
RESUMÉ (STRESZCENIE) 
 
 Wśród różnych przyczyn nieważności małżeństwa dominują zaburzenia psychiczne. Ta 

przyczyna nieważności małżeństwa stanowi mniej więcej połowę wszystkich afirmatywnych 

orzeczeń Prowincji Zachodniej Słowacji. Kluczowym pojęciem dla udowodnienia nieważności 

małżeństwa jest pojęcie niezdolności. Jednak pojęcie to nie jest jasno zdefiniowane w prawie 

kościelnym i może być również różnie interpretowane w opiniach psychologicznych. 

Celem pracy było porównanie orzeczeń słowackich sądów kościelnych z orzeczeniami 

Trybunału Roty Rzymskiej z przyczyny niezdolności nuturientów do zawarcia małżeństwa i 

poprzez ich porównanie wytworzyć syntezę. Autor pracy nie odkrył na Słowacji porówniania 

orzeczeń wypracowanego w ten sposób i w takim zakresie i dlatego jest przekonany o 

oryginalności tej pracy. 

Zastosowane źródła to nie tylko Pismo Święte i prawo kościelne zawarte w KPK i 

instrukcje DC, ale także wyroki Trybunału Roty Rzymskiej  i poszczególnych sądów Prowincji 

Zachodniej Słowacji. 

W pracy wykorzystano również literaturę naukową z zakresu prawa kanonicznego, 

medycyny, psychologii i psychiatrii. 

Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia, zastosowanej literatury i 

podsumowania. W pracy została zastosowana metoda porównawczo-syntetyczna, a także metody 

psychologiczno-prawna i socjologiczno-prawna. 

 W pierwszym rozdziale jest podjęta analiza pojęcia niezdolności z punktu widzenia nauk 

medycznych, psychologii i prawa kanonicznego. Każda dyscyplina naukowa ma swoje własne 

metody i cele, dlatego trzeba im pozostawić ich własną autonomię, także w kwestii terminologii. 

W naukach medycznych do pomiaru niezdolności stosuje się Międzynarodową 

Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Monitorowane są 

poznawczość, mobilność, dbanie o siebie, relacje z innymi ludźmi, czynności życiowe i życie 

społeczne. Celem jest ustalenie, w jakim stopniu dana osoba jest zależna od pomocy medycznej 

lub innej i na ile jest niezależna; czy jest zdolna do pracy lub spełnia kryteria czasowej lub trwałej 

niezdolności do podejmowania pracy. 

Z psychologicznego punktu widzenia niezdolności, zdolności poznawcze i woli brane są  

pod uwagę wyłącznie w badanym czasie. Jednostkę porównuje się z kryteriami anormalności, 

takimi jak: subiektywne cierpienie, nieprzystosowanie, naruszanie norm społecznych, 

niezwykłość, utrata kontroli, dyskomfort obserwatora. W publikacjach psychologicznych 

rozsądne, dojrzałe i dobrze rozwinięte zachowanie jest zwykle rozumiane jako ostatni etap 

długiego rozwoju, jako szczyt, do którego tylko niewiele osób może dojść. Pod terminem 
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niedojrzałość jako dowód nieważności nie jest rozumiana niedojrzałość, która jest nieodłącznym 

elementem młodości, ale niedojrzałość struktury osobowości nupturienta. 

Niezdolność kanoniczna opiera się na wymaganiu, aby niezdolność do zawarcia 

małżeństwa była poważna i występowała już przed zawarciem małżeństwa. Niezdolność ta (z 

wyjątkiem braku używania rozumu w rozumieniu Kan. 1095, p. 1) musi wiązać się tylko z 

istotnymi prawami i obowiązkami małżonków (w rozumieniu Kan. 1095, p. 2) lub z istotnymi 

obowiązkami małżeńskimi (w rozumieniu Kan. 1095, p. 3). Niezdolność kanoniczną należy 

odróżnić od trudności, które nie unieważniają małżeństwa. 

 W drugim rozdziale omówiono poszczególne zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem 

zaburzeń osobowości), które wystąpiły w indywidualnych orzeczeniach diecezjalnych sądów 

kościelnych Prowincji Zachodniej Słowacji. Większość z nich została potwierdzona dekretem 

wyższej instancji w ramach prowincji. W analizie ustaleń nauk psychiatrycznych, a także samych 

orzeczeń, pojawiła się refleksja, w której autor zaobserwował takie zjawisko. Bowiem przy ocenie 

nieważności małżeństwa bierze się pod uwagę, czy strona cierpiała na tę anomalię w momencie 

zawarcia małżeństwa, jaki był jej stopień; kiedy i z jakiej przyczyny i w jakich okolicznościach 

