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Wykaz skrótów
IV Sent. – Quattuor Sententiarum
VI  –  Liber Sextus
AAS – Acta Apostolicae Sedis
Ad E.mos – ad Excellentissimos
b.r.w. – bez roku wydania
C. – causa 
c. – canon/caput/coram
Cap./cap. – capitulum
CIC – Codex Iuris Canonici
Clem. – Klementyny (Klemensa V)
col. – columna
Conc. – Concilium 
Conc. Trid. – Concilium Tridentinum
Cor. – List do Koryntian
D. – Digesta
DC – Instrukcja „Dignitas Connubii”
Dec. – Decisio
de ref. matr. – de reformatione matrimonii
dist. – distinctio
DRN – Deklaracja  o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich 

„Nostra aetate” Soboru Watykańskiego II 
DWR – Deklaracja o wolności religijnej „Dignitatis humanae” Soboru 

Watykańskiego II
ed. – wydał/wydawca; redaktor
Ef – List św. Pawła do Efezjan
EIC – Ephemerides Iuris Canonici
EK – Encyklopedia Katolicka 
Ez – Księga Ezechiela 
f. – folium
FC – adhortacja apostolska „Familiaris consortio” Jana Pawła II 
Gen – Księga Genesis
HV – encyklika „Humanae vitae” Pawła VI 
kan. – kanon
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k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 380 ze zm.)

KKK – Katechizm Kościoła Katolickiego
KKKW – Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich
kol. – kolumna
Kor – List św. Pawła do Koryntian (Pierwszy)
KPK [CIC] – Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.
KPK z 1917 r.
[CIC/1917] – Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r.
k.r.o. – ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst 

jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.)
LG – Lumen Gentium
Lib. – Liber
ME – Monitor Ecclesiasticus
Mt – Ewangelia św. Mateusza
n. – numer/następny
PC – Pontificia Commissio
PCCICR – Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo  
PL – Patres Latini
PG – Patres Graeci
Pwt.  – Księga Powtórzonego Prawa
q. – quaestio
Rodz. – Księga Rodzaju
RRDec. – Romanae Rotae Decisiones
Rzym – List św. Pawła do Rzymian
S. – Sanctus
sess. – sessio
SRRD – Sacrae Romanae Rotae Decisiones/SRRDec. – Sacrae Romanae 

Rotae Decisiones [do 1975 r. włącznie]
Trid. – Tridentinum
v. – verso
Vaticanum II – Sobór Watykański II
Schema 1977 – Pontificia Commissione per la revizione del Codice di Diritto 

Canonico, Schema Canonum De Institutis Vitae Consecratae, 
Romae 1977 

tit. – titulus
Tob. – Księga Tobiasza
tr. – tractatus
SS.mus – Sanctissimus
X – Dekretały Grzegorza IX  
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Mansi [z oznaczeniem tomu] – Giovanni Domenico Mansi, Sacrorum Conciliorum 
nova et amplissima collectio, Paris–Leipzig Arnhem 1901–1927, 
Parisiis: expensis Huberti Welter, 1901–1915, Arnhem (Paesi 
Bassi); Leipzig: Société nouvelle d’édition de la collection Mansi 
(H. Welter), 1923–1927

a także:
Mansi, t. 2 – J.D. Mansi, Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, 

vol. 2, Florentiae 1759.
Mansi, t. 3 – J.D. Mansi, Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, 

vol. 3, Florentiae 1759.
Mansi, t. 8 – J.D. Mansi, Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, 

vol. 8, Florentiae 1762.
Mansi, t. 9 – J.D. Mansi, Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, 

vol. 9, Florentiae 1763.
Mansi, t. 10 – J.D. Mansi, Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, 

vol. 10, Florentiae 1764.
Mansi, t. 11 – J.D. Mansi, Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, 

vol. 11, Florentiae 1765.
Mansi, t. 12 – J.D. Mansi, Sacrorum Conciliorum et Nova Amplissima Collectio, 

vol. 11, Florentiae 1766.
Mansi, t. 13 – J.D. Mansi, Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, 

vol. 13, Florentiae 1767.
Mansi, t. 14 – J.D. Mansi, Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, 

vol. 14, Venetiis 1769.
Mansi, t. 17 – J.D. Mansi, Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, 

vol. 17, Venetiis 1773.
Mansi, t. 18 –  J.D. Mansi, Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, 

vol. 17, Venetiis 1773.
Mansi, t. 21 – Concilii Pisani canones, J.D. Mansi, Sacrorum Conciliorum Nova 

et Amplissima Collectio, vol. 21, Venetiis 1776
Mansi, t. 53 – Postulata archiepiscoporum et episcoporum provinciarum 

