

Śledząc analizowane wyroki rotalne w sposób chronologiczny, można by 

przypuszczać, iż im bliżej roku 2000, tym mniej niewłaściwych aplikacji kan. 1097 § 2 

powinno się pojawiać w trybunałach niższego stopnia. Niestety, w wyroku coram Burke 

z 18 lipca 1996 r.991 trudność w rozumieniu tej wady zgody nadal miała miejsce. Wyrok 

Trybunału Roty Rzymskiej krytycznie bowiem ocenił proces dowodzenia dwóch 

poprzedzających instancji. Podczas przeprowadzania instrukcji sprawy w I i II instancji 

nie podniesiono kwestii dotyczącej przymiotu czy przymiotów zamierzonych przez 

powódkę ponad osobę mężczyzny; była tam jedynie mowa o sposobie, o relacji 

przedmałżeńskiej i o faktach, które miały miejsce po zawarciu ślubu. W obecnej 

instancji uczyniono próby mające na celu zidentyfikowanie, i to w sposób dokładny, 

jaki przymiot zamierzyła powódka zasadniczo u mężczyzny, jednak z lichym skutkiem. 

Według kobiety i jej rodziny chciała ona odnaleźć w nim przymioty ogólne, takie jakich 

wszyscy pragną zazwyczaj u swojego przyszłego małżonka. Powódka zapytana przez 

audytora, jakiego przymiotu poszukiwała u mężczyzny, odpowiedziała, iż pośród 

innych pozytywnych cech chciała znaleźć wiernego towarzysza. Członek jej rodziny 

sformułował całą listę przymiotów. Z kolei matka powódki podkreśliła, iż córka chciała 

mieć męża szczerego, uczciwego, wiernego i o dobrym charakterze. Widać zatem, że 

powódka nie inaczej niż wszyscy pozostali przystępujący do małżeństwa, miała 

 
989 „Ad rem enim appellate sententia rotalis reprehendit quod Actor fidem non negaverit revelationi mulieris 

conventae de graviditate, nec minimam comprobationem medicalem exquisiverit. Praeterea ex actis causae 
nihil deduci potest de mense graviditatis tempore revelationis eiusdem a parte conventa, aut de aliqua 
inquisitione a parentibus Conventae vel Actoris tunc peracta.” (Tamże, 518). 

990 „Actor autem, sicut ex actis desumi potest, ad summum in simplici errore versabatur circa praegnationem partis 
conventae, minime vero hanc qualitatem directe et principaliter prae persona Conventae intendebat.” (Tamże). 

991 Por. Sent. c. BURKE, Nullitatis matrimonii, 18.07.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 532–543. 
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nadzieję, iż jej małżonek obdarzony będzie tymi przymiotami, które mogą uczynić życie 

małżeńskie spokojne i szczęśliwe992. Sędziowie słusznie ocenili, że każda osoba 

zawierająca małżeństwo pragnie znaleźć takie przymioty u współmałżonka, stąd 

obiektywnie są one istotne993, niemniej ich bardzo ogólne, wręcz zbyt ogólne 

sformułowanie, a można by nawet powiedzieć zbyt szerokie znaczenie obiektywne, 

także przyczyniły się do takiego, a nie innego wyroku. 

Z podobną oceną spotkamy się w wyroku coram Boccafola z dnia 11 marca 

1993 r.994, w którym kobieta, zaskarżając swoje małżeństwo, twierdziła, iż jej przyszły 

współmałżonek nie był osobą zrównoważoną, o tradycyjnej wizji rodziny 

chrześcijańskiej i że nie wziął on na siebie odpowiedzialności za właściwe wychowanie 

oraz edukację dzieci. Osobę pozwanego nie cechowały także wysokie zasady 

moralne995. Sędziowie ocenili, iż biorąc powyższe przymioty za zasadne i wystarczające 

w udowodnieniu nieważności małżeństwa, żadne małżeństwo nie mogłoby w takim 

wypadku przetrwać, ponieważ każdy nupturient wchodzący w związek małżeński chce 

poślubić osobę zrównoważoną, odpowiedzialną, prawdomówną i dotrzymującą 

obietnic996. Bynajmniej nie oznaczało to, że sędziowie ocenili przymioty jako trywialne 

w samym swoim znaczeniu, niemniej zebrany materiał dowodowy wykazał, iż przed 

ślubem w umyśle powódki istniała jedynie niewielka wiedza czy raczej nieznajomość 

prawdziwego charakteru pozwanego, a nie naprawdę rzeczywisty błąd co do przymiotu 

 
992 „In Instructoris in prima et altera instantia peractis, quaestio suscitata non fuit de qualitate vel del qualitatibus 

forte ab Actrice intentis prae persona viri; sermo erat tantum de modo quo relatio praenuptialis ducta est et de 
factis quae post celebratas nuptias evenerunt. Conamina facta sunt in praesenti instantia ad identificandum, 
praeciso quidem modo, qualem qualitatem Actrix principaliter intendisset in viro; cum parvo tamen exitu. 
Secundum eam ac familiars eius, volebat invenire in eum qualitates generals tales ut omnes ex more in future 
sponso desiderant. Rogata, «che qualità cercava», Actrix respondit: «Entre outras qualidades eu esperava 
encontrar um companheiro fiel». Alia membra eius familiae elenchum qualitatum augent. Mater Actricis: «ela 
esperava que o Arturo fosse uma pessoa honesta, sincera, fiel, de bom carater» (…) Alis vero verbis apparet 
quod Actrix, non dissimiliter ac ceteri omnes qui ad nuptias accedunt, speravit alterum coniugem praeditum 
esse illis qualitatibus quae pacificum et felicem convictum coniugalem reddere possint.” (Tamże, 541–542). 

993 Por. tamże, 542. 
994 Por. Sent. c. BOCCAFOLA, Nullitatis matrimonii, 11.03.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 133–143. 
995 „Postea, in litteris Tribunali missis die 28 decembris 1979, actrix denuo exposuit: «Era para mi fundamental el 

que fuera una persona equilibrada y que tuviera el concepto tradicional de familia cristiana que seria el aporte 
moral y material de ésta y que asumiera la responsabilidad que significa criar y educar hijos. También era 
fundamental para mi el que fuera una persona veraz y de altos principios morales»„ (Tamże, 140). 

996 „Nam hac thesi accepta, omne matrimonium naufragatum nullum declarari potuerit quia omnis nupturiens, in 
matrimonio consentiens, vult personam equilibratam, responsabilem, veracem, et quae staret promissis colens, 
etc.” (Tamże). 
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zamierzony bezpośrednio i zasadniczo. Sędziowie nie podjęli wprost oceny wartości 

tych przymiotów; z jednej strony okazały się one tak powszechnie pożądane, iż trudno 

byłoby mówić o ich subiektywnie dużym znaczeniu, z drugiej – obiektywnie nie można 

powiedzieć, iż nie są to przymioty istotne. 

Rok później ten sam ponens przewodniczył turnusowi, który rozstrzygał sprawę, 

w której adwokat powódki wnosił o rozpatrzenie sprawy z kan. 1097 § 2 w Trybunale 

Roty Rzymskiej tamquam in prima instantia, lecz nie zadał sobie trudu wskazania 

przymiotu bezpośrednio i zasadniczo zamierzonego przez powódkę997. Po zapoznaniu 

się z dowodami turnus rotalny ocenił, iż przymioty bezpośrednio i zasadniczo 

zamierzone przez powódkę były tak ogólne i niedokładne, że nie mogły one stanowić 

tego rodzaju przymiotu rozciągającego się na osobę, który zgodnie z kan. 1097 § 2 

czynił małżeństwo nieważnym998. Ponens przywołał wyrażoną we wcześniejszym 

wyroku tezę999, iż każde rozbite małżeństwo mogłoby zostać uznane za nieważne, gdyż 

każdy zawierający, godząc się na małżeństwo, chce osoby wyważonej, 

odpowiedzialnej, prawdomównej, wykształconej, z dobrymi przymiotami 

i dotrzymującej obietnic1000. W rzeczywistości jednak w żadnym momencie rozprawy 

nie wykazano prawdziwego związku między myślami powódki a rzeczonymi bliżej 

nieokreślonymi przymiotami, które ta kobieta, wychodząc za mąż, bezpośrednio i 

zasadniczo zamierzała. Dlatego sędziowie orzekli, że przed ślubem istniała w umyśle 

powódki tylko ograniczona wiedza bądź nieświadomość prawdziwego charakteru 

 
997 „Sollers Patronus ex officio partis actricis instavit pro tractatione coram Rota Romana, tamquam in prima 

instantia, novi capitis nullitatis, scilicet erroris circa qualitatem directe ac principaliter intentam a parte actrice 
(...) Sed, in fine, Patronus numquam palam declarat qualem esse qualitatem directe et prncipaliter ab actrice 
intentam, quam ill ipsae personae conventi praeferebat.” (Sent. c. BOCCAFOLA, Nullitatis matrimonii, 
27.01.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 82). 

998 „Tamen, infrascripti Patres censent facta descripta et qualitates, quae, nuc asseruntur, fuisse directe et 
principaliter intentas ab actrice, tam omnino vagas et indefinitas esse ne constitutere queant illam speciem 
qualitatis redundantis in personam quae, secundum can. 1097 § 2 CIC/83, irritet matrimonium” (Tamże, 83). 

999 Por. Sent. c. BOCCAFOLA, Nullitatis matrimonii, 11.03.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 140. 
1000 „Nam hac thesi accepta, omne matrimonium naufragatum nullum declarari posset quia omnis nupturiens, in 

matrimonio consentiens, vult personam equilibratam, responsabilem, veracem, educatam, cum bonis 
qualitatibus, et promissis colens, etc.” (Sent. c. BOCCAFOLA, Nullitatis matrimonii, 27.01.1994, w: SRRDec. 
86 (1997) 83). 
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pozwanego, nie zaś rzeczywisty i realny błąd odnośnie do jakiegoś przymiotu 

bezpośrednio i zasadniczo zamierzonego1001. 

Na próżno także szukać oceny waloru przymiotu w wyroku coram Faltin z dnia 

15 lipca 1994 r.1002, bowiem tam również zaskarżony przymiot był ogólnym 

określeniem osobowości mężczyzny. Sędziowie ocenili jedynie, iż w wyroku 

II instancji, od którego apelowano do kolejnego turnusu Trybunału Roty Rzymskiej, w 

jego części in iure oraz in facto, argumenty i fakty zostały przedstawione 

systematycznie, logicznie i krytycznie w odniesieniu do zeznań powódki a także zeznań 

wszystkich świadków na temat błędu u powódki1003.  

W kolejnym chronologicznie wyroku także pojawia się obecny już we 

wcześniejszych wyrokach problem niezaistnienia błędu w umyśle osoby skarżącej 

małżeństwo z tytułu błędu co do przymiotu osoby. Proces zakończył się wyrokiem 

negatywnym, bez obszerniejszego zajmowania się samym przymiotem osoby, jakim 

była skłonność mężczyzny do kłamania1004. Sędziowie zauważyli, iż powódka w czasie 

trwającego sześć lat narzeczeństwa mogła bardzo dobrze poznać i faktycznie poznała 

charakter (indolem) psychiczny i moralny pozwanego, jak również wszystkie jego 

przymioty, zalety i wady1005. Tym samym nie zostało w żaden sposób podjęte 

zagadnienie ewentualnej wagi subiektywnej czy też obiektywnej przymiotu. W tej 

sprawie zresztą przyjęcie owego „charakteru” (indolem) mężczyzny jako przymiotu w 

znaczeniu normy z kan. 1097 § 2 byłoby niezasadne. Podobnie jak w przypadku 

poprzedniego wyroku coram Burke1006, stwierdzono, iż każda osoba zawierająca 

 
1001 „Re vera, nullibi in actis demonstratur verus nexus inter animum actricis et adsertas qualitates non melius 

determinatas, quam eadem mulier in ineundis nuptiis directe et principaliter intenderit. Proinde, nobis apparet 
ante matrimonium existitisse in mente actricis tantummodo paucam scientiam seu ignorantiam de vero ingenio 
characteris partis conventi, non vero actualem ac realem errorem circa aliquam qualitatem directe et 
principaliter intentam.” (Tamże, 83). 

1002 Por. Sent. c. FALTIN, Nullitatis matrimonii, 15.07.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 300–312. 
1003 „Quibus praemissis, Patres statim animadverterunt, adversus appellatam sententiam rotalem diei 24 octobris 

1991, vix aliquid rationabiliter excipi posse videtur, in casu, nedum quoad partem in iure, sed praesertim, ne 
dicamus praecipue, relate ad partem in facto, in qua, reapse argumenta ex actis et probatis deprompta 
sisthematice, metodo logico ac sensu critico exponuntur, sive quae respiciunt depositiones mulieris actricis aut 
declarationes omnium testium, tam circa errorem in eadem actrice (…).” (Tamże, 306). 

1004 Por. Sent. c. STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 23.10.1997, w: SRRDec. 89 (2001) 763–780. 
1005 „Iamvero pars actrix tempore sexenni consuetudinis sponsaliciae optime cognoscere potuit et reapse cognovit 

indolem psychicam et morale Conventi, omnesque eius qualitates, valores ac vitia.” (Tamże, 779). 
1006 Por. Sent. c. BURKE, Nullitatis matrimonii, 18.07.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 532–543. 
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małżeństwo pragnie, by druga strona była osobą prawdomówną, stąd też element 

kanonu „wprost i zasadniczo zamierzony” staje się wręcz niemożliwy do udowodnienia. 