powstała i ujawniła się (art. 209 § 1). Odpowiadając na te pytania, rozdział ten wskazuje na pewną 

złożoność. Istnieją zaburzenia psychiczne, w których obserwujemy cykliczność. Niewielu 

poślubiłoby osobę, której diagnoza byłaby oczywista na pierwszy rzut oka. Ponieważ w znaczącej 

liczbie przypadków strona wydawała się w momencie zawarcia małżeństwa zdrowa, bardzo 

przydatne w decyzji sądu było wykorzystanie opinii biegłego, który potwierdził obecność choroby 

już przed zawarciem małżeństwa, ponieważ znajdowała się w stanie tzw. remisji. O tym, że był to 

tylko stan przejściowy, a nie trwałe wyleczenie, dowiedli biegli na podstawie następnego życia, w 

którym objawy zaburzenia psychicznego ujawniały się ponownie i często w większym stopniu. Z 

drugiej strony istnieją także zaburzenia, których obajwy w chwili zawarcia małżeństwa były na 

bardzo niskim poziomie a nabrały poważnego charakteru ze względu na późniejszy styl życia. 

Typowym zaburzeniem jest uzależnienie od alkoholu lub automatów do gier. Niewielu 

poślubiłoby oczywistego alkoholika lub hazardzistę. Niewykluczone, że alkoholik był dopiero w 

fazie przygotowawczej do alkoholizmu i pod wpływem stylu życia wszedł w ostrzegawczą lub 

decydującą fazę alkoholizmu. Autor rozprawy czytał właśnie taki wyrok, w którym druga instancja 

odrzuciła orzeczenie pierwszej instancji na tej podstawie, że w chwili zawarcia małżeństwa 

alkoholizm był jeszcze na bardzo niskim poziomie a wyższy poziom osiągnął po latach 

małżeństwa wpływem stylu życia strony. 

Badając niezdolność kanoniczną, sędzia musi uważać, aby automatycznie nie przyjąć 

opinii biegłego jako substytutu wyroku. Musi wziąć pod uwagę nie tylko wnioski biegłego lub 
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biegłych, ale także okoliczności sprawy (art. 212 § 1) oraz podać w uzasadnieniu orzeczenia 

przyczyny, które skłoniły go do przyjęcia lub odrzucenia wniosków biegłych (art. 212 § 2). 

Niektóre wyroki ograniczały część uzasadniającą wyroku do opisu bardzo podstawowych 

wypowiedzi wnioskodawcy, świadków i biegłego. Na zakończenie zostaje napisane zdanie, które 

jedynie ogólnie stwierdza, że sędziowie wzięli pod uwagę odpowiednie normy prawne i 

udowodnione fakty. W tych poszczególnych wyrokach sędziowie nie określili, w jaki sposób 

odnieśli się do indywidualnych wypowiedzi stron i świadków, ani nie uzasadnili, dlaczego przyjęli 

wnioski biegłego. W orzeczeniach Trybunału Roty Rzymskiej uzasadnienie decyzji jest znacznie 

szersze. Przede wszystkim udowadnia się, że niezdolność istniała już w momencie zawarcia 

małżeństwa, szczegółowo jest opisane o jakiej anomalii jest mowa, pokazane są jej konkretne 

przejawy. 

 W rozdziale trzecim autor omawia poszczgólne zaburzenia osobowości. Nie są to 

diagnozy we właściwym znaczeniu tego słowa, choć według obowiązującego ICD-10 należą do 

grupy zaburzeń psychicznych. Jest to duża grupa zaburzeń charakteryzujących się trwałym, 

trwającym całe życie odchyleniem od składu osobowości: poszczególne części składowe 

osobowości ułożone są nieharmonijnie, niezrównoważonie. Osoby prezentują się jako „dziwacy”, 

rzucają się w oczy. Ich zaburzenia adaptacyjne powodują trudności dla otoczenia lub im samym. 

Są to trwałe odchylenia w strukturze osobowości. 

 Na podstawie studium wyroków autor pracy uważa, że zaburzenie osobowości jest u 

człowieka tak widoczne, że tylko niewielu nupturientow wybiera taką osobę na współmałżonka. 

Statystycznie jest też znacznie mniej orzeczeń w orzecznictwie sądów Prowincji Zachodniej 

Słowacji, w których przyczyną orzeczenia niezdolności było zaburzenie osobowości. 