Quebecensis et Hailifaxiensis, w: J.D. Mansi, Sacrorum concilio-
rum, t. 53, Arnhem–Leipzig 1927.





Wstęp

W systemie kanonicznego prawa małżeńskiego fundamentalną rolę przypisuje się 
powszechnie uznawanemu, m.in. w znaczących umowach międzynarodowych, 
prawu do zawarcia małżeństwa. Nieprzerwanie obecne – poczynając od okresu kla-
sycznego – w ustawodawstwie kościelnym znalazło ono swoje miejsce w kan. 1035 
Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r., a jeszcze bardziej zostało wyeksponowane 
w kan. 1058 Kodeksu z 1983 r. pomieszczonym w normach generalnych tytułu „De 
matrimonio”, podobnie jak w kan. 778 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich. 

To naturalne i niezbywalne prawo człowieka w społeczności politycznej i wier-
nego w Kościele, mające swoje źródło w samej naturze małżeństwa, a w przypadku 
ochrzczonych – w małżeństwie-sakramencie, pozostaje w ścisłej relacji z wolno-
ścią mężczyzny i kobiety w wyborze – poprzez małżeństwo – życia rodzinnego. 
Z natury rzeczy ius connubii nie ustaje wraz z zawarciem małżeństwa, implikuje 
bowiem ochronę i promocję instytucji małżeńskiej i powstających z niej rela-
cji rodzinnych. Urzeczywistnianie tego prawa stanowi więc wyraz suwerennej 
władzy rodziny. Można powiedzieć, że jego centralne miejsce w systemie prawa 
małżeńskiego w Kościele czyni ten system nie tyle zbiorem norm pozytywnych, 
których stosowanie zależy od różnorodnych okoliczności, ile raczej odpowiedzią 
na wymogi małżeńskiej res iusta.

Ochrona ius connubii stanowi od dawna stałe źródło inspiracji wielu rozwią-
zań w sferze kanonicznego prawa małżeńskiego, podobnie jak jeden z najbardziej 
znaczących impulsów skłaniających ustawodawcę kościelnego do nadawania in-
stytucji małżeństwa charakteru personalistycznego. Sama zaś regulacja w zakresie 
wykonywania tego podstawowego prawa wiernego jest podyktowana, jako nie-
zbędna, perspektywą dobra wspólnego i ochrony zawierających małżeństwo, jest 
więc zwykłą implikacją wymiaru zarówno społecznego, jak i międzyosobowego 
tego związku. 

Analiza kanonicznego systemu małżeńskiego w jego ciągu historycznym po-
zwala przyjąć, że wykonywanie ius connubii zawsze znajdowało swoją podstawę 
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w takich czynnikach, jak: rola konsensu małżeńskiego w powstawaniu małżeństwa 
(causa efficiens matrimonii), wolność kontrahentów w dokonywaniu wyboru mał-
żeńskiego, kompetencja władzy kościelnej w stanowieniu szeroko rozumianych 
przeszkód do zawarcia małżeństwa. Upowszechniająca się zaś systematycznie 
zasada, wpisana do kan. 1058 Kodeksu Prawa Kanonicznego: „Omnes possunt 
matrimonium contrahere, qui iure non prohibentur”, powiązana z domniemaniem 
na rzecz zdolności do zawarcia małżeństwa oraz z domniemaniem o ważności 
małżeństwa, stała się trwałym elementem systemu kanonicznego. I jakkolwiek ius 
connubii zostało sformalizowane dopiero w kodyfikacji z 1917 r., to jednak było 
zawsze obecne jako obiektywne kryterium w określaniu właściwych rozwiązań 
w konkretnych przypadkach przedkładanych władzy kościelnej.