Oczywiście nie jest to przymiot trywialny w samym swoim znaczeniu, niemniej nie 

można mu przypisać mocy unieważniającej małżeństwo ze względu na jego 

powszechne pragnienie posiadania – nie indywidualizuje on bowiem dostatecznie 

osoby.  

Tę grupę wyroków zamyka wyrok coram Bottone z dnia 11 listopada 1999 r.1007, 

w którym zaskarżonym przymiotem był brak fanatyzmu religijnego u mężczyzny. Jak 

słusznie sędziowie ocenili, przymiot ten był dość niespotykany i wyjątkowy, niemniej 

nie negowali oni zasadności zaskarżenia jako takiego1008. Interesujący wydaje się fakt, 

iż pomimo pewnej wyjątkowości przymiotu sędziowie nie zanegowali samej jego 

wartości. Wydaje się być słuszne w tym przypadku, iż przyjęli oni, że przymiot ten mógł 

mieć duży walor subiektywny dla powódki. Stąd też w procesie dowodzenia sędziowie 

posunęli się dalej i, jak czytamy w wyroku, na podstawie zeznań pozwanej kobiety, 

stwierdzili, iż w żadnym wypadku nie wynikało, że ona sama zamierzyła tę nieobecność 

fanatyzmu religijnego jako przymiot w sposób bezpośredni i zasadniczy. Przeciwnie, 

wcale nie myślała o tym przymiocie ani nawet nie mogła pomyśleć, sama bowiem w 

czasie przedmałżeńskim poznała religijność mężczyzny, która była zupełnie normalna. 

Fanatyzm religijny mężczyzny pojawił się po ślubie i to nie nagle, lecz po półtora roku 

wspólnego pożycia1009.  

 

4.4. Przymioty osoby z kan. 1098 na podstawie orzeczeń rotalnych – 

znaczenie waloru subiektywnego i obiektywnego 

 

W pracy tej wielokrotnie zostało podkreślone, jak trudny w dowodzeniu jest tytuł 

z kan. 1098 i tym samym jak rzadko pojawia się on w wyrokach rotalnych omawianego 

okresu. Sam fakt tylko trzech wyroków pro nullitate jest dowodem na złożony charakter 

 
1007 Por. Sent. c. BOTTONE, Nullitatis matrimonii, 11.11.1999, w: SRRDec. 91 (2005) 659–664. 
1008 „Quoad fanatismi religiosi in viro absentiam, praetermissa singularitate huius qualitatis – sed omnia possibilia 

sunt in hoc mundo – ex depositionibus mulieris conventae nullibi apparet hanc fanatismi religiosi in viro 
absentiam ipsam, utpote qualitatem directe et principaliter intendisse.” (Tamże, 662). 

1009 Por. tamże, 663. 
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tej wady zgody. Podobnie jak w poprzedniej części, tak i tutaj niektóre sprawy 

procedowane były także z innych tytułów nieważności, niektóre zawierają jedynie w 

części in iure wzmiankę samej wadzie zgody z kan. 1098, nie podejmując go w części 

in facto, ze względu na brak retroaktywności tego kanonu lub też ze względu na brak 

wystarczających przesłanek do prowadzenia procesu z tego tytułu. 

 

4.4.1. Decisiones constare de matrimonii nullitate 

 

Tę część pracy otwiera wyrok wydany przez turnus rotalny pod przewodnictwem 

Mario F. Pompeddy w 1996 r.1010. Mężczyzna zaskarżył ważność swojego małżeństwa 

m.in. z tytułów, o których mowa w kann. 1097 § 2 oraz 1098, twierdząc, iż został 

wprowadzony w błąd co do choroby kobiety, a mianowicie jej silnej anemii. Trybunał 

Roty Rzymskiej zgodził się z argumentacją i oceną akt, jakich dokonał uprzednio 

trybunał I instancji. Powód zeznał, że im bardziej okoliczności dotyczące stron w 

okresie przedślubnym nie sprzyjały zawarciu sakramentu, tym kobieta coraz mocniej na 

to nalegała1011. Powód poznał pozwaną blisko rok przed zawarciem małżeństwa. 

Znajomość rozwijała się głównie listownie i telefoniczne, ale już po miesiącu kobieta 

zaczęła naciskać na ślub. Gdy mężczyzna próbował ją przekonywać, by ze względów 

finansowych odłożyli to na późniejszy czas, kobieta nie ustawała w naciskach i dlatego 

zawarli małżeństwo szybciej niż powód zaplanował1012. Ponadto kobieta deklarowała 

mężczyźnie swój bardzo dobry stan zdrowia, a odmowę współżycia z nim przed ślubem 

argumentowała swoimi zasadami. Powód potwierdził w swoich zeznaniach, że gdyby 

 
1010 Por. Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 26.07.1996, w: SRRDec. 88 (2000) 581–586. 
1011 „ (…) viri actoris confessio iudicialis clare profertur; ipsius autem in pluribus interrogatories cohaerentia inde 

ab initio processus palam fit; potassium in specie quod attinet ad dolum declaravit, prae aliis, vir certior censens 
se deceptum esse a muliere de ius salutis statu: «Il motive è l’inganno da parte della conventua e della sua 
familia per avermi nascosto il grave stato di salute della stessa, che hanno reso impossibile la convienza 
matrimoniale»„ (Tamże, 584). 

1012 „(…) neque defuerunt in animo viri haesitationes et dubia de future connubio tempore sponsalium et Actor ad 
matrimonium pervenit instantis mulieris, cum nubentium condicio nondum pateretur ut de matrimonio 
celebrando ageretur: «Io risiedevo, come ancora risiedo, in Svizzera per lavoro… nel Natale del 1990 mi fu 
presentata… ci sentivamo per telefono e ci siamo scambiato delle lettere. Dopo circa in mese Monica cominiò 
a farmi pressione per sposare subito. Io non ero preparato economicamente e proposi di sposarci a fine anno. 
Lei insistette, perché mi diceva che non peteva stare senza di me»„ (Tamże). 



281 
 

wiedział o faktycznym stanie zdrowia pozwanej, nie zawarłby z nią małżeństwa1013. O 

istnieniu poważnej choroby u pozwanej mężczyzna przekonał się już podczas nocy 

poślubnej, kiedy to zauważył na jej ciele liczne blizny pooperacyjne. W późniejszym 

czasie, kiedy kobieta po raz kolejny przeszła szereg kosztownych badań szpitalnych, 

wyznała swemu mężowi, że w związku ze schorzeniem nóg, na które cierpi, otrzymuje 

rentę inwalidzką1014. Turnus rotalny, za trybunałem I instancji potwierdził, że pozwana 

działała świadomie, dokonując podstępnego wprowadzenia w błąd co do swojego stanu 

zdrowia. Podstęp ten dokonał się poprzez zatajenie choroby przez nią samą, a także 

przez jej rodzinę. Również kryterium reakcji zostało w tej sprawie wystarczająco 

wypełnione – mężczyzna, dowiedziawszy się o rzeczywistym stanie zdrowia kobiety, 

zerwał wspólnotę życia małżeńskiego około rok po zawarciu małżeństwa. Dodatkowo 

dokumentacja medyczna wyraźnie potwierdzała ciężką anemię kobiety, która wymagała 

opieki. Podstępne wprowadzenie w błąd potwierdziły też zeznania świadków, w tym 

siostry pozwanej1015. W wyroku tym sędziowie dokonali także oceny przymiotu kobiety 

jako obiektywnie poważnego dla zakłócenia wspólnoty życia małżeńskiego. Turnus 

rotalny nie miał wątpliwości, że brak przymiotu wymaganego przez mężczyznę 

spowodował u niego całkowitą utratę zaufania i szacunku wobec swojej żony, stąd 

poważnie zakłócił wspólnotę życia małżeńskiego w myśl kan. 10981016. Co ciekawe, 

sędziowie nie ograniczyli się jedynie do oceny samego przymiotu i wpływu jego braku 

na trwanie wspólnoty małżeńskiej. Zatajony bowiem stan zdrowia fizycznego kobiety, 

wymagający opieki nad nią, mógł obiektywnie zaburzyć trwanie wspólnoty 

 
1013 „(…) nam animadvertendum fas est ipsam iuvenum sponsaliciam conversationem auxisse contra veritatem, 

quippe quae Conventa optimam de se valetudinis condicionem ostendebat et coram viro praebebat: «Non 
abbiamo avuto rapporti intimi prima delle nozze, perché lei si rifutava e mi diceva di aspettare fino alle nozze 
in Chiesa, ed io l’ho rispettata… se prima delle nozze mi avessero informato dello stato di salute di Monica e 
della sua invalidità, io certamente non l’avrei sposata»„ (Tamże). 

1014 „(…) ad sustinendam doli thesin et mulieris fallacem mentem, Actor memorat: «quella stessa note io le chiesi 
di manifestarmi se ci fossero altri segreti o altro da rivelarmi e lei mi giuro che non c’era altro. Invece, poi, in 
Svizzera scopri altro inganno: dopo che si manifestarono in lei serie e gravi malattie che comportavano gravi 
spese per visite e cure mediche e per ricoveri, lei per incoraggiarmi alle spese mi disse che lei aveva una buona 
pensione di invalidità per la gambe».” (Tamże). 

1015 Por. tamże, 585. 
1016 „(…) revera Conventae qualitas, scilicet valetudinis status, de qua Actor dolose deceptus est, obiective gravis: 

eiusdem absentia graviter perturbare valuit consortium partium vitae coniugalis: «il nostro rapporto fu messo 
in crisi già la prima note delle nozze… preparandomi all’amplesso coniugale mi accrosi che Monica aveva 
delle cicatrici, postume di operazioni chirurgiche … mi diceva che era stata ricoverata in una clinica di 
Padova».” (Tamże, 584). 
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małżeńskiej. Turnus poszedł jednak znacznie dalej, oceniając, że już samo podstępne 

działanie kobiety zaburzyło wspólnotę małżeńską, a przymiot dodatkowo tylko 

wzmocnił możliwość jej zakłócenia. 

Drugim z trzech wyroków pro nullitate jest wyrok coram Falitn z 1996 r., 

w którym zaskarżonym przymiotem była domniemana ciąża kobiety będąca 

jednocześnie motywem, dla którego mężczyzna zdecydował się na zawarcie ślubu1017. 

Na dwa tygodnie przed zawarciem małżeństwa matka kobiety poinformowała powoda, 

że jej córka poroniła. Małżeństwo od początku przechodziło pewne trudności i nawet 

kolejna ciąża kobiety nie poprawiła relacji między stronami. Kobieta dokonała aborcji, 

a następnie wyznała powodowi, że przed zawarciem małżeństwa nigdy nie była w ciąży. 

Mężczyzna natychmiast odszedł od pozwanej1018. W toku dowodzenia sędziowie uznali 

wiarygodność powoda potwierdzoną przez świadków. Mężczyzna zeznał, iż utrzymując 

znajomość z pozwaną, nie miał zamiaru wiązania się z nią małżeństwem; był to jedynie 

pociąg fizyczny. Kobieta, wiedząc o tym i darząc mężczyznę szczerym uczuciem, nie 

chciała go stracić, tym bardziej że on już trzykrotnie zrywał z nią znajomość. Stąd też, 

w akcie desperacji, pozwana zdecydowała się na kłamstwo odnośnie do ciąży1019. 

Znacząca dla rozstrzygnięcia sprawy była także okoliczność natychmiastowego 

zareagowania przez powoda zerwaniem wspólnoty małżeńskiej, gdy tylko prawda o 

ciążach kobiety wyszła na jaw. Mężczyzna zeznał również, iż nie zaniechał zawarcia 

małżeństwa z pozwaną, gdyż wszystko było już przygotowane do ślubu, a poza tym 

miał nadzieję, że różnice pomiędzy nimi zanikną z czasem. Zarówno matka pozwanej, 

jak i pozostali świadkowie potwierdzili jej kłamstwo dotyczące zajścia w przedślubną 

ciążę oraz celu, dla którego dopuściła się takiego postępowania1020. W odróżnieniu od 

poprzedniego wyroku, w tej sentencji nie znajdziemy argumentacji oraz oceny 

przymiotu ciąży kobiety, który ze swej strony obiektywnie był na tyle znaczący, iż mógł 

zaburzyć wspólnotę życia małżeńskiego. Możemy jednak z całą pewnością uznać, że 

 
1017 Por. Sent. c. FALTIN, Nullitatis matrimonii, 30.10.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 671–679. 
1018 Por. tamże, 672. 
1019 „a) se ante matrimonium erga puellam physice attractum fuisse «dal suo bell’aspetto… vedute ampie… livello 

culturale» et ita porro, ideoque «non riuscivo a dominare la mia passione per lei», qua de causa «ci 
incontravamo ogni giorno» et «una volta la settimana… avevamo i raporti sessuali», admittens quoque «Il mio 
atteggiamento… non é stato del tutto responsabile»„ (Tamże, 676). 

1020 Por. tamże. 
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przymiot ten ma duże znaczenie obiektywne dla trwania wspólnoty małżeńskiej. 

Ponadto, jak zostało to wcześniej przedstawione w niniejszej pracy, walor obiektywny 

przymiotu jest jednym z elementów dowodzenia w procesach o nieważność małżeństwa 

z kan. 1098. Skoro zatem sprawa ta zakończona została wyrokiem pro nullitate, to walor 

obiektywny był dla sędziów tego turnusu bez wątpienia uzasadniony. 

Ostatni z wyroków tej grupy dotyczy przymiotu, jakim jest wiara katolicka. 

