
STRESZCZENIE 

 

Głównym powodem wybrania tematu niniejszej rozprawy doktorskiej – Uzależnienie alkoholowe 

jako przyczyna niezdolności do małżeństwa w orzecznictwie Sądu Metropolitalnego we Lwowie – jest 

aktualność tego zagadnienia oraz potrzeba oceny wkładu orzeczeń z tak trudnego tytułu nieważności 

małżeństwa, a także przedstawienia przyczyn, które miały wpływ na incapacitas i były brane przez 

kolegia sędziowskie za podstawę do wyrokowania. 

Skoro kwestia niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury 

psychicznej spowodowanej uzależnieniem od alkoholu jest zagadnieniem szeroko analizowanym i 

nierzadko podejmowanym na gruncie kanonistyki, zauważalny jest brak prac badawczych podejmujących 

kwestie związane z wyrokami sądów kościelnych. Ukraińska literatura kanonistyczna w tej dziedzinie 

ogranicza się tylko do omówienia orzecznictwa rotalnego, a także orzecznictwa sądów zagranicznych. 

Zazwyczaj w tych pracach są podejmowane rozważania na temat nieważności małżeństwa w świetle 

małżeńskiego prawa materialnego. Na polu kanonistyki ukraińskiej dotychczas nikt nie podjął się 

naukowej analizy końcowych wyroków sądowych orzeczonych przez Greckokatolicki Sąd Lwowski. 

Celem niniejszej rozprawy jest analiza końcowych orzeczeń sądowych wydanych przez wspomniany Sąd 

na Ukrainie w sprawach badających zagadnienie, czy uzależnienie od alkoholu które przyczyniło się do 

powstania niezdolności, o której traktuje kan. 818, nr 3 KKKW. 

Praca składa się z następujących części: wykazu skrótów, wstępu, czterech rozdziałów, 

zakończenia oraz wykazu bibliograficznego. Każdy z rozdziałów opatrzony jest osobnymi wnioskami. 

Dysertacja została napisana w oparciu o dwie metody naukowe: analityczno-syntetyczną i prawno-

porównawczą. 

Pierwszy rozdział dotyczy charakterystyki uzależnienia od alkoholu. Z tego powodu w pierwszym 

rozdziale przedstawiono zjawisko uzależnienia alkoholowego z punktu widzenia psychiatrii i psychologii. 

Również omówiono przyczyny i skutki choroby alkoholowej oraz wyszczególniono współwystępujące 

skutki powyższego uzależnienia. 

Rozdział drugi poświęcony jest analizie podstawowych przyczyn uzależnienia od alkoholu, które 

wpływają na ważne powzięcie konsensu małżeńskiego. Za podstawę analizy w tym rozdziale wzięto kan. 

818 KKKW, traktujący o niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa. Z punktu widzenia 

kanonicznego procesu spornego, w tymże rozdziale pracy uwzględniono, w jakim stopniu uzależnienie z 

powodu choroby alkoholowej wpływa na zdolność osoby do wyrażenia niezachwianej uzależnieniem 

zgody małżeńskiej. Rozdział zakończono zwięzłym podsumowaniem, najważniejszymi wnioskami i 

spostrzeżeniami. 

W rozdziale trzecim zamieszczono sugestie dotyczące sądowego dowodzenia nieważności 

zawartego małżeństwa miedzy osobami, z których przynajmniej jedna, w momencie zawierania związku 

małżeńskiego, była uzależniona od alkoholu. W pierwszej części rozdziału omówiono, w kontekście 

uzależnienia choroby alkoholowej, ogólne reguły obowiązujące przy dowodzeniu niezdolności. W dalszej 

części natomiast zaprezentowano uwagi dotyczące etapu wstępnego i etapu instrukcji sprawy. Następnie 

przedstawiono konieczne środki dowodowe, które należy wykorzystać w procesie. 

Rozdział czwarty z kolei jest poświęcony analizie orzecznictwa Sądu Lwowskiego pod kątem 

uzależnienia od alkoholu w sprawach z lat 2006-2016, prowadzonych w pierwszej instancji. Podjęto 

próbę zbadania, czy każda z nich zawiera dowody potwierdzające uzależnienie z powodu choroby 

alkoholowej i czy każda sprawa została rozstrzygnięta w oparciu o te dowody. Wybrane sprawy, które 

zostały przeanalizowane w niniejszej dysertacji, są przedstawiono w postaci końcowych wyroków wraz 

ze stanem faktycznym, a w których problem uzależnienia alkoholowego był najbardziej ewidentny. 

Całość została opatrzona podsumowaniem. 

W zakończeniu, które stanowi zwieńczenie niniejszej rozprawy doktorskiej, przedstawiono 

przyczyny, wpływające na incapacitas, które były brane przez kolegia sędziowskie za podstawę do 

wyrokowania oraz wnioski oceniające wkład tych orzeczeń z tytułu uzależnienia od alkoholu. Całość 

powyższej rozprawy doktorskiej podsumowano właściwymi uwagami oraz wykazem źródeł i literatury, 

jakie zostały w niej uwzględnione. 