Jeżeli nieważność małżeństwa została udowodniona, to w wielu orzeczeniach można 

zauważyć, że osoby z zaburzeniami osobowości nie uczestniczyły w postępowaniu sądowym w 

sposób właściwy, czyli nie stawiły się na przesłuchanie. Czasami wysłali tylko pisemne 

odpowiedzi na pytania wynikające z wniosku wnioskodawcy. W przypadku udziału w rozprawie, 

często zaprzeczali twierdzeniom wnioskodawcy i byli przekonani, że nie cierpią  na żadną 

anomalię. Samoświadomość i samoakceptacja u osób z zaburzeniami osobowości pojawia się 

dopiero po latach. Większość stron, których orzeczenia zostały zbadane w tej pracy, nie wyraziło 

jeszcze tej samoświadomości i samoakceptacji. Wręcz przeciwnie, błąd widzieli u współmałżonka 

lub innych krewnych. 

W zaburzeniach osobowości bada się kanoniczną niezdolność do zawarcia małżeństwa. W 

zwykłych przypadkach sędzia pyta biegłego o charakter niezdolności, czy jest ona bezwzględna 

czy względna, wcześniejsza lub późniejsza, trwała lub tymczasowa, czy można ją leczyć i w jaki 



 
 

4 
 

sposób. Niektóre zaburzenia psychiczne mogą być mniej widoczne dla innych, jeśli nupturienci 

znali się tylko krótko i tylko w czasie pewnych świątecznych lub przyjemnych wydarzeń. 

Przy ocenie nieważności małżeństwa bierze się ponadto pod uwagę, czy strona cierpiała 

na tę anomalię w momencie zawarcia małżeństwa, jaki był stopień; kiedy i z jakiego powodu i w 

jakich okolicznościach powstała i przejawiła się. W normalnych okolicznościach zaburzenia 

osobowości są wyraźnie widoczne i rozpoznawalne (osobowości są rzucającymi się w oczy 

„dziwakami”). Jednak silny pociąg fizyczny lub inne motywy psychospołeczne mogą powodować 

przeszkodę w poznawaniu się nupturientów a dopiero przy odpowiednim obciążeniu psychicznym 

lub fizycznym osobowość przejawi się także swoimi cechami. Czasami dana osoba była 

przekonana, że osobę w małżeństwie zmieni. Prawdą jest, że zaburzenia osobowości zmieniają się 

stopniowo na lepsze (pojawia się samowiedza i łagodniejsze przejawy zaburzeń osobowości), ale 

ta możliwość zmiany jest ograniczona, a jej proces jest powolny. 

Badane orzeczenia osób z zaburzeniami osobowości szczegółowo opisują poszczególne 

zdarzenia, na podstawie których można rozpoznać objawy poszczególnego zaburzenia 

osobowości. W większości przypadków można nawet z punktu widzenia laika przekonać się, że 

życie z taką osobą w postaci małżeństwa przez długi czas jest niemożliwe. Osoby z zaburzeniami 

osobowości zwykle chcą pozostać w związkach, ponieważ są niezdolne do empatii i z trudem 

przyznają, iż sprawiły komukolwiek ból. Choć część argumentacyjna wyroku nie udziela 

jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego sędziowie zaakceptowali wnioski biegłych, 

sędziowie wyrazili to w sposób domyślny dość szczegółowym opisem wydarzeń, z których można 

jednoznacznie wyśledzić poszczególne symptomy. Wydarzenia są przez sędziów najczęściej 

opisywane w kolejności stron w aktach. Dzięki temu ma czytelnik ma wgląd w to, kto co 

powiedział, ale z drugiej strony gubi się logiczna ciągłość opisywania przyczyn. W orzeczeniach 

Trybunału Roty Rzymskiej udowodnienie jest znacznie szersze. 

 W niektórych orzeczeniach nie stwierdza się, że orzeczenie na mocy prawa zostało 

przesłane do wyższej instancji i nie podlega wykonaniu. Do niektórych orzeczeń nie jest dołączony 

zakaz dalszego zawierania małżeństwa zgodnie z normami prawa, chociaż jest oczywiste, że 

zaburzenia osobowości są stabilne, a poprawa następuje powoli w ograniczonym stopniu. Są to 

trwałe odchylenia w strukturze osobowości. Czasami jest to stwierdzane w samych orzeczeniach, 

w których stwierdzenie jest wyrażone w tym sensie, że osobowość w jego wieku jest mocno 

utrwalona, na co nie można wpłynąć metodami medycznymi, ale mimo to często nie udziela się 

zakazu ponownego małżeństwa. 
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Autor rozprawy uważa za najbardiej pozytywny fakt to, że w większości wyroków sędzia 

zachowal ostrożność, aby swoimi wypowiedziami pomógł prawdzie a jednocześnie nie skrzywdził 

strony, która nie jest jeszcze w stanie przyznać się do swojego zaburzenia, mimo że go posiada. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

RESUMÉ (SUMMARY) 
 
 

Mental disorders predominate among the various causes of invalid marriage. This title of 

invalidity of marriage makes up approximately half of all affirmative sentences of the Western 

Province of Slovakia. The key concept for proving the invalidity of a marriage is the concept of 

incapacity. However, this concept is not clearly defined in the Church law and can also be 

interpreted differently in psychological judgments (conclusions of the experts).     