Wyrok coram Defilippi z 1997 r. został wydane w sprawie, gdzie kobieta zaskarżyła 

ważności swojego małżeństwa twierdząc, iż została podstępnie wprowadzona w błąd 

przez mężczyznę co do wyznawania przez niego religii katolickiej1021. Cześć in facto 

rozpoczyna się od analizy znaczenia obiektywnego i subiektywnego przymiotu 

pozwanego dla wspólnoty małżeńskiej, tj. jego autentycznej przynależności do Kościoła 

katolickiego rozumianej zarówno jako praktykowanie i wyznawanie wiary katolickiej. 

To, co odnosiło się do znaczenia obiektywnego, to jego rola w procesie pomyślnego 

budowania wspólnoty, zarówno w aspekcie dobra duchowego samych małżonków, jak 

i wychowania potomstwa. Ponens przywołał normy prawne, które wyrażają troskę 

ustawodawcy kościelnego o dobro potomstwa właśnie w małżeństwach mieszanych 

(kan. 755; kan. 1071 § 1, n. 4; kan. 1124 nn.)1022. Z kolei walor subiektywny przymiotu 

został oceniony w odniesieniu do wagi, jaką powódka temu przymiotowi przypisywała. 

Kwestie wiary i życie małżonków w pełnej jedności z Kościołem katolickim miały dla 

niej duże znaczenie, które było owocem jej religijnego wychowania. W trakcie 

znajomości przedślubnej powódka była w swoich oczekiwaniach względem pozwanego 

szczera, jednoznaczna i niezmienna – pragnęła ona małżeństwa zgodnego z zasadami 

wiary katolickiej; dawała jednoznacznie wyraz swoim oczekiwaniom utworzenia 

wspólnoty małżeńskiej według zasad wiary katolickiej. Wszystko to zostało 

 
1021 Por. Sent. c. DEFILIPPI, Nullitatis matrimonii, 04.12.1997, w: SRRDec. 89 (2002) 853–865. 
1022 „Qua qualitas, uti supra animadvertimus, «obiective» magni momenti esti, quia communi in rebus religiosis 

maximi ponderis est pro sereno processu consortia vitae coniugalis, sive quod attinet ad bonum spiritale 
coniugum, sive quod attinet ad rectam efficacemque educationem prolis. 

 Ceterum ipse Supremus Ecclesiae Legislator, quamvis foveat «motum oecumenicum apud catholicos», 
summam prudentiam praecipit de hac re (can. 755); immo quod attinet proprie ad matrimonia catholicorum 
cum iis qui adscripti sunt «communitati ecclesiali pleanm communuionem cum Ecclesia Catholica non 
habenti», mentem haud favorabilem promit, normas fideliter servandas determinans pro his casibus, ad 
removenda praesertim pericula a fide definciendi, quod utique maximum detrimentum esset, et ad prolem 
baptizandam et educandam in Ecclesia Catholica (cf. can. 1071, § 1, 4°; § 2; cann. 1124ss; M.P. Matrimonia 
Mixta).” (Tamże, 860). 
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potwierdzone w zeznaniach świadków. Stąd też turnus rotalny nie miał wątpliwości, 

jakiego małżeństwa pragnęła kobieta i z jakim mężczyzna chciała go zawrzeć1023. 

Sędziowie w dalszej części skoncentrowali się na faktycznym zaistnieniu błędu i 

dokonanego przez pozwanego podstępu w celu uzyskania zgody na małżeństwo. 

Zebrane w sprawie fakty i argumenty dowodziły, iż w okresie znajomości przedślubnej 

pozwany kreował się na wiernie trwającego w Kościele katolickim, towarzyszył on 

kobiecie podczas uroczystości kościelnych i zgadzał się z jej wizją wspólnoty 

małżeńskiej. Także w pierwszych miesiącach po zawarciu małżeństwa zachowanie 

mężczyzny nie budziło żadnych wątpliwości. Po kilku miesiącach jednak pozwany 

zmienił, zdaniem powódki, swoje podejście do wyznawania i praktykowania wspólnej 

wiary katolickiej. Niektóre z jego zachowań wskazywały, iż inne niekatolickie 

wyznanie stało się mu o wiele bliższe, co wkrótce zresztą wyznał kobiecie. 

Doprowadziło to poważnych kłótni między stronami, a w konsekwencji do zerwania 

przez kobietę wspólnoty małżeńskiej.1024. W ocenie sędziów zachowanie pozwanego w 

okresie przedślubnym było w rzeczywistości grą mającą na celu skłonienie kobiety do 

zawarcia z nim małżeństwa. Nie bez znaczenia dla turnusu rotalnego było stwierdzenie 

kobiety, iż w okresie odstąpienia od Kościoła katolickiego mężczyzna otwarcie 

przyznał, iż zawsze darzył sympatią ewangelików jako ludzi dobrze wykształconych. 

Sama kobieta w swoich zeznaniach potwierdziła dokonanie przez pozwanego podstępu 

w tym celu, aby ona nie odeszła od niego, lecz zawarła z nim małżeństwo. Potwierdzili 

to także inni świadkowie w sprawie1025. Wyrok ten bez wątpienia jest najlepiej 

zredagowanym wyrokiem w kwestii najbardziej nas interesującej. Analiza oceny 

obiektywnej i subiektywnej przymiotu została dokładnie przedstawiona i potwierdziła 

nie tylko obiektywne znaczenie przymiotu dla strony, ale także subiektywne. 

 
1023 Por. tamże, 860–861. 
1024 „Pars actrix iudicialiter declarant se habuisse tamquam constantem et fidelem exteriorem adhaesionem 

Conventi fidei catholicae sive tempore praenuptiali, sive primis octo mensibus convictus coniugalis et postea 
rapidam fuisse eius defectionem ab Ecclesia Catholica et adhaesionem cuidam communitati christianae s.d. 
«La Iglesia Cristo».” (Tamże, 862). 

1025 „Attamen tempore eius defectionis ab Ecclesia Catholica, ab ipso viro Laurentia receipt hanc significantem 
declarationem: «(Graciano) me confesó que siempre había tenido simpatía por los evangélicos, que eran gentes 
muy cultas, muy correctas en todo sentido». Ipsa praeterea addit: «El leía mucho la biblia era como un folleto 
pequeño azul, creo que era de los evangélicos». 

 Immo post separationem coniugalem, ab amica Beatris Elena Actrix edocta est «de simpatía por los evangélicos 
pero que él tenía la convición que yo por el amor que le tenía la cambiaría de religión».” (Tamże, 863). 
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4.4.2. Decisiones non constare de matrimonii nullitate 

 

W pierwszym z omawianych wyroków, coram Serrano Ruiz z 1990 r., gdzie 

proces prowadzony był z obu interesujących nas wad zgody, kobieta przed zawarciem 

małżeństwa wyraziła pragnienie poślubienia małżonka w pełni sprawnego i 

pracującego. Niestety, już rok po zawarciu małżeństwa mężczyzna trafił do szpitala w 

wyniku nadmiernego spożywania alkoholu, a kobieta postanowiła wnieść wniosek o 

separację1026. Sędziowie zgodnie uznali na podstawie zeznań powódki, iż nie była ona 

w błędzie co do przymiotu i osobowości pozwanego, bowiem dobrze znała już przed 

zaślubinami tego człowieka, jego sposób bycia oraz sposób, w jaki zajmował się 

szukaniem stałego miejsca pracy, a także wiedziała o jego alkoholizmie1027. Skoro 

mężczyzna był wcześniej znany kobiecie, to z tego też powodu za pierwszym razem nie 

udało się jej przekonać do małżeństwa. Pozwany potraktował ją niewłaściwie i dlatego 

nie zamierzała ona wyjść za niego za mąż1028. Dla sędziów zatem oczywiste było, że 

miała tu miejsce conditio potestativa, czyli pewna nadzieja, którą kobieta obdarzyła 

mężczyznę, wierząc, że będzie potrafił prowadzić stabilne życie, a on ją pod tym 

względem on zawiódł1029. Stąd sędziowie wysunęli także inny wniosek, a mianowicie 

taki, iż nie została ona oszukana przez pozwanego, lecz przez swoją nadzieję na zmianę 

zachowań męża i pomyślny rozwój małżeństwa. Jednym słowem dała się ona oszukać 

samej sobie1030. Pozwany nie musiał bardzo nalegać, by nakłonić powódkę do 

małżeństwa, bowiem wydawała się być ona sama dostatecznie zdeterminowana. Co 

więcej – w odniesieniu do posiadania przez niego pracy – w chwili zawierania 

małżeństwa faktycznie nie pracował, ale kilka dni po zawarciu małżeństwa znalazł pracę 

w hotelu. Nie sposób tutaj zatem mówić o jakimkolwiek podstępie1031. Jasne było zatem 

dla turnusu rotalnego zamierzenie oszustwa dokonane przez pozwanego, jednak oprócz 

 
1026 Por. Sent. c. SERRANO RUIZ, Nullitatis matrimonii, 01.06.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 465. 
1027 Por. tamże, 473. 
1028 Por. tamże. 
1029 „Omnibus inspectis, ad summum ageretur de «condicione potestativa», id est de spe, quam mulier fovebat 

virum conductum fore ad munus stabile a quo numquam defecturum.” (Tamże). 
1030 Por. tamże, 474. 
1031 Por. tamże. 
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tego zaistniało również przekonanie skłaniające kobietę do zawarcia małżeństwa i 

błędne myślenie z jej strony1032. Sędziowie nie zatrzymali dłużej swej uwagi na ocenie 

tych kilku przymiotów wymaganych przez kobietę i na ich znaczeniu dla małżeństwa 

samego w sobie. Sędziowie zauważyli, że chociaż czyny mężczyzny były zasługujące 

na naganę i uderzające w samą materię małżeństwa, to jednak nie uznali ich oni jako 

przeczące prawu w taki sposób, by mogłyby one naruszyć ważność małżeńską1033.  

Kolejna sprawa dotyczyła małżeństwa zaskarżonego przez kobietę, która opuściła 

wspólnotę małżeńską po tygodniu, twierdząc, iż podstępnie przyjęła chrzest, by 

nakłonić mężczyznę do zawarcia małżeństwa1034. Sprawa, jak wiele z początku lat 90., 

była trudna w samym dowodzeniu i określeniu, wobec jakiego przymiotu miałby być 

dokonany podstęp. Początkowo, tj. w trybunale I instancji, zatrzymano się na kwestii 

ważności przyjęcia chrztu przez kobietę i jej szczerego składania przyrzeczeń 

chrzcielnych i w tym upatrywano przymiot, co do którego mogła podstępnie 

wprowadzić w błąd mężczyznę. W toku sprawy pojawiła się nowa możliwość – 

podstępne działanie mężczyzny nakłaniającego kobietę do zawarcia małżeństwa w celu 

zdobycia jej majątku. Sędziowie rotalni, rozpoczynając część in facto, odnieśli się do 

wiarygodności powódki, która na podstawie akt została pozytywnie oceniona. Niemniej 

turnus zauważył, że oszukała ona mężczyznę odnośnie do swojego uczucia względem 

niego, okoliczności, w których opuściła dom rodzinny w celu zawarcia małżeństwa, a 

także przyjęcia chrztu1035. Teza trybunału I instancji, według której pozwany i jego 

bliscy mieliby doprowadzić do małżeństwa z powódką w celu zdobycia jej majątku, 

wydała się sędziom rotalnym mało przekonująca. Rodzina pozwanego, podczas 

trwającej jeden tydzień wspólnej zażyłości małżonków, skonfiskowała klejnoty kobiety, 

a niektóre z nich oddała pod zastaw; zabrała jej także wszystkie pieniądze i nakłoniła, 

aby dała im ona dostęp do swoich rachunków bankowych. Pozwany przyznał, że zabrał 

klejnoty, ale zwrócił je prawowitej właścicielce po interwencji policji. Obecność 

jakichkolwiek motywów przedmałżeńskich o charakterze przekupnym również nie 

 
1032 Por. tamże, 475. 
1033 „Quamvis itaque facta plura sint et graviora quae hic inde in matrimonium substantialiter infectum inclinent, 

idem Patres capita re allata cum praecisioniubus a lege inductis demonstrate perspicere non valuere quae 
matrimonium irritant.” (Tamże). 

1034 Por. Sent. c. BURKE, Nullitatis matrimonii, 25.10.1990, w: SRRDec. 82 (1994) 722–733. 
1035 Por. tamże, 728–729. 
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została dowiedziona1036. Trudno było zatem oczekiwać od turnusu zajęcia się kwestią 

samego przymiotu, skoro ten tak naprawdę nie został określony. Niemniej co do 

właściwego usposobienia kobiety w trakcie przyjmowania przez nią chrztu oceniono, iż 

lekkomyślnie podeszła ona do składanych wówczas obietnic. W jej mniemaniu było to 

środkiem do osiągnięcia upragnionego małżeństwa z pozwanym. Takie jednak 

nadużycie sakramentu rozpoczynającego życie chrześcijańskie wskazywało zdaniem 

sędziów na ciężki brak rozeznania oceniającego względem małżeństwa albo jego 

istotnych założeń1037. Podobny kontekst zaskarżenia małżeństwa miał miejsce w 

sprawie coram Jarawan z 1994 r.1038. Tutaj także kobieta, zaskarżając ważność swojego 

małżeństwa z tytułu podstępu, nie wskazała konkretnego przymiotu, ile raczej 

twierdziła, iż mężczyzna podstępem skłonił ją do małżeństwa, by w ten sposób wejść w 

posiadanie jej majątku. Zdaniem sędziów z akt można było wnioskować, że mężczyzna 

bez wątpienia pragnął małżeństwa, aby pozyskać majątek powódki, lecz nie można było 

dowieść, iż pożądał jedynie i wyłącznie samego bogactwa. Obecność jakichkolwiek 

motywów obliczonych na zysk z czasów przedmałżeńskich nie została potwierdzona. 