W myśl stwierdzenia zawartego w drugiej części powołanego kanonu: „qui 
iure non prohibentur”, wykonywanie prawa do zawarcia małżeństwa może doznać 
pewnych ograniczeń. Ich źródłem jest przede wszystkim prawo Boże, wszak właś-
nie stąd wywodzi się podstawowa struktura małżeństwa. Trudno jednak mówić 
o ograniczeniu sensu stricto przez to prawo ius connubii: w przypadku niespełnienia 
przez osobę wymogu prawa Bożego mamy po prostu sytuację jej niezdatności do 
zawarcia małżeństwa (incapacitas). Właściwym źródłem ograniczenia ius connubii 
jest natomiast prawo czysto kościelne. Do naturalnej bowiem struktury małżeństwa 
ustawodawca może wprowadzać, i czyni to od dawna, dodatkowe komponenty, co 
może skutkować niezdolnością osoby do zawarcia małżeństwa (inhabilitas). 

Zakazy zawarcia małżeństwa, stosowane od początku w określonych przy-
padkach, spowodowały z czasem powstanie stałego systemu szeroko rozumianych 
przeszkód ograniczających swobodny wybór małżeński jednostek. Ograniczenia 
te są jednak zawsze czymś wyjątkowym i wymagają wyraźnego określenia legisla-
cyjnego. Od czasów Innocentego III (1198–1216) utrwaliła się zasada, w myśl której 
ten, któremu wydany edykt nie zakazuje zawarcia małżeństwa, konsekwentnie 
powinien być do tego związku dopuszczany. 

Gdy chodzi o obszary prawa małżeńskiego, w których ius connubii doznaje 
ograniczeń, to jednym z nich są przeszkody małżeńskie sensu stricto. Dziedzinę 
tę obowiązujący Kodeks Prawa Kanonicznego reguluje w rozdziałach drugim 
i trzecim tytułu „De matrimonio”. Rozdział drugi poświęcony jest przeszkodom 
małżeńskim w ogólności (kan. 1073–1082), przedmiotem zaś rozdziału trzeciego 
(kan. 1083–1094) są poszczególne przeszkody małżeńskie (w liczbie dwunastu). 
Wszystkie one mają charakter tzw. rozrywający (impedimenta dirimentia), co 
oznacza, że nie pozwalają na ważne zawarcie małżeństwa.

Oddawana do rąk czytelnika praca ma za przedmiot właśnie przeszkody mał-
żeńskie w sensie ścisłym, a więc okoliczności dotyczące osób, które to okoliczności 
zabraniają zawarcia małżeństwa pod sankcją jego nieważności. W prezentowaniu 
każdej z dwunastu przeszkód, z zachowaniem kolejności przyjętej w obowiązu-
jącym Kodeksie Prawa Kanonicznego, uwzględnia się ich historię oraz aktualny 
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stan prawny; sygnalizuje się ponadto różnice zachodzące w stosunku do regulacji 
zawartych w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich. Omówienie poszcze-
gólnych przeszkód poprzedzają dwa rozdziały o charakterze ogólnym: pierwszy 
poświęcony jest kształtowaniu się instytucji przeszkód małżeńskich w kanonicz-
nym porządku prawnym, drugi zaś – przeszkodom małżeńskim w ogólności. Do 
każdego z rozdziałów dołączono bibliografię.

Autorzy poszczególnych rozdziałów (Tomasz Białobrzeski, Ginter Dzierżon, 
Wojciech Góralski, Urszula Nowicka, Henryk Stawniak – pracownicy naukowo-
dydaktycznyni na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie), pochylając się nad bogatą historią poszczególnych 
przeszkód małżeńskich, usiłują ocenić obowiązujący w tej dziedzinie stan prawny 
oraz zweryfikować jego aktualność po 33 latach funkcjonowania posoborowego 
Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Wojciech Góralski
Warszawa, 6 stycznia 2016 r.