The aim of this work was to compare the judicial sentences of the Slovak ecclesiastical 

courts with the sentences of the Roman Rota due to the incapacity of nupturients to enter into 

marriage and to create a synthesis by their comparison. The author of the work had not found such 

comparison of the sentences in Slovakia in the manner and within the range as it is in this work, 

and therefore he is convinced of the originality of this work.  

The sources that were used were not only the Holy Scriptures and ecclesiastical laws, 

contained in the Code of Canon Law and the instruction of the Dignitas Conubii, but also the 

judgments of the Roman Rota and individual courts of the Western Province of Slovakia. The 

work also utilized professional literature on canon law, medicine, psychology and psychiatry.  

This work consists of an introduction, three chapters, a conclusion, bibliography and a 

summary. This work uses a synthetic-comparative method and also a legal - psychological and 

legal - sociological-legal. 

In the first chapter it is analysed the concept of incapacity from the point of view of medical 

science, psychology and canon law. Each scientific discipline has its own methods and goals, and 

therefore they must be left with their own autonomy, even in terminology. 

In medical science, the International Classification of Functioning, Disability and Health 

(ICF) is used to measure disability. Cognitivity, mobility, self-care, getting along with other 

people, life activities and social life are monitored. The aim is to find out how much a person is 

dependent on medical or other assistance and how independent he is; whether he is fit to work or 

meets the criteria for temporary or permanent incapacity for work. 

In the psychological view of incapacity, cognitive and voluntery skills are taken into 

account at the exact time studied. The individual is compared with the criteria of the abnormality, 

such as: subjective suffering, maladaptation, violation of social norms, unusualness, loss of control 

and observer's discomfort. In psychological publications, sensible, mature, and well-developed 

behavior is usually understood as the final stage of long development, as the peak that few people 

can reach. The term immaturity for the proof of nullity does not mean immaturity, which is 

inherent in youth, but immaturity of the structure of the personality of the nupturient (party). 
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Canonical incapacity (according to the understanding of can. 1095) is based on the 

requirement that the incapacity to marry must be serious and present before the marriage. This 

incapacity (except of those who have lack the sufficient use of reason in accordance with can. 

1095, p. 1) must be linked only to the essential rights and obligations of the spouses (in accordance 

with can. 1095, b. 2) or to the essential obligations of marriage (in accordance with can. 1095, p. 

3). Canonical incapacity must be distinguished from difficulty, which does not invalidate a 

marriage. 

The second chapter discusses the individual mental disorders (except of personality 

disorders), which occurred in individual sentences of the diocesan ecclesiastical courts of the 

Western Province of Slovakia. Most of them were confirmed by a decree of a higher instance 

within the province. In the analysis of the findings of psychiatric science as well as the sentences 

themselves, a reflection emerged in which the author observed such a phenomenon. Indeed, in 

assessing the invalidity of a marriage, it is taken into account whether the party suffered from this 

anomaly at the time of the marriage, what was the degree; when and for what reason and under 

what circumstances it arose and manifested itself (Article 209 § 1). In answering these questions, 

this chapter indicates a certain complexity. There are mental disorders in which we observe 

cyclicality. Few would marry a person whose diagnosis would be so obvious at first glance. 

Although in a large number of cases the party appeared to be healthy at the time of marriage, it 

was very useful for the court decision to use the conclusions of an expert who confirmed the 

presence of the disorder before the marriage. In the time of marriage, it was in remission. The fact 

that the remission was only a temporary condition and not a permanent cure was proved by experts 

in the observance of his or her next life, in which the symptoms of the mental disorder manifested 

themselves again and often to a greater extent. On the other hand, there are disorders that were 

only very low at the time of marriage and became serious due to the subsequent lifestyle. A typical 

such disorder is alcohol or gambling. Few would marry an obvious alcoholic or gambler. It is 

possible that the alcoholic was only in the preparatory phase of alcoholism and, due to the influence 

of his lifestyle, got into the warning or decisive phase of alcoholism. The author of the thesis read 

just such a sentence, in which the second instance rejected the sentence of the first instance on the 

grounds that at the time of marriage alcoholism was still very low and only reached higher levels 

after years of marriage due to lifestyle. 