W każdym razie, nawet jeśli zostałoby to potwierdzone, z tego powodu nie 

zachodziłoby i tak podstęp ze strony pozwanego, o którym mowa jest w kan. 1098, 

a i sam przymiot nie mógłby być łączony z prawdopodobnym powodem zawarcia 

małżeństwa1039. Równie skromna analiza tytułu z kan. 1098 została zawarta w dwóch 

 
1036 „Apellati iudices ad decisionem affirmativam ob dolum perveniunt. Ille tamen dolus, quem Iudices 

contemplantur, minime probatus est; nec demonstrant quomodo uti dolus considerari debeat, iuxta praecisum 
sensum canonis 1098. 

 Plane in sententia asserunt – sine ulla ponderatione perplurium elementorum inter se contradicentium quae in 
actis inveniuntur – quod «this marriage was arranged by Mark and his siter by trapping the Petitioner just to 
inherit money and property». 

 Thesis iuxta quam conventus eiusque familiares matrimonio cum actrice ob divitias eius favisse in quibusdam 
factis, minime concludentibus, ac praesertim post-matrimonialibus, inniti tantum potest: scilicet familiares 
conventi intra unicam coniugalis conviventiae hebdomadam, actricis gemmis prehensis, nonnullas ex eis 
oppigneravisse; de ea pecuniam requisivisse, ac ei persuasisse ut apud nummularios rationem inchoareret, 
Conventus vero agnoscit eos possesionem gemmarum assumpsisse, restitutionem autem facta cum politiae 
custodes ad eas exquirendas venerunt.” (Tamże, 732). 

1037 Por. tamże. 
1038 Por. Sent. c. JARAWAN, Nullitatis matrimonii, 15.03.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 157–163. 
1039 „Relate ad caput erroris dolose causati in muliere actrice, de quo capite appellate sententia fere unice egit, tam 

in iure quam in facto quasi esset unicum caput accusatum, vix aliquid certum ex actis et probatis deduci posse 
videtur, uti etiam sollers et pugnax mullieris actricis Patrona ex officio, saltem indirecte, admittere cogitur. 
Reapse, ex actis constat, utique, virum exoptasse matrimonium ad divitias actricis obtinendas, sed probari 
nequit ipsum divitias unice et exclusive voluisse in matrimonio ineundo (…) Presentia alicuius 
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kolejnych wyrokach. Pierwszy z nich, coram Monier z 22 marca 1996 r., dotyczył 

sprawy, w której mężczyzna zaskarżył ważność swojego małżeństwa, twierdząc, iż 

został podstępnie wprowadzony w błąd przez brak szczerości, moralności, miłości oraz 

pragnienia założenia prawdziwej rodziny chrześcijańskiej u swojej małżonki1040. Także 

i tutaj podstępne działanie kobiety nie znalazło potwierdzenia w świetle zebranych 

dowodów, a lista przymiotów, jakich oczekiwał mężczyzna ze strony kobiety, nie 

została poddana ani dyskusji, ani też ocenie. Drugim z kolei jest wyrok coram 

Pompedda z 1992 r., zakończony decyzja pro nullitate, ale z kan. 1097 § 21041. Co 

ciekawe, pomimo iż w części in iure sędziowie poruszyli tytułu podstępnego 

wprowadzenia w błąd, to jednak w części in facto nie odniesiono się w ogóle tej wady 

zgody1042. Można jedynie domyślać się, że stało się tak z uwagi na datę zawarcia 

małżeństwa, tj. przed wejściem w życie Kodeksu z 1983 r. 1043 Są to jedynie domysły, 

gdyż trzeba pamiętać, iż sędzia ten znalazł się w grupie kanonistów postulujących 

pochodzenie normy z kan. 1098 z prawa naturalnego a nie stanowionego1044. 

Kolejna sprawa, coram De Lanversin, również zakończona została wyrokiem pro 

nullitate, ale z tytułu impotencji po stronie mężczyzny1045. Wśród czterech tytułów, z 

których zaskarżone zostało małżeństwo, znalazł się także kan. 1098. Mężczyzna 

twierdził, iż został podstępnie wprowadzony w błąd co do charakteru swojej żony i jej 

zamieszkania ze swoimi dziećmi z poprzedniego małżeństwa1046. Sędziowie jednak 

w jednym zaledwie punkcie części in facto odnieśli się do podstępu i słusznie 

zauważyli, że przyczyny zerwania wspólnoty małżeńskiej nie wynikały z przymiotów 

kobiety, a raczej z przyczyn powstałych już po zawarciu małżeństwa. Były one 

 
praematrimonialis mercenarii motivi non est probata. Utcumque, etsi probaretur, ex hoc non insequeretur 
probatio illius doli de quo in can. 1098. Qualitas, dein, de qua agitur in can. 1098, cum possibili matrimonium 
contrahendi motivo confundi non potest.” (Tamże, 162–163). 

1040 Por. Sent. c. MONIER, Nullitatis matrimonii, 22.03.1996, w: SRRDec. 88 (2000) 306. 
1041 Por. Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 06.02.1992, w: SRRDec. 84 (1994) 49–62. 
1042 Por. tamże, 58–62. 
1043 „In paroeciali ecclesia Reginae Apostolorum dicata, loci Kanhangad die 19 iunii 1983 matrimonium rite 

contraxerunt Ann, et Thomas Zacharias, (…).” (Tamże, 49). 
1044 Por. Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 26.07.1996, w: SRRDec. 88 (2000) 583. 
1045 Por. Sent. c. DE LANVERSIN, Nullitatis matrimonii, 17.03.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 162. 
1046 „De qualitatibus mulieris una cum de possibilibus difficultatibus characteris eiusdem conventae perfecte expertus 

erat vir, quia haud semel, tempore praematrimonial, D. na Lima Maria cum suis fillis cohabitationem prope senem 
instauraverat.” (Tamże, 162). 
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spowodowane zachowaniem mężczyzny, który zmienił swój sposób postrzegania 

potomstwa żony i zaczął wykazywać całkowitą awersję względem jej dzieci1047. 

Bezpłodność to przymiot, który pojawił się w wielu wyrokach z kan. 1097 § 2. 

Jest on niemalże książkowym przykładem przymiotu, co do którego jedna ze stron może 

być w błędzie, stąd pojawia się też i w procesach z tytułu kan. 1098. Wyrok coram Ragni 

z 1993 r.1048 dotyczył przymiotu bezpłodności po stronie kobiety i toczył się również 

z kan. 1097 § 2. Ponieważ okoliczności zawarcia i rozpadu małżeństwa w tej sprawie 

zostały już wcześniej przytoczone, skupimy się zatem w tej części tylko na tym, co 

odnosiło się bezpośrednio do analizy podstępnego wprowadzenia w błąd. W trakcie 

trwania wspólnoty małżeńskiej mężczyzna odkrył dokumentację medyczną kobiety z 

okresu przedmałżeńskiego, w którym stwierdzona została jej bezpłodność1049. W toku 

dowodzenia sędziowie jednak podważyli znaczenie tejże dokumentacji, przytaczając 

zeznania powoda, który dla podtrzymania stwierdzenia o swojej woli i determinacji do 

zawarcia małżeństwa zeznał, iż był pewien o zdolności kobiety do zrodzenia potomstwa 

a pewność ta uzyskał na podstawie dokumentacji pokazanej mu przez kobietę1050. 

Mężczyzna nie potrafił jednak wskazać kto i gdzie wstawił ten dokument. W ocenie 

turnusu rotalnego tak wielka lekkomyślność u powoda, 35-letniego wykształconego 

nauczyciela prowadzącego różne interesy, wydała się trudna do przyjęcia. Tym samym 

możliwość dokonania podstępu przez kobietę została odrzucona1051. Co więcej, sama 

pozwana zeznała, iż nie ukrywała przed powodem swojej bezpłodności, tak przed jak i 

po zawarciu małżeństwa1052. Ponadto w zeznaniach świadków nic nie wskazywało na 

 
1047 „Rationes depellendi et discessus uxoris e tecto matrimoniali minime ex qualitatibus in eadem optatis 

deducuntur, sed potius ex circumstantis post matrimonium exortis; praesertim, uti constat ex actis, in eversione 
characteris mariti fundantur, qui modum sese gerendi in aversionem pro filis mulieris prorsus metavit.” (Tamże, 
162). 

1048 Por. Sent. c. RAGNI, Nullitatis matrimonii, 27.04.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 288–306. 
1049 Por. tamże, 289. 
1050 „Nam is dictur prima in depositione «sicuro che lei fosse in condizione di generare, avendo visto una 

certificazione comprovante la sua capacità di generare» atque paulo postea renovat effatum: «secondo… 
certificato da lei prodottomi sulla sua fertilità, ero certo» (…).” (Tamże, 304). 

1051 „Tanta levitas in viro actore, nupturiente tunc trigintaquinque annorum exculto et scholae magistro necnon negotis 
peragendis dedito, difficilis creditu apparet; illa, praetera, adhuc magis exstat cum, iam fere persona quadraginta 
annorum, coram iudice sistit ad super allatas essentiales circumstantias deponendum intuit demonstrandi 
machinationem ab uxore patratam adversus seipsum, eiusdem calliditatem ac malitiam seu malam voluntatem in 
lucem ponendas.” (Tamże, 305). 

1052 „Minime, contra, celavisse suam sterilitatem confessa est mulier conventa Alexandra, quae, post meticulosas 
et depositionem primae instantiae et fusas notas proprio nomine exhibitas contra sententiae affirmative 
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dokonanie przez kobietę podstępu – o fakcie jej bezpłodności i samej dokumentacji 

dowiedzieli się oni od powoda. W swojej konkluzji sędziowie orzekli, że w świetle 

wszystkich zebranych dowodów w tej sprawie brak było jakichkolwiek faktów i 

okoliczności, które potwierdziłyby podstępne i zamierzone działanie dokonane przez 

pozwaną ukrywające jej bezpłodność, a mające na celu skłonienie mężczyzny do 

zawarcia małżeństwa1053. W ocenie dowodów przedstawionych w procesie 

postulujących zaistnienie podstępnego wprowadzenia w błąd punktem wyjścia było 

przede wszystkim prześledzenie faktów i wydarzeń, które mogłyby wskazywać na 

podstęp dokonany przez pozwaną. Ponieważ nie został on udowodniony, pominięto tym 

samym ocenę pozostałych elementów tej wady zgody, w tym także znaczenie samego 

przymiotu dla małżeństwa a także dla osoby powoda. 

Opisywany wcześniej wyrok w polskiej sprawie także dotyczył przymiotu 

bezpłodności po stronie kobiety1054. Małżeństwo, które zawarte zostało w 1982 r., 

zostało orzeczone za nieważnie zawarte tylko z kan. 1097 § 2, aczkolwiek turnus 

zgodnie ocenił, iż w jednym i drugim (kan. 1098) przypadku małżeństwo należało uznać 

za nieważne, bowiem w obu przypadkach nastąpił brak przedmiotu zgody1055.  

Niestety, w ostatnim chronologicznie wyroku, coram Civili z dnia 28 listopada 

2000 r., ten sam przymiot nie został poddany przez sędziów żadnej ocenie1056. Skupiono 

się w nim na dubium, tj. czy dowody przedstawione w sprawie dowodziły podstępnego 

działania ze strony kobiety, która miała oszukać powoda co do swojego stanu zdrowia 

fizycznego. Mężczyzna utrzymywał, że kobieta zataiła przed nim swoja chorobę, lecz 

sam opisywał tę przypadłość w sposób dwuznaczny i wątpliwy: twierdził on 

 
confirmationem, aperto ore – non certo patrans tantas contradiciones quantas attulit vero Marius – maiore cum 
sinceritate ac logicitate, facta ac modum se gerendi proprium exponere conata est etiam in altero vadimonio 
decursu nostrae instantiae.” (Tamże, 297). 

1053 „Patres de Turno nequeunt non retinere sub luce omnium adnotationum ac deductionum supra relatarum deesse 
in causa quamvis veram probationem, seu concretam, quae non per suspicionem aut calumniate animum sed 
per certa facta ac circumstantias seu valida argumenta dicat machinationem deliberatam ac fraudulentem 
a conventa Alexandra perpetratam adversus actorem Marium.” (Tamże, 306). 

1054 Por. Sent. c. FALTIN, Nullitatis matrimonii, 03.06.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 433–443. 
1055 „Utcumque, in utroque casu, seu tam in casu erroris dolo causato quam in casu erroris qualitatis personae 

directe et principaliter intentae, matrimonium irritum censendum est, nam in utroque casu deficit obiectum 
consensus. Differentia (…) Affirmative, seu constare de nullitate matrimonii, in casu, ob errorem in qualitate 
personae a viro actore directe et principaliter intenta, ad mentem ca. 1097 § 2.” (Tamże, 443). 

1056 Por. Sent. c. CIVILI, Nullitatis matrimonii, 08.11.2000, w: SRRDec. 92 (2007) 602–608. 
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mianowicie, iż kobieta celowo ukrywała stan swojego zdrowia, gdyż w przeciwnym 

razie, i tego była ona sama świadoma, nie doszłoby do zawarcia małżeństwa1057. Same 

domysły powoda, niemające żadnego poparcia w faktach dotyczące podstępu, skłoniły 

turnus do odrzucenia tezy o podstępie1058. Mężczyzna w swoich zeznaniach mówił o 

trudnościach w małżeństwie, które w konsekwencji doprowadziły do rozpadu 

wspólnoty małżeńskiej. Wynikały one jednak z powodów natury ekonomicznej 

związanych z miejscem zamieszkania stron1059. Tym samym teza o podstępnym 

wprowadzeniu w błąd mężczyzny co do zdrowia kobiety została przez turnus rotalny 

odrzucona. 

