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Wpływ epilepsji na ważność małżeństwa kanonicznego 

 
S t r e s z c z e n i e 

 
W niniejszym tekście przedstawiona została problematyka z zakresu prawa małżeńskiego 

odnosząca się do skutków epilepsji w kontekście ważności małżeństwa. Wykorzystana została 
literatura z zakresu neurologii, psychiatrii oraz kanonistyki. Rozważania zostały podzielone na 
trzy części. Pierwsza z nich ukazuje definicję omawianej choroby. W tejże części wskazane 
zostały także rodzaje epilepsji oraz przyczyny jej występowania. Następnie przedstawiono, jakie 
zaburzenia psychiczne mogą towarzyszyć lub być konsekwencją tej choroby. Ostatnia część 
zawiera analizę przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego, dotyczących niezdolności 
konsensualnej do zawarcia małżeństwa. Wskazane zostały przesłanki powodujące niezdolność do 
ważnego wyrażenia zgody małżeńskiej. 
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Effects of Epilepsy in the Context of the Validity of the Marriage 

 
S u m m a r y 

 
In this text shows the marriage law issues relating to the effects of epilepsy in the context of 

the validity of the marriage. Literature has been used in the field of neurology, psychiatry and 
canon law. Considerations have been divided into three parts. The first one shows the definition of 
the disease. In that part of it are also types of epilepsy and the reason for its occurrence. Then 
shows what psychiatric disorder may be accompanied by or be a consequence of this disease. The 
last part contains an analysis of the Code of Canon Law regarding consensual incapacity to marry. 
It has been the conditions for causing inability to consent a valid marriage. 
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