When examining canonical incapacity, the judge must be careful not to automatically take 

the expert opinion as a substitute for the sentence. The judge is to weigh carefully not only the 

conclusions of the experts, even if they are in agreement, but also the other circumstances of the 

cause (Article 212 § 1) and he must express by which arguments he was moved to accept or reject 
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the conclusions of the experts (Article 212 § 2). Some judgments limited the reasoning part of the 

sentence to describing the very basic statements of the petitioner, witnesses and the expert. Finally, 

a sentence is written stating only in general terms that the judges have considered the relevant legal 

norms and proven facts. In these individual sentences, the judges neither express how they related 

the individual statements of the parties and witnesses, nor did they justify why they accepted the 

expert's conclusions. In the judgments of the Roman Rota, the reasoning of a decision is much 

broader. Above all, it is argued that the incapacity was already there at the time of the marriage, it 

is described in detail what the anomaly was and its concrete manifestations are proven. 

In the third chapter, the author discusses individual personality disorders. These are not 

diagnoses in the proper sense of the word, although according to the current International 

Classification of Diseases - 10 they belong to the group of mental disorders. It is a large group of 

disorders characterized by a permanent, lifelong deviation from the composition of the personality: 

the individual components of the personality are arranged inharmonically, unbalanced. People 

manifest as "strangers", they are conspicuous. Their adaptive disorders cause difficulties for others 

or for themselves. These are permanent deviations in the structure of personality. 

Based on a survey of sentences, the author of the thesis believes that personality disorder 

is so conspicuous in humans that there are few nupturients who choose such a person as their 

spouse. There are also statistically many fewer sentences in which the title of incapacity due to 

personality disorder was in the sentences of the church courts (tribunals) of the Western Province 

of Slovakia. 

If the nullity of the marriage has been proven, it can be seen in many sentences that the 

persons with personality disorders did not participate in the court proceedings properly, because 

they did not attend the hearing. Sometimes they sent only written answers to questions based on 

the applicant's request. If they took part in the trial, they often contradicted the applicant's 

allegations and were convinced that they did not suffer from any anomaly. Self-knowledge and 

self-acceptance in people with personality disorders does not come until years later. Most of the 

sites whose sentences have been examined in this work have not yet expressed this self-knowledge 

and self-acceptance. On the contrary, they saw the mistake in a spouse or other relatives. 

In personality disorders, the canonical incapacity for marriage is examined. In ordinary 

cases, the judge asks the expert about the nature of the incapacity; whether it is absolute or relative, 

previous or subsequent, permanent or temporary, whether it is treatable and by what means. Some 

mental disorders may be less visible to others if the nupturientes are known only briefly and only 

at some festive or pleasant events. 
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 In assessing the invalidity of the marriage, it is further taken into account whether the party 

suffered from this anomaly at the time of the marriage, and what was the degree; when and for 

what reason and under what circumstances it arose and manifested itself. Under normal 

circumstances, personality disorders are clearly visible and recognizable (personalities are 

conspicuous "weirdos"). However, strong physical attraction or other psychosocial motives could 

cause an obstacle in getting to know each other, and only with proper mental or physical stress 

will the personality manifest itself with its features. Sometimes a person has been convinced that 

he or she will change the person in the marriage. It is true that personality disorders are gradually 

changing for the better (there is self-knowledge and milder manifestations of personality 

disorders), but this possibility of change is limited and its process is slow. 

The examined sentences of persons with personality disorders describe in some detail the 

individual events from which the symptoms of an individual personality disorder are recognizable. 

In most cases, one can also find out from a layman's view that living with such a person is 

impossible in the form of marriage for a long time. People with a personality disorder usually want 

to stay in relationships because they are incapable of empathy and have difficulty admitting that 

they have caused anyone pain. Although the argumentative part of a sentence does not explicitly 

answer the question of why the judges accepted the experts' conclusions, the judges implicitly 

expressed this with a rather detailed description of the events from which the individual symptoms 

can be clearly traced. The events are mostly described by the judges in the order of the parties in 

the file. As a result, the reader has an overview of who said what, but on the other hand, the logical 

continuity of describing the reasons is lost. In the sentences of the Roman Rota, the reasoning is 

much broader. 

Some sentences do not state that the sentence is sent by law (ex officio) to a higher court 

and has not become executive. Some sentences do not prohibit the further celebration of marriage 

according to the norms of the law, although it is clear that personality disorders are stable and 

improvements are only slow to a limited extent. These are permanent deviations in the structure 

of the personality. This is sometimes stated in the judgments themselves, in which the statement 

is carried out in the sense that the personality at his age is firmly fixed, which cannot be influenced 

by medical methods, but nevertheless often no ban on further marriage is granted.  