Zdrowie fizyczne nupturientów, a pośród nich pojawiająca się bezpłodność, nie 

wyczerpuje listy przymiotów, które pojawiają się w analizowanych wyrokach. 

Anomalie natury psychicznej również znalazły się wśród qualitates, co do których 

strony zostały podstępnie wprowadzone w błąd. Wyrok coram Stankiewicz z 1994 r. 

dotyczył sprawy procedowanej również z kan. 1097 § 2, a przymiotem, co do którego 

mężczyzna miał być wprowadzony w błąd (także poprzez działanie podstępne), było 

zdrowie psychiczne kobiety1060. W części in facto odnoszącej się do kan. 1098 

sędziowie ocenili, iż o ile dowody wskazywały na zaistnienie błędu w umyśle powoda 

odnośnie do przymiotu pozwanej, o tyle nie można było tego samego powiedzieć o 

popełnieniu przez pozwaną i członków jej rodziny podstępu dla wymuszenia zgody 

małżeńskiej u powoda. W rzeczywistości bowiem ani kobieta, ani jej rodzina nie 

 
1057 „Actor matrimonium inire sese voluisse cum muliere sana fatetur et Conventam incommodam valetudinem ei 

reticuisse contendit; ipse vero morbum sat ambiguis locutionibus et dubis verbis describit: «Io penso, che 
Edvige abbia deliberatamente taciuto davanti a me il suo stato di salute. Tutto sembra cosi, come se lei avesse 
celato il suo stato di salute, perché altrimenti non avrebbe avuto speranza di maritarsi». Ed adhuc: «Penso che 
lei sia stata talmente malata da non dover contrarre il matrimonio»„. (Tamże, 606). 

1058 Por. tamże. 
1059 „Actor sane de difficultatibus loquitur quae vere haud scatent ex dolo patrato, sed ex aliis rationibus naturae 

oeconomicae, praecipue circa habitationis sedem, quae gravitatem asserti doli certe haud secumfert:«Ci 
eravamo messi d'accordo, che saremmo andati ad abitare a Nove Mesto nad Vahom, dove io ero occupato e 
dove aspetto l’assegnazione dell’alloggio. Ho proposto, che temporaneamente avremmo potuto abitare presso 
i genitori miei, cosa della quale lei non voleva nemmeno sentire parlare. Ma questo è successo soltanto dopo 
la celebrazione delle nozze, quando non siamo riusciti ad avere subito l’alloggio (…). Due mesi dopo la suocera 
ha detto, che la vicenda dell’alloggio non andava avanti, Edvige però non voleva adempiere la condizione 
concordata prima della celebrazione delle nozze. La suocera asseriva sovranamente davanti ai testimoni, che 
conosceva un ministro, che noi avremo ottenuto l’alloggio in ogni modo».” (Tamże, 606–607). 

1060 Por. Sent. c. STANKIEWICZ, Nullitatis matrimonii, 27.01.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 56–76. 
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okazywali nad wyraz podejrzanego pośpiechu w przygotowaniach do małżeństwa1061. 

Kwestia oceny samego przymiotu, jakiej dokonali sędziowie rotalni w tej sprawie, 

została przedstawiona w części wyroku odnoszącej się do kan. 1097 § 21062 i 

przytoczona ona została we wcześniejszej części niniejszej pracy. Sędziowie byli zgodni 

co do ogromnego znaczenia tego przymiotu dla wspólnoty życia małżeńskiego, a także 

dla samego powoda, który zamierzył go wprost i zasadniczo. W części in facto 

odnoszącej się do kan. 1098 nie nawiązano ponownie do tej oceny. 

Przymiot zdrowia psychicznego występuje także w wyroku coram Burke z dnia 

18 lipca 1996 r.1063. Kobieta wniosła skargę o ważność zawartego przez nią małżeństwa, 

utrzymując, że zaobserwowała radykalne zmiany w osobowości mężczyzny zaraz po 

zawarciu małżeństwa. Już podczas podróży poślubnej mężczyzna stał się nieuprzejmy, 

kłamał, nie dbał o nią, a nawet był okrutny i używał przemocy zarówno fizycznej, jak i 

psychicznej. Z życia małżeńskiego, które przetrwało blisko trzy lata, nie narodziło się 

żadne potomstwo1064. Uzupełniająca instrukcja sprawy przygotowana przez instancję 

Trybunału Roty Rzymskiej ukazała brak dokonanego podstępu ze strony pozwanego. 

Powódka zapytana, dlaczego prawdziwa osobowość i charakter pozwanego nie 

uwidocznił się w okresie przedślubnym, odpowiedziała, że być może udawał on przed 

nią w pełni świadomie i z premedytacją, by poczynione przez niego zaloty były 

skuteczniejsze, a być może była to część jego osobowości. Kobieta nie potrafiła jednak 

stwierdzić, czy mężczyzna był zdolny do dokonania podstępu, czy rzeczywiście go 

dokonał i z jakim zamiarem1065. Słowa powódki znalazły swoje poparcie także w 

 
1061 „Quamvis cum certitudine morali sermo fieri possit de actoris errore circa qualitatem conventae directe et 

principaliter requisitam, non ita dicendum est de patrata a conventa eiusque familiaribus deceptione ad 
extorquendum viri consensum matrimonialem.” (Tamże, 75). 

1062 Por. tamże, 74. 
1063 Por. Sent. c. BURKE, Nullitatis matrimonii, 18.07.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 532–543. 
1064 Por. tamże, 532. 
1065 „Si attendamus ad suppletivam instructoriam post admissionem novi capitis in rotali instantia factam, carentia 

basis pro consulto dolo adhuc clarius in depositionibus apparet. Actrix rogata, «Come spiega che Lei non si 
rendesse conto della vera personalità del convenuto prima di sposarlo», respondet: «Não consigo explicar. 
Acho que ele representou um papel durante o namoro. que eu não sei e se essa rapresentação foi premeditada 
e consciente ou se faz parte da estrutura da personalidade dele». Rogata, «Lei crede che Arturo fece degli sforzi 
coscienti e deliberati per nascondere il suo vero modo di essere?», respondet: «Ate hoje eu me pergunto sobre 
isso». Et adhuc: «Crede che, se ci fosse dolo da parte di Arturo, fosse indirizzato ad ottenere il suo consenso», 
respondet: «Nao sei dizer se houve dolo da parte dele e com que intencao». 

 In altera depositione in hac instantia, Actrix iterum insistit quod vir mutavit modum essendi; addit tamen: «Nao 
posso afirmar que ‘deliberadamente’ mudou de personalidade… Que houve duas personalidades differentes, 
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zeznaniach jej świadków, którzy nie byli w stanie w żaden sposób wskazać na podstępne 

działanie ze strony mężczyzny1066. Turnus sędziowski nie odniósł się do samego 

przymiotu i jego oceny. Brak odniesienia do waloru samego przymiotu ma miejsce 

w wyroku coram Pompedda z 14 maja 1999 r., który dotyczył zatajonych zaburzeń 

psychicznych mężczyzny1067. Powódka w sprawie utrzymywała, że nastąpiło 

przemilczenie ze strony rodziców pozwanego na temat jego zaburzeń i dopiero po ślubie 

została ona poinformowana, iż pozwany jako dziecko i nastolatek przejawiał osobowość 

pełną sprzeczności. Przez samą powódkę wykluczona została jednak możliwość 

podstępnego przemilczenia ze strony pozwanego, a w toku dowodzenia nie zostało to 

także udowodnione ze strony rodziców mężczyzny1068. 

Podobnie jak w kilku poprzednich orzeczeniach, tak i w kolejnym z omawianych, 

coram Faltin z 1995 r.1069, sędziowie uznali, że powód podstępu, podany co prawda w 

formule wątpliwości, nie został stwierdzony. Mężczyzna miał podstępnie udawać swoją 

miłość do kobiety, aby uzyskać zgodę małżeńską. Po zapoznaniu się ze wszystkimi 

dowodami przedstawionymi w procesie turnus ocenił, że nie było ścisłego związku 

przyczynowego działania podstępnego ze strony mężczyzny i wywiązania się ze zgody 

małżeńskiej ze strony kobiety1070. Sędziowie nie osiągnęli pewności moralnej co do 

przebiegłości, podstępu oraz oszustwa po stronie pozwanego, tak ażeby móc 

powiedzieć, że podstępnie naciskał on, by wymusić zgodę małżeńską od kobiety. Sama 

powódka przyznała w swoim zeznaniu, że bardzo pragnęła odejść z domu rodzinnego, 

 
uma antes do casamento e outra depois do casamento, eu reafirmo. Agora se esta primeira era consciente e 
pretendia algum resultado, eu nao sei»„ (Tamże, 542–543). 

1066 „Mater Actris, rogata: «Lei crede che Arturo fece degli sforzi coscienti e deliberati per nascondere il suo vero 
modo di essere?», opinionem dat quae hypothesis deliberate doli non favet: «Nao posso afirmar, mas tenho 
para mim, que o Arturo ao conhecer a minha filha talvez achasse que com esse casamento ele iria mudar. 
Todavia, nao teve forcas para efetivar essa mundanca». Pater Actricis: «Vi era dolo deliberato dalla parte di 
Arturo? Quali sarebbero stati i suoi motivi?», iterum respondet: «Nao sei dizer se houve dolo da parte dele e 
com que intencao»„ (Tamże, 543). 

1067 Por. Sent. c. POMEDDA, Nullitatis matrimonii, 14.05.1999, w: SRRDec. 91 (2005) 370–383. 
1068 Por. tamże, 379. 
1069 Por. Sent. c. FALTIN, Nullitatis matrimonii, 20.06.1995, w: SRRDec. 87 (1998) 389–402. 
1070 „Caput doli, in formula dubii subordinate quidem prospositum, censuerunt Patres, non proponi. 
 Etenim, quamvis non desint in actis quaedam indicia et adminicula, quae indicare viderentur virum suum 

amorem erga mulierem dolose simulavisse ad obtinendum eius consensum, attamen ex hucusque actis et 
probatis ad rem nihil omnio certi erui potest. 

 Reapse, re attente perpensa ac mature considerate, in casu, de quo hinc agitur, deficit strictissimus nexus 
causalitatis actionis dolosae ex parte viri et praestationem consensus ex parte mulieris (…).” (Tamże, 401). 
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gdzie była molestowana przez swojego ojca już od najmłodszych lat, i z tego powodu 

jak najprędzej wzięła ślub1071. Sędziowie zwrócili także uwagę na przyczynę rozpadu 

wspólnoty małżeńskiej – nie był on spowodowany przypisywanym mężczyźnie 

podstępem, aby uzyskać zgodę małżeńską kobiety, lecz przede wszystkim sposobem 

działania i postępowania mężczyzny oraz jego niezmiernie rozstrojoną osobowością, 

przepełnioną sadyzmem i masochizmem, a przede wszystkim z powodu jego 

niezdolności do zachowania wierności1072. Nie dziwi zatem fakt, iż sędziowie w ogóle 

nie poruszyli kwestii braku czy też nieszczerego uczucia miłości jako przymiotu i jego 

oceny zarówno subiektywnej, jak i obiektywnej. 

Ten sam przymiot pojawia się w orzeczeniu coram Monier wydanym dnia 

26 marca 1999 r.1073. Po półtorarocznym trwaniu wspólnoty małżeńskiej mężczyzna 

zaskarżył ważność zawartego małżeństwa z tytułu podstępnego wprowadzenia w błąd 

co do przymiotu kobiety, jakim miała być jej wierność1074. Kobieta bowiem po zawarciu 

małżeństwa utrzymywała intymne relacje z mężczyzną, z którym była w związku 

jeszcze w okresie narzeczeństwa. Ponieważ jednak powód wiedział o jej licznych 

romansach i zdradach jeszcze przed zawarciem małżeństwa, sędziowie zgodnie orzekli, 

iż w tej sprawie nie miało miejsca wprowadzenie w błąd1075. Konsekwentnie tutaj także 

sąd nie odniósł się do wartości przymiotu, jakim była wierność kobiety. Taka tendencja 

wyraźnie dominuje w analizowanych wyrokach. Ma ona także miejsce w orzeczeniu 

coram Ragni z 1995 r.1076. W sprawie tej po raz pierwszy w grupie analizowanych 

wyroków pojawia się przymiot dziewictwa. Mężczyzna zaskarżył ważność swojego 

małżeństwa, twierdząc, że został zwiedziony podstępem co do dziewictwa swojej 

małżonki. Małżeństwo jednak zawarto przed wejściem w życie Kodeksu z 1983 r., stąd 

też zgodnie z zaprezentowanym przez sędziów w części in iure uzasadnieniem, iż 

 
1071 „Re vera, non videtur adfuisse ex parte viri tanta astutia, calliditas, fallacia vel machinatio, ut dici possit 

eumdem dolose institisse ad extorquendum consensum Mariae ad nuptias celerrime ineundas, eo vel magis, 
quia non tam vir quam potius ipsa iterum ac iterum institit, prouti confessa est in sua depositione, diei 29 
ianuarii 1980, dicens se valde exoptavisse e paterna domo exire, ubi probrosis molestis incestuosis propria 
patris, inde iam ab acerba aetate, submissa fuit, ideoque ut nuptiae quamprium celebrentur.” (Tamże, 401). 