The clearest positive of the sentences is that the author concluded that in most judgments 

the judge was careful to help to discover the truth with his statements and at the same time not hurt 

the party who is not yet able to acknowledge his disorder, even though he has it. 
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RESUMÉ (STRESZCENIE) 
 
 

Medzi rôznymi príčinami neplatného manželstva dominujú psychické poruchy. Tento 

dôvod neplatnosti manželstva tvorí približne polovicu všetkých afirmatívnych rozsudkoch 

Západnej provincie Slovenska. Kľúčovým pojmom pre dokázanie neplatnosti manželstva je pojem 

neschopnosti. Tento pojem však nie je jasne definovaný v cirkevnom zákone a aj 

v psychologických posudkoch môže byť rôzne interpretovaný. 

Cieľom práce bolo porovnať rozsudky slovenských cirkevných súdov s rozsudkami 

Rímskej roty vzhľadom na neschopnosť nupturientov uzavrieť manželstvo a z porovnania 

vytvoriť syntézu. Autor práce nenašiel porovnanie rozsudkov na Slovensku týmto spôsobom 

a v takomto rozsahu, a preto je presvedčený o originalite tejto práce.  

Použité zdroje sú nielen Sväté Písmo a cirkevné zákony, obsiahnuté v KKP a  inštrukcii 

DC, ale aj samotné rozsudky Rímskej roty a jednotlivých súdov Západnej provincie Slovenska. 

V práci je použitá aj odborná literatúra z kánonického práva, medicíny, psychológie a psychiatrie.  

 Práca sa skladá z úvodu, troch kapitol, záveru, použitej literatúry a zhrnutia. V práci sa 

používa synteticko-komparatívna metóda a tiež metóda psychologicko – právna a sociologicko-

právna.  

V prvej kapitole sa analyzuje pojem neschopnosti z pohľadu lekárskej vedy, psychológie 

a kánonického práva. Každá vedecká disciplína má svoje vlastné metódy a ciele, a preto im treba 

nechať ich vlastnú autonómiu a to aj pri terminológii.  

V lekárskej vede sa používa na meranie neschopnosti Medzinárodná klasifikácia funkčnej 

schopnosti, postihnutia a zdravia (ICF). Sleduje sa kognitivita, mobilita, starostlivosť o seba, 

vychádzanie s inými ľuďmi, životné činnosti a spoločenský život. Cieľom je zistiť, nakoľko je 

človek odkázaný na lekársku či inú pomoc a nakoľko je samostatný; či je schopný práce alebo 

spĺňa kritéria  na dočasnú či trvalú pracovnú neschopnosť.  

Pri psychologickom pohľade na neschopnosť sa berú do úvahy poznávacie a vôľové 

schopnosti v presne skúmanom čase. Jedinec sa porovnáva s kritériami abnormality, ako sú: 

subjektívne utrpenie, neprispôsobivosť, porušovanie sociálnych noriem, nezvyčajnosť, strata 

kontroly, diskomfort pozorovateľa. V psychologických publikáciách sa rozumné, zrelé a dobre 

vyvinuté správanie obvykle chápe ako konečná fáza dlhého vývinu, ako vrchol, ktorý dokáže 

dosiahnuť iba málo ľudí. Pod pojmom nezrelosť pre dôkaz nulity sa nerozumie nezrelosť, ktorá je 

vlastná mladíckemu veku, ale o nezrelosť štruktúry osobnosti nupturienta.  

Kánonická neschopnosť spočíva na požiadavke, aby neschopnosť uzavrieť manželstvo 

bola vážna a prítomná už pred uzavretím manželstva. Táto neschopnosť (okrem prípadu chýbania 
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používania rozumu v zmysle kán. 1095, b. 1) sa musí viazať jedine na podstatné práva a povinnosti 

manželov (v zmysle kán. 1095, b. 2) alebo na podstatné záväzky manželstva (v zmysle kán. 1095, 

b. 3). Kánonickú neschopnosť treba odlíšiť od  ťažkosti, ktorá nerobí manželstvo neplatným.  

V druhej kapitole sú rozobraté jednotlivé psychické poruchy (okrem porúch osobnosti), 

ktoré sa vyskytovali v jednotlivých rozsudkoch diecéznych cirkevných súdov Západnej provincie 

Slovenska. Väčšina z nich bola potvrdená dekrétom vyššej inštancie v rámci provincie. Pri analýze 

poznatkov psychiatrickej vedy ako i samotných rozsudkov vznikol reflexia, v ktorej autor práce 

spozoroval takýto jav. Totiž pri posudzovaní neplatnosti manželstva sa berie do úvahy, či stránka 

trpela touto anomáliou v čase uzatvorenia manželstva, akého bola stupňa; kedy a z akého dôvodu 

a za akých okolností vznikla a prejavila sa (čl. 209 § 1). Pri odpovedi na tieto otázky indikuje táto 

kapitola určitú zložitosť. Existujú totiž psychické poruchy, pri ktorých sledujeme cyklickosť. 