1072 Por. tamże, 401. 
1073 Por. Sent. c. MONIER, Nullitatis matrimonii, 26.03.1999, w: SRRDec. 91 (2005) 213–221. 
1074 Por. tamże, 213. 
1075 „Tamen patet in actis quod Actor, ante nuptias, non ignoravit propensionem sponsae ad relationem cum aliis 

iuvenibus fovendas et modum Conventae sese gerendi generavit separationem.” (Tamże, 220). 
1076 Por. Sent. c. RAGNI, Nullitatis matrimonii, 19.12.1995, w: SRRDec. 87 (1998) 714–723. 
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podstęp nie wywiera skutków retroaktywnych, turnus rotalny orzekł, iż nieważność nie 

została udowodniona. Niewiele też miejsca poświęcono choćby tylko teoretycznym 

rozważaniom nad faktycznym zaistnieniem podstępu w tej sprawie, stwierdzono jednak, 

iż dowody nie wykazały zaistnienia podstępu, o którym mowa w kan. 10981077. 

Podobna sytuacja miała miejsce w sprawie zakończonej wyrokiem dnia 

15 grudnia 1998 r. coram Faltin1078. Małżeństwo zostało zawarte przed 1983 r. 

Zaskarżył je mężczyzna, twierdząc, że został wprowadzony w błąd co do swojego 

ojcostwa. Chociaż celowo pominięto kwestie rozważań nad stanem faktycznym w 

odniesieniu do kan. 1098, to jednak zgodnie stwierdzono, że przyczyna podstępu nie 

została udowodniona. Co więcej, powód na wszystkie możliwe sposoby czynił wysiłki 

podtrzymania wspólnoty rodzinnej po tym, jak dowiedział się, że nie jest ojcem ich 

pierwszego dziecka. Także z zeznań złożonych wyczerpująco i obszernie przez brata 

mężczyzny jasno wynikało, że ciąża pozwanej dała powodowi okazję, a raczej go 

zmotywowała do zawarcia małżeństwa z pozwana, którą wówczas bardzo kochał1079. 

Także i tutaj sędziowie nie podjęli oceny przymiotu, choć bez wątpienia można 

stwierdzić, iż jest on obiektywnie ważny dla funkcjonowania wspólnoty małżeńskiej. 

Słuszności tej tezie dowodzi jeden z ostatnich wyroków tej grupy, coram López-Illana 

z 14 kwietnia 1999 r.1080, który dotycząc małżeństwa zawartego przed 1983 r., uznał 

brak retroaktywnego działania kan. 1098. Niemniej sędziowie ocenili, iż niewątpliwie 

wprowadzenie podstępnie oszustwa przez kobietę i wynikający z tego błąd powoda 

odnoszący się do przymiotu co do ojcostwa dziecka mającego się narodzić został 

potwierdzony w aktach. W tym względzie oceniono kwestię, która odnosiła się do 

nieszczerości kobiety względem powoda, co ze swej natury mogło poważnie zakłócić 

 
1077 „Praeterea, quamquam de dolo reapse disceptandum non est in casu: 
 a) ad aestimandum insuper errorem in qualitate personae quem Actor passus est Iudex deducere potest ex modo 

sese gerendi illius qui in errorem incidisse contendit, praesertim detecto errore suo, postquam ad aras accesserit; 
vel si Actor matrimonio inito anno 1982, sex per annos dein cum uxore pacifice vixerit atque filium genuerint 
(quod non fecisset quatenus suum consensum qualitati puellae non verificatae pendidisset).” (Tamże, 722). 

1078 Por. Sent. c. FALTIN, Nullitatis matrimonii, 15.12.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 843–852. 
1079 Por. tamże, 851–852. 
1080 Por. Sent. c. LÓPEZ-ILLANA, Nullitatis matrimonii, 14.04.1999, w: SRRDec. 91 (2005) 231–268. 
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wspólnotę życia małżeńskiego, tym bardziej że brak uczciwości odnosił się do 

istotowego elementu wspólnoty życia małżeńskiego1081. 

Opinia o braku retroaktywnego działania kan. 1098 została przedstawiona w 

kolejnym wyroku, który jest o tyle interesujący, iż zachodziły wszystkie przesłanki co 

do stanu faktycznego, aby mógł być wydany wyrok pro nullitate. Mimo to sędziowie 

nie zdecydowali się procedować sprawy z tego tytułu. Wyrok coram Serrano Ruiz z 

1996 r.1082, bo o nim mowa, orzekł, iż podstęp został dostatecznie dowiedziony, 

ponieważ kobieta dla uzyskania małżeństwa symulowała ciążę. Udawanie ciąży, 

jakiego się dopuściła, a które było jedyną przyczyną zawarcia małżeństwa przez 

powoda, w uzasadnieniu turnusu rotalnego stało w sprzeczności tak z dobrem drugiego 

małżonka, dobrem potomstwa a dodatkowo było przez powoda wprost i zasadniczo 

zamierzone1083. Dlatego też na podstawie powyższej argumentacji sędziowie uznali, że 

nieważności małżeństwa została udowodniona, ale z kan. 1097 § 2.  

Jedyny wyrok spośród całej grupy omawianych orzeczeń zajmujący się, jedynie 

teoretycznie, przymiotem homoseksualizmu jest ten wydany dnia 9 lipca 1998 r. coram 

Burke. Proces toczył się z kan. 1095 n. 21084, a dotyczyła homoseksualizmu mężczyzny. 

Ponens w części in iure sugerował jednak, iż teoretycznie przymiot ten, jeśli byłby 

zatajony w wyniku podstępu, mógłby znaleźć się także w rozważaniach dotyczących 

kan. 1098. W swoim teoretycznych rozważaniach stwierdził, że gdyby udowodnione 

zostały zakorzenione tendencje homoseksualne mężczyzny, sprawa mogłaby być 

procedowana z kan. 1098, ponieważ przymiot ten w ocenie ponensa ze swej natury 

poważnie zakłócałby życie małżeńskie1085. 

 
1081 „Haud dubie deceptio a muliere patrata et subsequens Actoris error attinet ad qualitatem circa paternitatem filii 

nacturi, qui assertus Actoris error, dolose a Conventa inducti, ex actis comprobatus est. 
 Sub aspectu, autem, potius iuridico consideranda est quaestio, quae spectat ad non sinceritatem sponsae erga 

desponsum, quae suapte natura consortium vitae coniugalis graviter perturbare poterat, eo magis quod 
probitatis absentia pertinent ad elementum essentiale coniugalis consortia, uti est bonum coniugum, ad quod 
matrimoniale foedus indole sua etiam ordinatum est.” (Tamże, 267). 

1082 Por. Sent. c. SERRANO RUIZ, Nullitatis matrimonii, 25.10.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 649–656. 
1083 Por. tamże, 652–653. 
1084 Por. Sent. c. BURKE, Nullitatis matrimonii, 09.07.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 512–543. 
1085 „De homosexualitate, sicut possibile canonicum caput nullitatis matrimonii, intra ambitum can. 1095 fere 

exclusive agitur. Curandum est ne exinde omittatur examinare possibilem eius relevantiam sub terminis c. 
1098. Si quis, ad consensum matrimonialem obtinendum, radicatam tendentiam homosexualem alteri parti 
celat, iam «prima facie» argumentum adest pro declaratione nullitatis ob dolum, quia talis conditio certo certius 
«suapte natura consortium vitae coniugalis graviter perturbare potest». Si non tantum quaedam tendentia 
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Przymiot wykształcenia medycznego oraz bycia lekarzem był przyczyną 

zawarcia małżeństwa przez kobietę w sprawie, która toczyła się również 

z kan. 1097 § 21086. W tym, co dotyczyło podstępu, M. Monier ocenił, że bez wątpienia 

pozwany przedstawiał siebie jako lekarza i „naukowca” i tym samym przyczynił się do 

powstania w umyśle zarówno kobiety błędu. Zaistnienie błędu, kontynuował dalej 

ponens, nie był wystarczająca przesłanka do uznania tezy o podstępie. Bowiem, jak 

przypomniał ponens, podstęp zakłada, że został użyty do wymuszenia zgody 

małżeńskiej. W tej sprawie decyzja o małżeństwie wyszła ze strony kobiety, a nie 

mężczyzny. Jak wynikało z zeznań świadków, mężczyzna nie zrobił niczego, żeby 

wymusić zgodę na małżeństwo1087. Małżeństwo zostało orzeczone za zawarte nieważne 

z tytułu błędu co do przymiotu osoby wprost i zasadniczo zamierzonego (kan. 1097 § 

2). Sędzia odniósł się do wartości dowodowej oceny subiektywnej i obiektywnej 

przymiotu. Niemniej jednak wydaje się, że wprowadzenie w błąd co do wykonywanej 

profesji i posiadanego wykształcenia może obiektywnie zakłócić wspólnotę życia 

małżeńskiego. 

W sprawie coram Alwan, w której 23 listopada 1999 r. zapadł wyrok, kobieta 

utrzymywała, że była ofiarą błędu co do stanu osoby pozwanego mężczyzny, jego 

ojcostwa, jak również jego relacji z poprzednią żoną i dzieckiem poczętym z tego 

związku1088. Adwokat Powódki, w trakcie trwania procesu w trybunale I instancji, 

zauważył, że nie może zastosować kan. 1098, ponieważ małżeństwo zostało zawarte w 

1960 r., czyli przed 25 stycznia 1983 r., kiedy został ogłoszony nowy Kodeks. Sąd I 

instancji przychylił się do wniosku i zmienił formule wątpliwości. Odtąd proces toczył 

się z kan. 1083 Kodeksu z 1917 r.1089. Co prawda turnus rotalny przyznał racje 

wnioskującemu o zmianę formuły wątpliwości Adwokatowi powódki1090, niemniej 

 
homosexualis, sed activitas homosexualis praevia celata sit, magis adhuc casus roboratur. Cum de 
homosexualitate agitur, invocatio can. 1098, quando conveniens sit, medium esse poterit ut dubiosi recursus 
ad c. 1095 vel immo et interpretationes eiusdem canonis nimis ampliae quoque evitentur.” (Tamże, 529). 

1086 Por. Sent. c. MONIER, Nullitatis matrimonii, 06.11.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 708–720. 
1087 Por. tamże, 719. 
1088 Por. Sent. c. ALWAN, Nullitatis matrimonii, 23.11.1999, w: SRRDec. 91 (2005) 683–700. 
1089 Por. tamże, 686. 
1090 „(…) deinceps, perperam, dubium de errore doloso, die 29 februarii 1993, concordatum est; postea, Patronus 

Actricis notavit dolum applicari non posse, quia matrimonium celebrantum anno 19960 seu ante diem 25 
ianuari 1983 quando promulagatio fuit novi Codicis (…).” (Tamże, 696). 
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jednak zarówno w części in iure jak i in facto, odniósł się do wady zgody z kan. 1098. 

Sędziowie ocenili, iż zeznania powódki odnośnie do wcześniejszego małżeństwa 

pozwanego podkreślały, że stan wolny mężczyzny. Kobieta zeznała, iż przed ślubem 

miała wątpliwości co do stanu wolnego swojego wybranka. Pozwany jednakże rozwiał 

te wątpliwości przysięgając przed proboszczem kobiety, że nigdy wcześniej nie był w 

żadnych małżeńskich relacjach1091. Kobieta zgodziła się na małżeństwo jedynie dlatego, 

że została uspokojona przysięgą i deklaracją pozwanego; w przeciwnym wypadku 

odrzuciłaby go. Przymiot bezżenności był przymiotem traktowanym szczególnie 

poważnie przez powódkę, tymczasem to, co odkryła, ujawniło inną osobowość 

małżonka a także fakt dokonania przez mężczyznę podstępu w celu uzyskania zgody 

małżeńskiej ze strony kobiety1092. Gdy kobieta dowiedziała się o wprowadzeniu jej w 

błąd poprzez dokonanie podstępu, z wielką trudnością trwała we wspólnocie 

małżeńskiej, ale wkrótce zaproponowała mężczyźnie czasową separację, a na koniec 

zdecydowała się na separacje stałą1093. Interesującą wydaje się opinia ponensa, który 

stwierdził, iż chęć ocalenia małżeństwa ze strony powódki nie mogła być rozważana 

jako dowód na to, że przymiot nie był dla niej samej istotny i ważny. Znaczenie miała 

bowiem, kontynuował dalej sędzia, reakcja powódki w momencie wykrycia błędu. 

Przedstawione w sprawie fakty potwierdzały gwałtowną reakcję kobiety1094. Wszystko 

 
1091 „Eadem acceptavit matrimonium solummodo cum ex iuramento et declaratione Conventi tranquilla reddit 

fuerat. Aliter illud respuisset: «Certo che, quando mi fu fatta vedere la lettera del parroco di R., a me vennero 
dei dubbi circa quanto mi aveva raccontato Giuseppe del suo passato. Li superai quando, dopo essersi appartato 
con il sacerdote, Giuseppe mi disse di avere affermato sotto giuramento che era sempre stato libero da vincoli 
matrimoniali. Io quindi superai i dubbi in forza di quel giuramento, nemmeno venendomi in mente che 
Giuseppe potesse commettere uno spergiuro di fronte ad un sacerdote».” (Tamże, 696). 

1092 Por. tamże, 696. 
1093 Por. tamże, 697–698. 
1094 „Studium servandi matrimonium, ex parte Actricis considerari non potest sicut probatio quod qualitas minime 

ut essentialiter. Pretium est ponderare reactionem Actricis tempore inventionem erroris. Aliqua facta probant 
vehementem reactionem mulieris, ex quibus memorantur sequentia: 

 a) ipse Conventus confitetur Actricem, post iter in USA, sibimet minime ius matrimoniale concessisse. Hoc 
aliud non est quam naturalis reactio mulieris ac significant pro eadem Conventum non amplius coniugem esse 
consideradum, sed, potius, maritum praecedentis mulieris: «Io riconduco a questo viaggio negli Stati Uniti 
l’inisio della nostra crisi coniugale e per i motivi detti sopra». Ad rem, autem, narrat Actrix: «A questo punto 
aprii gli occhi e mi dissi: «Adesso tutto è finito». Tornati a New Tornati a New York averi volute ripartire 
immediatamente per l’Italia. […] Una volta in Italia dissi chiaramente a Giuseppe che per me la relazione con 
lui era da ritenere conclusa. Non vidi più nessuno della sua famiglia, né volli avere più rapport con loro». 
Potissimum, Actrix confirmavit reiectionem coniugalis commercii cum marito ex illo tempore: «Vivemmo per 
un anno come separate in casa: non fu semplice, dati i tempi e la situazione procedure alla legalizzazione della 
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to a także fakt, iż małżeństwo zostało zawarte przed wejściem w życie Kodeksu z 

1983 r., skłoniło turnus rotalny do wydania wyroku pozytywnego z tytułu błędu co do 

przymiotu osoby przechodzącego w błąd co do osoby1095. 

 

4.5. Podsumowanie 

 

Studiując wyroki Trybunału Roty Rzymskiej z łatwością można przekonać się, 

że stanowią one bogate źródło wiedzy dla praktycznego sądownictwa kościelnego. 

Omawiane wyroki rotalne pokazały nie tylko punkt wyjścia na etapie oceny materiału 

dowodowego, ale także sposób ich interpretacji, m.in. tzw. kryterium reakcji w 

procesach z obu omawianych wad zgody małżeńskiej. W każdej sprawie, krok po kroku, 

badano czy każdy z elementów składowych danej wady zgody faktycznie miał miejsce. 

W odniesieniu do interesującego nas zagadnienia, wyroki grupy non constare de 

nullitate obu omawianych kanonów, tylko w nielicznych przypadkach podejmowały 

kwestię oceny samego przymiotu, jego waloru obiektywnego i subiektywnego: coram 

Boccafola z dnia 11 marca 1993 r.1096, coram Pompedda z dnia 2 marca 1994 r.1097 i 

13 marca 1995 r.1098, coram Burke z 18 lipca 1996 r.1099, coram Pompedda z 1996 r.1100, 

 
separazione […] confermo sotto giuramento che per tutto quel period i raporti fra me e Giuseppe furono 
esclusivamente formali»;  

 b) factum postulationis separationis, quae semper negata fuit a marito, qui petiit interventum omnium ad 
commodum matrimonium tenendum ob professionalem dumtaxat utilitatem;  

 c) factum denuntiandi fraudes omnes parentibus, post inventionem Veritatis, urget genuinam mulieris 
reactionem fraudi ac modum hoc matrimonium sovendi; «Mi aprii con i miei genitori e mio padre dimostrò di 
aver capito la gravità della vicenda e mi offri pireno appoggio. Fu per lui un grande dolore»; 

 d) communicatio deceptionis cum amicis tempore non suspect. Testis Antonius D (actricis amicus et comes 
scholae) refert: «Da me mi confide Marta, ella venne a scoprire la reale situazione del marito progressivamente, 
venendo alla conslusione di essere stata gravemente e volontariamente ingannata da lui», «mi confide di essere 
accorta, a partire da qualche tempo dopo le nozze, che Giuseppe non corrispondeva assolutamente alla persona 
con la quale ella era convinta di essersi sposata, perché un po’ alla volta era pervenuta alla piena conoscenza 
che lui, prima di conoscere lei, già si era formato un’altra famiglia». Similiter dicunt ceteri testes Actricis.” 
(Tamże, 699). 

1095 „Affirmative, seu constare de matrimonii nullitate, in casu, ob errorem partis conventae, redundatem in errorem 
personae, ad normam can. 1083 § 2, n. 1, CIC 1917.” (Tamże, 700). 

1096 Por. Sent. c. BOCCAFOLA, Nullitatis matrimonii, 11.03.1993, w: SRRDec. 85 (1996) 133–143. 
1097 Por. Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 02.03.1994, w: SRRDec. 86 (1997) 125–133. 
1098 Por. Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 13.03.1995, w: SRRDec. 87 (1998) 190–199. 
1099 Por. Sent. c. BURKE, Nullitatis matrimonii, 18.07.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 532–543. 
1100 Por. Sent. c. POMPEDDA, Nullitatis matrimonii, 26.07.1996, w: SRRDec. 88 (1999) 581–586. 
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coram Defilippi z 1997 r.1101 oraz coram Bottone z 11 listopada 1999 r.1102. Poza 

wspomnianym wyrokiem coram Defilippi nie były to obszerne analizy, a jedynie 

jednozdaniowe stwierdzenia, wtrącane jakby przy okazji. Znaczenie przymiotu nie 

zajmowało bowiem w procesie dowodzenia ważnego, jeśli w ogóle, miejsca. Zapewne 

kierując się zasadą ekonomii procesowej, sędziowie koncentrowali swoją uwagę przede 

wszystkich na ocenie, czy w rzeczywistości miał miejsce błąd, czy przymiot był 

zasadniczo i bezpośrednio zamierzony, czy błąd był wynikiem podstępnego działania 

jednej ze stron lub osób trzecich; podnoszono także kwestię kryterium reakcji. W dwóch 

wyrokach spośród wyżej wymienionych – coram Burke z 1996 r. oraz coram Boccafola 

z 1993 r. – sędziowie ocenili, że zaskarżane przymioty są tak powszechnie pożądane, że 

nie można było im przypisać waloru unieważniającego. Niemniej to nie brak 

subiektywnej wagi przymiotu zadecydował o ostatecznym rozstrzygnięciu non constat 

de nullitate, a brak dowodów na zaistnienie błędu i na zamierzenie przymiotu ponad 

osobę drugiego nupturienta. Nie oznacza to jednak, że walor przymiotu miał minimalne 

znaczenie. Sędziowie skupiali się bardziej na logicznej analizie dowodzenia i 

postępowania według elementów składowych kanonów. W grupie orzeczeń non 

constare de nullitate to nie przymiot decydował o ostatecznym rozstrzygnięciu, ale 

nieudowodnione zasadnicze części omawianych wad zgody. Biorąc na ten przykład 

przymiot zdrowia psychicznego, pojawiający się zarówno w orzeczeniach z 

kan. 1097 § 2, jak i kan. 1098, a określony przez sędziów jako „nie jakiś nadzwyczajny 

przymiot”, znalazł się także w orzeczeniach constare de nullitate. Warto jednak przy 

tym zauważyć, że zbyt ogólnie ujęte przymioty w dużej mierze były przyczyną decyzji 

non constare de nullitate1103. Spowodowały one bowiem trudności w kwestii dalszego 

dowodzenia, np. kryterium reakcji, samego błędu czy też podstępu. Być może słuszną 

jest zatem teza, iż od oceny subiektywnej czy też obiektywnej przymiotu większe 

znaczenie ma jednak jego precyzyjne określenie. Wszystkie bowiem ogólnie 

wskazywane przymioty, zarówno te z kan. 1097 § 2, jak i kan. 1098, już na samym 

początku etapu dowodzenia wygenerowały pewne trudność, a w konsekwencji 

 
1101 Por. Sent. c. DEFILIPPI, Nullitatis matrimonii, 04.12.1997, w: SRRDec. 89 (2002) 853–865. 
1102 Por. Sent. c. BOTTONE, Nullitatis matrimonii, 11.11.1999, w: SRRDec. 91 (2005) 659–664. 
1103 Por. Sent. c. MONIER, Nullitatis matrimonii, 22.03.1996, w: SRRDec. 88 (2000) 306; Sent. c. DEFILIPPI, 

Nullitatis matrimonii, 13.02.1998, w: SRRDec. 90 (2003) 61–83. 
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doprowadziły do wyroku non constare de nullitate. Ogólnie określone przymioty 

prowadziły tym samym do trudności w ocenie waloru subiektywnego i obiektywnego 

takiego przymiotu. Wyrok coram Jarawan1104 co prawda podjął kwestię oceny bardzo 

ogólnikowo określonego przymiotu, jakim była pomocność ze strony kobiety i 

przyjazny charakter, niemniej jasno stwierdził, że ze względu na powszechne pożądanie 

tego przymiotu przez wszystkich ludzi, znaczenie subiektywne przymiotu zatem 

praktycznie tutaj nie istniała. Przykład ten dowodzi, że nie sposób oceniać waloru 

subiektywnego i obiektywnego przymiotu, jeśli w pierwszej kolejności jest on ogólny, 

szeroko określony, lub też opisuje oczekiwania jednej ze stron względem drugiej. 

   

 
1104 Sent. c. JARAWAN, Nullitatis matrimonii, 06.02.1991, w: SRRDec. 83 (1994) 79. 
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ZAKOŃCZENIE 

 

Intymna relacja życia i miłość, która konstytuuje małżeństwo, została 

ustanowiona przez Stwórcę i wyposażona we własne prawa zakorzenione w wyrażanej 

przez nupturientów nieodwołalnej i osobistej zgodzie. Małżeństwo jest instytucją 

potwierdzoną prawem Bożym i otrzymującą swą stabilność, także w oczach 

społeczeństwa, z ludzkiego aktu, przez który małżonkowie oddają się sobie nawzajem. 

Ten święty związek między kobietą a mężczyzną istnieje od początków rodzaju 

ludzkiego. Stąd też kształtowanie się zasad i prawa dotyczących zgody małżeńskiej, 

jego zawarcia i ewentualnego rozwiązania, sięga początkami Biblii, na co wskazał 

pierwszy rozdział niniejszej pracy. Pierwsze wzmianki o błędzie co do przymiotu osoby 

pojawiły się w kontekście stanu niewolniczego, a wykładnia prawa kościelnego w tym 

zakresie czerpała z prawa świeckiego, głównie frankońskiego oraz w późniejszym 

czasie z prawodawstwa soborowego. Podstawy doktryny o błędzie i jego wpływie na 

zawieranie małżeństwa znajdujemy w prawie rzymskim, które także przyczyniło się do 

kształtowania ustawodawstwa Kościoła powszechnego. Z kolei rozważania nad dolus i 

jego wpływie na ważność dokonywanych czynności prawnych rozpoczęło się dopiero 

od Dekretu Gracjana. Samo qualitas, na przestrzeni czasu, nabierało szerszego 

znaczenia i zaczęto je rozumieć jako cechę indywidualizującą, określającą konkretną 

osobę. Wpływ samego błędu na ważność zgody małżeńskiej także ewoluował. 

Pierwszej systematycznej wykładni tematu małżeństwa zawartego pod wpływem błędu 

dokonał Gracjan, formułując przy tym dwie możliwości, kiedy taki błąd miał moc 

unieważniającą małżeństwo: błąd dotyczący osoby oraz błąd dotyczący stanu 

niewolniczego osoby. Wprowadził on jako pierwszy rozróżnienie pomiędzy zgodą 

accidentalis i substantialis, a jego teorie odznaczyły się nie tylko w klasycznej 

doktrynie, ale również znalazły swoje odzwierciedlenie w Kodeksie Prawa 

Kanonicznego z 1917 r. W odniesieniu do dolus przyznawał on moc unieważniającą 

jedynie dolus dans causam contractui. Z jego myśli czerpali Piotr Lombard, Bernard z 

Pavii oraz Stefan z Tournai. Kolejni kanoniści wprowadzali coraz więcej uściśleń i 

nowych myśli w omawianych normach. Rajmund de Peñafort odniósł się bezpośrednio 
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do error qualitatis, stwierdzając, iż może on czynić nieważnym małżeństwo tylko i 

wyłącznie wtedy, gdy qualitas jest przymiotem indywidualizującym osobę. Z kolei św. 

Tomasz z Akwinu uznawał, iż błąd dotyczący osoby sam w sobie nie powoduje 

nieważności małżeństwa, podobnie jak ma to miejsce w przypadku błędu co do 

qualitatis osoby; jeśli jednak błąd co do osoby jest równoznaczny z błędem co do 

konkretnej osoby, stanowi to przeszkodę do zawarcia małżeństwa (error redundans). Z 

kolei w odniesieniu do dolus, podkreślił, że to skutek podstępnego działania ma moc 

unieważanijącą. Z jego myśli czerpał też obceny Kodeks Prawa Kanonicznego  

z 1983 r., w tym co dotyczy terminu directe intendit – znaczenie ukierunkowania woli 

nupturienta na konretny przymiot. Zanim jednak doszło do promulgacji obecnego 

Kodesku, mogliśmy zauważyć, iż Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. nie przyjął 

postulowanej chociażby przez św. Alfonsa de Liguori reguły o błędzie dotyczącym 

przymiotu, jak również nie znalazł się w nim błąd dokonany w wyniku oszustwa lub 

podstępu. Ustawodawca w Kodeksie z 1917 r. w kan. 104 wskazał, że błąd może mieć 

wpływ na ważność jakiegokolwiek aktu prawnego jedynie w sytuacji, gdy dotyka on 

istotnego elementu (substantialis) aktu lub niszczy go w sposób całkowity1105. Kodeks 

stanowił zatem, iż w przypadku error qualitatis oraz aktu prawnego, jakim jest 

małżeństwo, nie mamy do czynienia z błędem dotykającym istotnego elementu zgody 

małżeńskiej. Błąd dotyczący przymiotu jednej ze stron nie należy to istoty wyrażanej 

zgody małżeńskiej; zgodnie z doktryną jest on bowiem elementem przypadkowym, 

nieistotnym. Myśl ta, a także wyroki rotalne tego okresu, miały ogromny wpływ na 

prace Papieskiej Komisji do Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Analiza procesu 

redakcji obu kanonów pozwoliła nam poznać ratio legis obu norm oraz obawy 

konsultorów przed zbyt pochopnym formułowaniem aktualnego brzmienia kan. 1097, a 

także wprowadzeniem zupełnie nowego kan. 1098. Za sprawą niemieckich kanonistów, 

podczas prac nad redakcją Kodeksu z 1983 r., zwrócono uwagę na podstępne 

wprowadzenie w błąd, sugerując tym samym uwzględnienie nowej wady zgody. Jak 

mogliśmy zauważyć, przebieg prac nad redakcją kan. 1098 był prowadzony z niezwykłą 

 
1105 „Error actum irritum reddit, si versetur circa id quod constituit substantiam actus vel recidat in conditionem 

sine qua non; secus actus valet, nisi alid iure caveatur; sed in contractibus error locum dare potest action 
rescissoriae ad normam iuris.” (CIC 1917, kan. 104). 
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starannością i dokładnością. Objawiała się przez to ogromna troska konsultorów o 

zachowanie doktryny o nierozerwalności małżeństwa nawet w perspektywie uznania 

wpływu podstępu na ważność małżeństwa. Na koniec rozdziału pierwszego postawiona 

została teza, iż norma z kan. 1098 może być uznana za pochodzącą z prawa naturalnego. 