Málokto by si zobral človeka, ktorého diagnóza by bola zrejmá hneď pri prvom pohľade. Keďže 

sa v značnom počte prípadov javila stránka ako zdravá pri uzatváraní manželstva, bolo pre súdne 

rozhodnutie veľmi užitočné použiť závery znalca, ktorý potvrdil prítomnosť choroby už pred 

uzatvorením manželstva, pričom človek v čase uzatvárania manželstva nejavil symptómy tejto 

poruchy, nakoľko sa nachádzal v tzv. remisii. To, že išlo len o prechodný stav a nie trvalé 

vyliečenie dokázali znalci na ďalšom živote, v ktorom sa prejavili opäť a často vo väčšej miere 

symptómy danej psychickej poruchy.  Na druhej strane sú tu poruchy, ktoré boli v čase uzatvárania 

manželstva len vo veľmi nízkom stupni a vplyvom následného životného štýlu sa zmenili na 

závažné. Typickou takou poruchou je závislosť na alkohole alebo automatoch. Málokto by si 

zobral zjavného alkoholika alebo gamblera. Je možné, že alkoholik sa nachádzal len prípravnej 

fáze alkoholizmu a vplyvom životného štýlu sa dostal do varovnej či rozhodujúcej fázy 

alkoholizmu. Autor práce čítal práve takýto rozsudok, v ktorom druhá inštancia zamietla rozsudok 

prvej inštancie z dôvodu, že v čase uzatvárania manželstva bol alkoholizmus ešte len vo veľmi 

nízkom stupni a do vyššieho stupňa sa dostal až po rokoch manželstva vplyvom životného štýlu 

stránky.  

Pri skúmaní kánonickej neschopnosti si sudca musí dať pozor, aby automaticky neprevzal 

znalecký posudok ako náhradu rozsudku. Má zvážiť nielen závery znalca alebo znalcov, ale aj 

okolnosti prípadu (čl. 212 § 1) a v odôvodnení rozhodnutia musí vyjadriť, ktoré dôvody ho 

priviedli k prijatiu alebo odmietnutiu záverov znalcov (čl. 212 § 2). Niektoré rozsudky limitovali 

argumentačnú časť rozsudku na popísanie úplne základných vyjadrení žiadateľa, svedkov 

a znalca. Na záver je napísaná veta, pomocou ktorej sa len všeobecne prehlasuje, že sudcovia 

zvážili príslušné právne normy a dokázané skutočnosti. Sudcovia v týchto jednotlivých 

rozsudkoch nevyjadrili, akým spôsobom dali do súvisu jednotlivé výpovede stránok a svedkov 
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a ani nezdôvodnili, prečo prijali závery znalca.  V rozsudkoch Rímskej roty je zdôvodnenie 

rozhodnutia oveľa rozsiahlejšie. Predovšetkým sa zdôvodňuje, že neschopnosť tam bola už v čase 

uzatvárania manželstva, opisuje sa podrobne, o akú anomáliu išlo, preukazujú sa konkrétne jej 

prejavy. 

V tretej kapitole rozoberá autor jednotlivé poruchy osobnosti. Nie sú to diagnózy vo 

vlastnom zmysle slova, hoci podľa súčasnej MKCH – 10 patria do skupiny psychických porúch. 

Je to veľká skupina porúch, ktorú charakterizuje trvalá, celoživotná odchýlka od skladby 

osobnosti: jednotlivé zložky osobnosti sú usporiadané neharmonicky, nevyrovnane. Osoby sa 

prejavujú ako „čudáci“, sú nápadní. Ich poruchy adaptácie spôsobujú ťažkosti okoliu alebo im 

samým. Ide o trvalé odchýlky v štruktúre osobnosti.  

Autor práce sa na základe prieskumu rozsudkov domnieva, že porucha osobnosti je 

u človeka taká nápadná, že je len málo nupturientov, ktorí si vyberú za manželského partnera 

takúto osobu. Štatisticky je aj oveľa menej rozsudkov, v ktorých bol titul neschopnosti z dôvodu 

poruchy osobnosti v rozsudkoch súdov Západnej provincie Slovenska.  

V prípade, že nulita manželstva bola dokázaná, v mnohých rozsudkoch je vidieť, že osoby 

s poruchou osobnosti sa súdneho konania nezúčastnili riadnym spôsobom, teda neprišli na 

vypočutie. Niekedy poslali iba písomné odpovede na otázky, ktoré vychádzali zo žiadosti 

žiadateľa. V prípade, že sa zúčastnili súdneho procesu, často odporovali tvrdeniam žiadateľa a boli 

presvedčení, že netrpia žiadnou anomáliou. Sebapoznanie a sebaprijatie u osôb s poruchou 

osobnosti prichádza až po rokoch. Väčšina zo stránok, ktorých rozsudky boli skúmané v tejto práci 

toto sebapoznanie a sebaprijatie ešte nevyjadrilo. Naopak, chybu videli u manželského partnera 

alebo iných príbuzných.   

Pri poruchách osobnosti sa skúma kánonická neschopnosť pre manželstvo. V bežných 

prípadoch sa sudca pýta znalca na povahu neschopnosti, či je absolútna alebo relatívna, 

predchádzajúca alebo následná, trvalá alebo prechodná, či je liečiteľná a akými prostriedkami. 

Niektoré psychické poruchy môžu byť menej viditeľné pre druhých, pokiaľ sa nupturienti poznali 

len krátko a len pri nejakých slávnostných alebo príjemných udalostiach.   

 Pri posudzovaní neplatnosti manželstva sa ďalej berie do úvahy, či stránka trpela touto 

anomáliou v čase uzatvorenia manželstva, akého bola stupňa; kedy a z akého dôvodu a za akých 

okolností vznikla a prejavila sa. V bežných okolnostiach sú  poruchy osobnosti dobre viditeľné 

a rozpoznateľné (osobnosti sú nápadní „čudáci“). Silná fyzická príťažlivosť alebo aj iné 

psychosociálne motívy mohli však spôsobiť prekážku pri spoznávaní sa nupturientov a až pri 

riadnej psychickej či fyzickej záťaži  sa osobnosť prejaví aj so svojimi rysmi. Niekedy sa stáva, že 

osoba bola presvedčená, že osobu v manželstve zmení. To je pravda, že poruchy osobnosti sa 
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postupne menia k lepšiemu (dochádza k sebapoznaniu a miernejším prejavom poruchy osobnosti), 

avšak táto možnosť zmeny je limitovaná a jej proces pomalý.  

Skúmané rozsudky osôb s poruchami osobnosti dosť podrobne opisujú jednotlivé udalosti, 

z ktorých sú rozpoznateľné symptómy jednotlivej poruchy osobnosti. Vo väčšine sa dá aj laickým 

pohľadom zistiť, že život s takouto osobou je dlhodobo nemožný v podobe manželstva. Osoby 

s danou poruchou osobnosti väčšinou chcú zotrvať vo vzťahy, pretože sú neschopné empatie a len 

ťažko priznávajú, že spôsobili niekomu bolesť. Hoci argumentačná časť rozsudku explicitne 

neodpovedá na otázku, prečo sudcovia prijali závery znalcov, implicitne to sudcovia vyjadrili a to 

dosť podrobným opisom udalostí, z ktorých možno jednoznačne vystopovať jednotlivé symptómy. 

Udalosti opisujú sudcovia väčšinou podľa poradia strán v spise. Vďaka tomu má čitateľ prehľad, 

čo kto vypovedal, ale na druhej strane sa stráca logická nadväznosť opísania dôvodov. 

V rozsudkoch Rímskej roty je zdôvodnenie oveľa rozsiahlejšie.  

V niektorých rozsudkoch  nie je uvedené, že rozsudok sa zo zákona posiela na vyššiu 

inštanciu a nie je vykonateľný. V niektorých rozsudkoch nie je pripojený zákaz ďalšieho slávenia 

manželstva podľa noriem práva, hoci je zrejmé, že poruchy osobnosti sú stabilné a k zlepšeniu 

dochádza len pomaly v obmedzenej miere. Ide o trvalé odchýlky v štruktúre osobnosti.  Toto 

niekedy konštatujú aj samotné rozsudky, v ktorých je uvedené vyjadrenie v zmysle, že osobnosť 

v jeho veku je pevne fixovaná, medicínskymi metódami neovplyvniteľná, ale napriek tomu často 

nie je udelený zákaz ďalšieho manželstva.   

Za najjasnejšie pozitívum rozsudkov autor práce považuje to, že vo väčšine rozsudkov 

sudca zachoval opatrnosť, aby svojimi vyjadreniami napomohol pravde a zároveň nezranil 

stránku, ktorá si ešte nie schopná uznať svoju poruchu, hoci ju má.   

 

 

 
 

 

 
 

 

 