Najważniejszym elementem „unieważniającym” w kan. 1098 jest błąd, który co prawda 

jest przypisany do podstępu, ale tylko jako do sposobu zaistnienia błędu. Zatem, to błąd 

jest siłą unieważniającą małżeństwo. Stąd też kan. 125 nie musi być uznany za argument 

koronny dla tezy o pochodzeniu kan.1098 z prawa pozytywnego. Wspomniane kanony 

odnoszą się do actus positivus w najczystszej postaci, podczas gdy małżeństwo 

określane jest mianem consensus (kann. 1057, 1098) czy też contractus (kan. 1055 § 2, 

1097 § 2), czyli coś więcej niż jedynie czynność prawna, która znajduje również swoje 

odzwierciedlenie w posoborowej personalistycznej koncepcji małżeństwa. Jeśli mamy 

do czynienia z anomalią aktu prawnego, to jako przyczyny tej anomalii należy zawsze 

szukać w causa proxima nullitatis, nie natomiast w causa remota nullitatis. Co więcej, 

w kan. 1098 przymiot oceniany jest obiektywnie (a nie subiektywnie, jak w kan. 1097) 

i dotyczy samej natury małżeństwa, która wypływa z prawa naturalnego. U. Navarrete 

w swoim artykule dotyczącym retroaktywności kan. 1098 przyznał, że mogą być takie 

przypadki przymiotów osoby, które będą prowadzić do uznania, że kan. 1098 pochodzi 

z prawa naturalnego1106. 

Drugi rozdział przypomniał nam, że w definicji błędu istotne są dwa elementy: 

stan intelektu osoby będącej w błędzie oraz odniesienie błędu do podejmowanego aktu. 

Z kolei koncepcja osoby Boecjusza, przyjęta później przez św. Tomasza z Akwinu, 

podkreślała znaczenie indywidualistycznego ujęcia osoby poprzez jej cechy 

charakterystyczne. Stąd później uzasadnionym było zdefiniowanie qualitas jako 

elementu rozróżniającego osoby ludzkie i stanowiącego niejako o ich tożsamości. 

Wyjaśnienie powyższych terminów pozwoliło nam lepiej zrozumieć znaczenie 

poszczególnych elementów interesujących nas kanonów, a także jak istotna jest każda 

jego część, szczególnie gdy mamy do czynienia z praktycznym ich zastosowaniem. 

Wskazana została różnica pomiędzy kan. 1097 § 2 a kan. 1098 w tym, co dotyczy błędu 

 
1106 Por. U. NAVARRETE, Canon 1098 de errore doloso estne iuris naturalis an iuris positivi Ecclesiae?, w: 

Periodica 76 (1987) 161–181. 
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i dołączonego do niego podstępu (kan.1098), a także w ocenie przymiotu osoby. W kan. 

1098 główna przyczyna nieważności małżeństwa tkwi w błędzie dokonanym przez 

podstęp, rozumiany zgodnie z definicja Labeo (dolus malus). Podstęp z definicji 

wyklucza ignorancję czy też zaniedbanie strony będącej jego „ofiarą”, zakłada 

premedytację w działaniu osoby dokonującej podstępu, a jej celem jest takie 

wprowadzenie w błąd drugiej osoby, by wyraziła ona zgodę małżeńską. Ważną kwestią, 

na którą rozdział zwrócił uwagę, jest sprawca podstępu. O ile osobą, podstępnie 

wprowadzoną w błąd, musi być jedna ze stron zawieranego małżeństwa, o tyle osobą 

dokonującą podstępu może być każda osoba trzecia. Taki postulat wniesiono już w 

trakcie prac grupy konsultorów nad redakcją Kodeksu z 1983 r. Z kolei w ocenie 

przymiotu osoby, w toku analizowanej literatury przedmiotu, a także orzeczeń 

rotalnych, podkreślone zostało, iż subiektywność oraz „zamierzoność” przymiotu ma 

najistotniejsze znaczenie w kan. 1097 § 2, z kolei kan. 1098 bardziej rygorystycznie 

określa ten przymiot – musi być w stanie poważnie zakłócić wspólnotę życia 

małżeńskiego, a więc obiektywna ocena przymiotu jest tutaj najistotniejsza.  

O tym, jak istotny wpływ na interpretację obu analizowanych przez nas kanonów 

miał personalizm chrześcijański, przypomniał nam kolejny rozdział pracy, 

rozpoczynający się od przytoczenia, nadal nieopublikowanej, debaty pomiędzy byłym 

sędzią Trybunału Roty Rzymskiej – Cormac Burke, a ówczesnym dziekanem Wydziału 

Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia) – Rik Torfs (1994–

2003; 2009–2013). Zasada personalizmu chrześcijańskiego, w opinii  

C. Burke, staje w opozycji do tytułu nieważności zgody małżeńskiej wyrażonej w kan. 

1097 § 2. Sędzia rotalny przypomniał, iż małżeństwo jest jednocześnie przymierzem i 

umową sui generis, stąd też jego zdaniem nie można zupełnie odrzucić cechy 

kontraktualistycznej małżeństwa, gdyż doprowadzi to do wypaczenia zgody 

małżeńskiej. Tę cechę właśnie, zdaniem C. Burke, odrzuca się w normie kan. 1097 § 2, 

który rozszerza koncepcję błędu unieważniającego małżeństwo. C. Burke nie podzielił 

zdania o słuszności wprowadzenia tej normy do Kodeksu z 1983 r., a przynajmniej nie 

w takiej formie. Co więcej, jego zdaniem nie istnieje żadne prawo pozwalające żądać 

posiadania konkretnego przymiotu od współmałżonka i konsekwentnie uznające 

możliwość odstąpienia od zawartej umowy, jakim jest zawarcie małżeństwa w sytuacji 
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błędu co do posiadanych przez niego przymiotów. C. Burke wyraził swoją opinię, iż 

kan. 1097 § 2, w którym doceniony ponad osobę staje się jej przymiot, nie jest 

przejawem personalizmu, a jedynie wsparciem dla bardzo osobliwego pojęcia 

przymiotowego małżeństwa. Z kolei w odniesieniu do kan. 1098, C. Burke 

zdecydowanie bronił nowo wprowadzonego tytułu nieważności małżeństwa do Kodeksu 

z 1983 r. z personalistyczną wizją małżeństwa. Bardziej powściągliwy wobec 

nadrzędnego znaczenia personalizmu chrześcijańskiego w odniesieniu do zgody 

małżeńskiej był oponent ponensa, R. Torfs. Nie zgodził się on z aplikacją personalizmu 

na każdy obszar zawieranej umowy małżeńskiej. Sam konsens małżeński, jego zdaniem, 

nie powinien być przeciwstawiany kontraktualistycznemu pojęciu małżeństwa. Podjęta 

w dalszej części rozdziału próba stworzenia katalogu przymiotów z obu kanonów, 

pokazała m.in., że literatura kanonistyczna wskazuje na przymioty w oparciu o wyroki 

rotalne, stąd też w większości pokrywają się one z tymi, które znalazły się w 

analizowanych przez nas orzeczeniach. Ciekawostką okazała się kwestia traktowania 

ukrytego przed ślubem homoseksualizmu. O ile w literaturze możemy natknąć się na 

argumentację, iż przymiot ten wchodzi w zakres rozumienia kan. 1097 § 2, o tyle samo 

orzecznictwo skłania się bardziej do procedowania takich spraw z tytułu, o którym w 

kan. 1095 n. 3.  Zaskakującą okazała się sama lista przymiotów w oparciu o analizowane 

orzeczenia rotalne. Trybunał Roty Rzymskiej orzekł nieważność małżeństwa z kan. 

1097 § 2 nie tylko na podstawie bardzo jasno określonych przymiotów, ale także 

bardziej ogólnie określonych jak ogólna uczciwość, szlachetność, właściwa osobowość 

i charakter, czy też ogólne przymioty moralne, religijne i społeczne. Katalog ten wskazał 

także, iż przymioty osoby z kan. 1097 § 2, w grupie wyroków pro nullitate, nie 

odbiegają o tych z grupy non constare de nullitate. Stąd też zasadnym wydaje się być 

stwierdzenie, że sam przymiot nie odgrywa rozstrzygającej roli przy ostatecznym 

wyroku. Podobnie jak w przypadku przymiotów z kan.1097 § 2, tak też przymioty 

pojawiające się w orzecznictwie rotalnym z tytułu, o którym w kan. 1098, nie odbiegały 

od tych wskazanych przez doktrynę. Co więcej, pokrywały się one z tymi, które znalazły 

się w wyrokach rotalnych z kan. 1097 § 2. Niemniej jednak z większą stanowczością 

sędziowie rotalni optowali za dokładnym określeniem przymiotów. W tej grupie także 

przymiot nie stanowił o ostatecznym wyroku w sprawie.  



307 
 

Trzeci rozdział pracy udowodnił, że sam przymiot, choćby najbardziej 

precyzyjnie określony, nie decyduje o ostatecznym rozstrzygnięciu procesu. Istotnym 

jest udowodnienie, iż każdy z elementów danej wady zgody faktycznie został spełniony. 

W ostatnim rozdziale pracy omówione zostały istotne elementy dowodzenia 

nieważności małżeństwa z kann. kan. 1097 § 2 oraz 1098, a także znaczenie waloru 

subiektywnego i obiektywnego przymiotów. W części dotyczącej kan. 1097 § 2 

zwrócona została uwaga na jeden z dość często pomijanych elementów, jakim jest tzw. 

kryterium reakcji, tj. znaczenie danego przymiotu dla jednej dla stron w czasie przed 

zawarciem małżeństwa oraz jej zachowanie, kiedy odkryła brak owego przymiotu po 

zawarciu małżeństwa. Z kolei w tym, co dotyczyło waloru subiektywnego i 

obiektywnego, rozdział ukazał, iż tylko nieliczne wyroki w rzeczywistości 

podejmowały ten temat. W grupie orzeczeń non constare de nullitate sędziowie rotalni 

traktowali walor przymiotu jako ostatni z elementów dowodzenia, stąd też, jeśli nie 

zaistniały poprzednie, nie podejmowali oni też kwestii oceny samego przymiotu. Z kolei 

w grupie orzeczeń constare de nullitate, w odniesieniu do przymiotów takich jak 

zdolność do zrodzenia potomstwa, walor obiektywny i subiektywny był na tyle 

oczywisty, że sędziowie także i tutaj milczeli. Niekiedy ocena waloru przymiotu była 

pośrednio wskazywana poprzez analizę przywiązania strony wprowadzonej w błąd do 

przymiotu w okresie przedmałżeńskim.  

Na podstawie tego, co zostało powyżej zaprezentowane, Autorka jest skłonna 

stwierdzić, że cel niniejszej rozprawy został osiągnięty. Dzięki zaprezentowanym 

analizom i rozważaniom możliwe było odpowiedzenie na zadane pytania badawcze: 

Czy sam przymiot może decydować o ostatecznym wyroku w procesie o stwierdzenie 

nieważności małżeństwa z tytułu, o których w kan. 1097 § 2 i kan. 1098? Czy przymioty 

wskazane przez literaturę kanonistyczna różnią się w istocie od tych, które prezentują 

wyroki rotalne? Czy walor subiektywny i obiektywny przymiotu osoby jest w istocie 

brany pod uwagę w ocenie środków dowodowych przedstawionych w powyższych 

procesach? Potwierdzona została również hipoteza badawcza, że przymiot osoby, czy 

to z kan. 1097 § 2 czy z kan. 1098, sam w sobie nie decyduje i nie ma znaczenia 

większego niż pozostałe „elementy składowe” kanonów, przy kształtowaniu się 

ostatecznej decyzji sędziów. Jak zostało to ukazane w pracy, te same przymioty 
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pojawiły się w grupie constat jak i non constat, co tym bardziej dowodzi, iż to pozostałe 

elementy omawianych wad zgody miały wpływ na to, jaki wyrok został wydany. Innymi 

słowy, chociaż przymiot osoby był elementem wyjściowym dowodzenia i im bardziej 

był on określony, tym łatwiej można było ocenić, czy rzeczywiście doszło do błędu lub 

podstępu, to jednak nie on sam w sobie determinował, czy też kształtował ostateczne 

rozstrzygnięcie w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.   

Autorka ma nadzieje, że niniejsza praca przybliży właściwe rozumienie oraz 

aplikację kann. 1097 § 2 i 1098, a także wskaże na właściwy proces gromadzenia i oceny 

dowodów w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa z powyższych tytułów.  
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